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E
l nou pla per al dret a la vi-
venda que ha aprovat el
Govern durant aquest mes
de febrer i les inversions
que porta a terme la Gene-

ralitat de Catalunya en parc públic per-
metran que més de 156.000 famílies pu-
guin rehabilitar la seva vivenda o fer obres
de reforma a l’edifici amb ajuda pública
en els pròxims anys. Aquest pla, que in-
corpora tota la normativa en matèria de
rehabilitació en un sol text, suposarà una
inversió d’uns 264 milions d’euros fins a
l’any 2012. A aquestes aportacions s’-
hi han d’afegir els 152 milions d’euros
de les obres al parc públic. Així que el
volum que la Generalitat invertirà en re-
habilitació puja a 416 milions d’euros.

La rehabilitació és una de les tres lí-
nies principals de la política de viven-
da, juntament amb la promoció i les aju-
des al lloguer. No obstant, en els últims
anys, i a conseqüència de la situació del
sector, la rehabilitació ha agafat encara
més importància com a motor d’activi-
tat econòmica i com a creadora de llocs
de treball. 

En aquest sentit, l’aplicació del pla
comportarà una inversió induïda en el
sector de la rehabilitació superior als
1.300 milions d’euros i es preveu que
produeixi o mantingui en actiu més de
33.000 llocs de treball directes en aquest
sector, cosa que contribuirà a reduir les
taxes de desocupació. Gairebé una ter-
cera part dels imports destinats al pla de
la vivenda seran per a ajudes a la reha-
bilitació.

AVANÇ DE LES SUBVENCIONS
Aquest nou pla incorpora novetats des-
tacades en relació amb la rehabilitació.
Concretament, accepta, a més del test
de l’edifici, altres tipus d’informes tèc-
nics previs a la sol·licitud d’ajudes per
fer més àgil la seva tramitació. 

També introdueix l’acceptació dels pa-
gaments de les ajudes directament als
industrials que hagin fet les obres. I pror-
roga el sistema de pagament de les aju-
des en forma d’avançament a l’inici de
les obres. Aquesta mesura consisteix en
l’avanç del 60% de les subvencions
aprovades en les convocatòries i en el
manteniment en reserva del restant 40%,
per fer-lo efectiu en el moment de la pre-
sentació dels certificats finals d’obra.
Aquesta mesura, que es va plantejar
com a transitòria per les dificultats de fi-
nançament de moltes famílies i comuni-
tats de veïns per portar a terme les obres
necessàries de rehabilitació als seus edi-
ficis i vivendes, es consolida amb el nou
pla.

Pel que fa als tipus d’obres que es
protegiran, es mantenen les quatre línies
existents fins al moment, tant als edificis

com a l’interior de les vivendes. Aques-
tes línies es refereixen a les patologies
estructurals, a l’accessibilitat (ascensors),
a les grans instal·lacions (incloent-hi les
de telecomunicacions) i a l’eficiència
energètica.

CONJUNTS D’ESPECIAL INTERÈS
El pla per al dret de la vivenda correspo-
nent al període 2009-2012 també pre-
veu reforçar la rehabilitació de conjunts
d’especial interès i d’àrees de rehabili-
tació, en col·laboració amb les adminis-
tracions locals, dins de les quals les aju-
des a la rehabilitació s’incrementen en
un 10%. 

D’altra banda, introdueix el nou con-
cepte de Masoveria Urbana –programa
que pretén que els propietaris d’immo-
bles i els joves firmin contractes en els
quals la contraprestació fonamental és
la progressiva millora i condicionament
de la vivenda– que determina un incre-
ment del 5% de les ajudes que corres-
pondrien a les obres a realitzar, en els
casos de contractes de lloguer que tin-
guin aquesta forma, prevista en la llei del
dret a la vivenda i en el pacte nacional
per la vivenda (que afecta el període
2007-2016).2

156.000 famílies podran rehabilitar les
seves vivendes amb ajudes públiques
El nou pla del Govern català contempla una inversió de més de 416 milions fins al 2012

El sector actua com 
a motor de l’activitat
econòmica i com a
generador d’ocupació

D. R.
Àrea Monogràfics M

la tribuna Francesc BALTASAR
CONSELLER DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

Davant la situació del sector de la
construcció i del mercat immo-

biliari apareix en la rehabilitació un
nou motor d’activitat econòmica que
hem de saber aprofitar. Ja fa temps
que aquest Govern ha fet una apos-
ta decidida per la rehabilitació; per-
què sabem que impulsar la rehabili-
tació és una de les activitats que
ajuden a pal·liar el problema de la fal-
ta de vivenda i és una manera més
sostenible d’actuar. Però, a més a
més, ara també hem de tenir en
compte un tercer factor, que és el
dels llocs de treball. El foment de la
rehabilitació ens ha de permetre ab-
sorbir una part de l’ocupació que ha
perdut el sector de la construcció i
que ha estat d’unes 139.000 perso-

nes en els últims 12 mesos.
La rehabilitació millora la vida de les

persones, no comporta nous con-
sums de sòl, estalvia la creació de
noves infraestructures i no genera no-
va mobilitat. I millora l’eficiència
energètica dels edificis i les vivendes.
Amb l’aparició de l’anomenada po-
bresa energètica, és a dir, aquelles
persones incapaces de mantenir la
casa en unes condicions adequades
de temperatura a un preu just, és més
important que mai apostar per la re-
habilitació. En un moment en què els
ingressos econòmics de les famílies
van minvant i que la despesa energè-
tica de les llars va en augment la re-
habilitació es converteix en la clau per
disminuir la vulnerabilitat que té una

part de la societat davant l’augment
del preu de l’energia. 

Les nostres prioritats en matèria de
rehabilitació són incrementar el nom-
bre de vivendes a rehabilitar, fins a
més de 50.000; incrementar el nom-
bre d’ascensors a instal·lar; activar el
pagament per obres finalitzades o per
avançament per acabar programes
antics; reforçar el programa de remo-
delació de barris; impulsar el progra-
ma de rehabilitació del parc públic de
vivendes; i posar en marxa el Progra-
ma d’Inspeccions Tècniques dels Edi-
ficis. Un 28% de la inversió pública
prevista per als pròxims tres anys es-
tarà destinada a aquesta política. Hem
apostat per la rehabilitació i tenim clar
que aquest és el camí a seguir.2

NOU MOTOR D’ACTIVITAT

Pla per al dret a la vivenda 2009-2012
INTEGRA TOTA LA NORMATIVA SOBRE LA REHABILITACIÓ 
EN UN SOL DECRET I DESPLEGA TRES LÍNIES D’ACTUACIÓ:

L’estudi i el
coneixement del

parc de vivendes
-S’impulsen els informes
tècnics, diagnosi, tests dels
edificis i informes sobre la
situació de la vivenda, com a
pas previ per sol·licitar ajudes
a la rehabilitació.

La rehabilitació general
d’edificis d’ús residencial 

i de vivendes

-Preveu protegir diverses patologies
d’obres amb l’atorgament de subvencions.
-Es regula la concessió d’avançaments per
al pagament de subvencions, amb l’inici
d’obres.

ACTUACIONS PER A EDIFICIS QUE SE
SUBVENCIONEN:
-Patologies estructurals.
-Accessibilitat (ascensors).
-Instal·lacions comunitàries.
-Millora de la sostenibilitat i eficiència
energètica.

ACTUACIONS PER A VIVENDES QUE SE
SUBVENCIONEN:
-Habitabilitat.
-Adaptacions per a persones amb mobilitat
reduïda.
-Adequació de les instal·lacions.
-Millora dels aïllaments.

La rehabilitació de
conjunts d’especial

interès i d’àrees de
rehabilitació

CONJUNT DE VIVENDES:
-S’impulsa la rehabilitació de
conjunts de vivendes amb la
col·laboració de les administracions
locals.
-Es possibilita la subvenció dels
projectes, diagnosi i direcció de les
obres.
-S’incrementen les ajudes en un 10%
per a la rehabilitació de vivendes que
pertanyen a aquests conjunts.

ÀREES DE REHABILITACIÓ:
-Es poden constituir en un àmbit
mínim de 200 vivendes amb una
antiguitat superior als 30 anys, per
mitjà de conveni amb el Ministeri de
la Vivenda i l’ajuntament.

1 2 3



LES XIFRES

Programa d’ajudes a la 
instal·lació d’ascensors 
Parc públic i parc lliure (període 2004-2009)

ASCENSORS VIVENDES PRESSUPOST
2005 84 1.314 2.959.254,6
2006 496 6.450 17.071.999,0
2007 413 5.304 15.415.284,2
2008 429 5.333 16.812.974,7
2009 614 8.082 25.498.044,4
Total 2.036 26.483 77.757.556,9

Rehabilitació protegida parc lliure(1)

ASCENSORS VIVENDES PRESSUPOST
2005 31 630 1.325.956,9
2006 68 1.080 2.858.315,3
2007 91 1.096 2.858.315,3
2008 56 708 2.925.277,3
2009 30 301 1.831.536,1
Total 276 3.815 13.504.641,6

Rehabilitació del parc públic (2)

ASCENSORS
2005 115
2006 564
2007 504
2008 485
2009 644
Total 2.312

VIVENDES
2005 1.944
2006 7.530
2007 6.400
2008 6.041
2009 8.383
Total 30.298

PRESSUPOST
2005 4.285.211
2006 19.930.314,4
2007 19.978.840,2
2008 19.738.251,9
2009 27.329.580,5
Total 91.262.198

Total

Ascensor instal·lat en una finca antiga del barri de la Pau, a Barcelona.

E
l 2005 el Govern va ajudar a
instal·lar 115 ascensors en edi-
ficis de vivendes catalanes que
fins llavors no en tenien. El

2009 aquesta xifra va ser 5,6 vegades
més alta i va arribar fins als 644 ascen-
sors. En global, de l’any 2005 al 2009
el total d’ascensors instal·lats s’eleva a
2.312, els quals donen servei a més de
30.000 famílies catalanes. Aquesta pro-
gressió en la millora de l’accessibilitat res-
pon a l’impuls que la Conselleria de Me-
di Ambient i Habitatge està donant al
programa d’accessibilitat, d’acord amb
el pacte nacional per la vivenda. Pel que
fa a la inversió pública destinada a col·lo-
car elevadors, s’ha multiplicat per sis des
del 2005: de 4,2 milions d’euros fins a
27,3 milions d’euros. En total, en els úl-
tims cinc anys la inversió gairebé arriba
als 100 milions d’euros.

La llei del dret a la vivenda incorpora
novetats importants amb relació a l’ac-
cessibilitat als edificis de vivendes i obli-
ga, per primera vegada, que tots els blocs
de pisos nous siguin accessibles des del
carrer per a qualsevol persona, és a dir,
disposin de rampes i d’ascensors quan
tinguin més d’una planta. Seguint aques-
ta mateixa filosofia, el pla de mobilitat se
centra en el parc construït, el qual tam-
bé era necessari adaptar a la normativa
d’accessibilitat.

MÉS COHESIÓ SOCIAL
La Conselleria de Medi Ambient i Habi-
tatge dedica una línia d’ajudes específi-
ca a la instal·lació d’ascensors i a l’elimi-
nació de barreres arquitectòniques, cosa
que reforça la cohesió social i millora la
qualitat de vida dels usuaris. L’objectiu
és evitar que les famílies sense ascensor
perdin la seva casa per no poder afron-
tar el cost de les obres, una situació que
afecta sobretot la gent gran. Aquest su-
port a la instal·lació d’ascensors en edi-
ficis del parc privat també el porta a ter-
me Adigsa en el parc públic.

Per promoure l’accessibilitat, des del
2005 Habitatge dóna subvencions a

blocs construïts en règim de protecció
oficial i als del mercat lliure. L’ajuda con-
sisteix en el pagament d’un percentatge
del cost de les obres, així com en prés-
tecs protegits, i va dirigida exclusivament
a la instal·lació d’ascensors i a la supres-
sió de barreres arquitectòniques fins a
l’elevador existent.

En concret, Medi Ambient i Habitat-
ge subvenciona el 60% de l’import to-
tal de la instal·lació de cada ascensor,
fins a un màxim de 6.000 euros, per eli-
minar barreres i crear itineraris practi-
cables. Així mateix, aporta un 45% del
cost total, fins a un màxim de 5.500 eu-
ros, quan l’actuació consisteix únicament
en la instal·lació de l’ascensor. En el cas
d’edificis de menys de 12 vivendes ad-
ministrats per Adigsa no s’apliquen els
límits de 6.000 i 5.500 euros. En deter-
minats casos i en rendes molt baixes
aquesta ajuda pot arribar al 100% de la
quota que els correspondria pagar.2

2.300 ascensors subvencionats 
pel Govern des de l’any 2005
Durant els últims cinc anys la Generalitat de Catalunya ha multiplicat per sis les ajudes econòmiques

També es finança
l’eliminació 
de barreres
arquitectòniques 

DARÍO REINA
Àrea Monogràfics M

UN DELS EXEMPLES de la millora de
l’accessibilitat als edificis de les viven-
des del parc públic de la Generalitat
–gestionat per Adigsa– és el barri de
Buenos Aires de Martorell. En aques-
ta actuació es van col·locar els ascen-
sors a l’exterior de l’immoble, així com
balcons en un edifici que no en tenia,
respectant l’estètica de la finca. Tam-
bé es va arreglar la plaça interior de
l’illa d’edificis.

Aquesta actuació va culminar un
procés per millorar les condicions
d’habitabilitat dels barris de Buenos
Aires i Verge del Carme de Martorell,
on la majoria de finques daten dels
anys 50 i 60. En aquest pla de refor-
ma la Generalitat ha invertit fins ara
8,5 milions d’euros que han permès
la millora de 1.464 vivendes.

l’exemple

DE SOBTE, 
NOUS BALCONS



Els professionals del sector de la construcció alaben les possibilitats que ofereix rehabilitar i
reclamen una regulació per agilitzar els tràmits que implica el desenvolupament d’aquesta activitat 

La rehabilitació com a
alternativa econòmica real

Taula rodona
L’opinió dels experts

L
a rehabilitació no ens traurà
de la crisi. Tampoc. Però
sembla una alternativa econò-
mica real per a propietaris i
constructors en temps difícils.

I avui ens hi trobem. Amb aquesta pre-
missa, van començar a debatre els par-
ticipants en la taula rodona organitzada
per EL PERIÓDICO DE CATALUNYA al
Col·legi d’Aparelladors de Barcelona.
Una taula rodona en què es va analitzar
l’escassetat de la cultura de la rehabili-
tació al país i les possibles solucions que
pot aportar aquest tipus de construcció
en el sector.

“La rehabilitació és la ventafocs
de l’edificació i la construcció”. Així
comença el seu discurs l’amfitriona del
debat, Maria Rosa Remolà, presidenta
del Col·legi d’Aparelladors de Barcelo-
na, que destacava els baixos percen-
tatges d’intervencions en rehabilitació
davant els números dels països nòrdics,
molt més elevats. “La rehabilitació ha
estat considerada una activitat de
segona”, afegia Núria Pedrals, directo-
ra general de Qualitat de l’Edificació i Re-
habilitació de l’Habitatge de la Conse-
lleria de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.  

Malgrat les primeres definicions que
rep la rehabilitació, com a “ventafocs”,
o “activitat de segona”, Pedrals s’es-
força a fer un canvi en el seu discurs per
apreciar que en els últims anys la imat-
ge de la rehabilitació ha millorat, i si els
percentatges no són bons és perquè

“l’obra nova ha sigut extremada-
ment elevada”. Si no rehabilitem, “no
és ni perquè les nostres edificacions
no són bones ni perquè aquí no hi
ha costum de fer-ho, simplement és
per les dues coses”. Però, “social-
ment la rehabilitació ha millorat
molt”, recorda la directora perseverant
en la causa.

“La rehabilitació no ens traurà de
la crisi perquè els veïns també la pa-
teixen, i la gent no pot fer obra”, as-
severa Elena Juano, secretària del Col·le-
gi d’Administradors de Finques. Erigida
com la portaveu dels veïns, Juano re-
corda que “les obres en rehabilitació
s’estan alentint. Només s’atenen ac-
cions urgents”. Un lent desplegament
que Jordi Sarrats, secretari del Gremi
Empresarial d’Ascensors de Catalunya
(GEDAC), atribueix “als processos ad-
ministratius, com l’adquisició de
llicències d’obres o el dèficit d’ho-
mogeneïtzació entre ajuntaments”.

DIFERENTS REGLAMENTS
“Hi ha molt terreny per llaurar”, afe-
geix Lluís Marsà, vicepresident primer i
president de la Comissió de Vivenda de
l’Associació de Promotors Construc-
tors d’Espanya (APCE), que apunta di-
rectament a la “disfunció que hi ha
entre les ordenances municipals,
les autonòmiques i les estatals”. Se-
gons Marsà, sovint “s’han de complir
deures que es contradiuen. Hi ha
obres que són impossibles de por-
tar a terme pels diferents regla-
ments vigents”.

“El parc de vivendes s’ha de re-

habilitar des d’un vessant d’efi-
ciència energètica per donar sorti-
da als pisos buits”, aporta Marta Re-
colons, enginyera tècnica industrial i
membre de la Junta de govern del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona (CETIB). “Entre dos pi-
sos de característiques similars, el
que energèticament sigui més efi-
caç serà el més interessant. Serà
un fet a tenir en compte a l’hora
d’escollir perquè a la llarga sortirà
més econòmic”. És a dir, la rehabili-
tació sostenible pot resultar una mica
més cara a curt termini, però sens dub-
te sortirà més rendible amb el temps, i
revaloritzarà l’edifici. 

CRITERIS EFICIENTS
Remolà està d’acord amb Marta Reco-
lons: “S’ha de recolzar la vivenda efi-
cient”, però Pedrals respon amb la crua
realitat: “Les rehabilitacions amb cri-
teris d’eficiència energètica i l’aïlla-
ment tèrmic són necessàries, però
les ajudes que ha impulsat l’Admi-
nistració al voltant d’aquest sector
han tingut un èxit relatiu”. Un fet que
la secretària del Col·legi d’Administra-
dors de Finques, Elena Juano, atribueix
a l’escassetat de liquiditat dels veïns,
que només poden fer front a les inter-
vencions urgents.

Pedrals afegeix que “els 157.000 edi-
ficis construïts als anys 60, energè-
ticament funcionen fatal, però tenen
moltes possibilitats de rehabilitació,
i aquest és el nostre repte de futur”.
Un repte que passa, segons Recolons,
per “premiar amb bonificacions els

que facin accessibilitats o millores
energètiques”.

IVA REDUÏT: ¿QUAN ARRIBARÀ?
“¡Demanem l’IVA reduït en tota la re-
habilitació!”, clama Lluís Marsà amb el
consentiment de tots els contertulis quan
la presidenta del Col·legi d’Aparelladors
treu el tema dels impostos a col·lació.
“La reducció anunciada pel Govern
només afecta temes d’accessibilitat
i d’instal·lacions”, apunta Pedrals. De
moment, l’aplicació del 7% de l’IVA exis-
teix per a la mà d’obra de paleta en co-
munitats de propietaris. “Això repre-
senta una part important però molt
petita de tots els treballs de reha-
bilitació que fem als edificis”, lamenta
Elena Juano. 

Remolà persisteix. “L’IVA encareix la
rehabilitació. Hi ha massa restric-
cions”, comenta sobre la llei d’econo-
mia sostenible que planteja portar a ter-
me Rodríguez Zapatero, que “té més de
dues pàgines de requisits que s’hau-
rien de complir”. ¿Què comportaria la
reducció de la totalitat de l’IVA? “L’ofe-
gament de l’economia submergida”,
respon, i afegeix: “El Govern hauria de
ser valent i aplicar fins al 4%. Aques-
ta sí que seria un gran decisió”.

AGILITZAR TRÀMITS
La taula rodona transcorre amb anades
i vingudes al voltant de la normativa vi-
gent. Els participants consideren que hi
ha excés de tràmits i legislació, però
quan únicament es tracta de rehabilita-
ció, la normativa brilla per la seva absèn-
cia. “Quan et presentes davant l’Ad-

VÍCTOR CORREAL
Àrea Monogràfics M

DEls professionals del sector
de la construcció indiquen que
l’activitat encara arrossega
carències que dificulten el seu
progrés i acceptació

DTambé es detecta una cer-
ta lentitud en l’adquisició de
llicències d’obres i un dèficit
d’homogeneïtzació entre ajun-
taments 

DEl Govern hauria de ser va-
lent i aplicar fins al 4% d’IVA
en matèria de rehabilitació.
Aquesta sí que seria una gran
decisió per al sector 

DECISIONS
VALENTES

“Es farà una ITE
perquè el ciutadà
prengui consciència
que els edificis també
s’han de cuidar”

Núria

PEDRALS
DIRECTORA GENERAL DE
QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ I
REHABILITACIÓ DE L’HABITATGE

“Hi ha disfunció
entre les ordenances
municipals,
les autonòmiques
i les estatals”

Lluís

MARSÀ
VICEPRESIDENT PRIMER I
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ 
DE VIVENDA DE L’APCE

“M’agradaria 
que el Govern 
apliqués
desgravacions 
fiscals a qui rehabiliti”

Maria Rosa

REMOLÀ
PRESIDENTA DEL COL·LEGI
D’APARELLADORS 
DE BARCELONA

“Les comunitats de
propietaris també
pateixen la mateixa
crisi del sector de 
la construcció”

Elena

JUANO
SECRETÀRIA DEL COL·LEGI
D’ADMINISTRADORS 
DE FINQUES

“Entre dos pisos
similars, el que
energèticament sigui
més eficaç serà el
més interessant”

Marta

RECOLONS
ENGINYERA TÈCNICA
INDUSTRIAL I MEMBRE DE LA
JUNTA DE GOVERN DEL CETIB

“L’Administració 
ha de tractar amb
realisme el tema de les
ajudes perquè sigui
més fàcil accedir-hi”

Jordi

SARRATS
SECRETARI DEL GREMI
EMPRESARIAL D’ASCENSORS
DE CATALUNYA



dificis (ITE) cada 10 anys” en les cons-
truccions “a partir de 45 anys d’anti-
guitat”. Aquesta inspecció portarà els
propietaris a rebre un tècnic a casa, que
els avisarà dels riscos de l’edifici. Serà
una visita amb caràcter “obligatori”,
amb l’objectiu de “conscienciar el ciu-
tadà que els edificis també s’han de
cuidar”.

La presidenta del Col·legi d’Aparella-
dors celebra aquesta decisió. “És ne-
cessària. Ens obligarà a conèixer
l’estat real de les nostres vivendes”.
Una mirada positiva que comparteix amb
matisos la secretària del Col·legi d’Apa-
relladors, Elena Juano. “Preocupa no
tant el cost de la inspecció, sinó les
conclusions de l’informe final”.

Noves preguntes s’escampen per la
sala. ¿Quines reparacions noves sorti-
ran a partir de les conclusions de la ins-
pecció? ¿Quin serà el termini que tin-
dran els propietaris per dur a terme les
possibles obres consegüents? 

COMPLIR LES NORMES
Jordi Sarrats ho té clar. Abans que res,
“s’haurà de vigilar la picaresca”, i in-
cloure en aquesta nova regulació “els
que estan tant a fora com a dins de
la normativa”. Segons el secretari del
GEDAC, “es dicten moltes normes i
els que estan dins del sistema estan
obligats a acatar-les, però els que
estan fora del sistema, no només no
les compleixen, sinó que són difícils
de controlar”. Marta Recolons, per la
seva part, veu els tècnics que faran les
inspeccions com “els metges de
capçalera dels nostres edificis”.

“Necessitem mecanismes per po-
der actuar ràpid”, contraataca Lluís
Marsà. Les instal·lacions s’han de po-
der fer “sense que ningú posi traves
en l’actuació en una finca, ja sigui
per l’existència d’una botiga a la
planta baixa o perquè un veí es ne-
gui a col·laborar”. El president de la
Comissió de Vivenda de l’APCE mostra
un problema comú: la instal·lació de l’as-
censor perfectament  realitzable en una
finca “que no es pot portar a terme
només per l’oposició d’un veí”. Si l’e-
difici no es rehabilita de seguida, “la fin-
ca es degrada, hi entren okupes” i es
genera una problemàtica que es podia
haver resolt. Sarrats dóna la raó a Marsà,
i afegeix que a vegades es produeixen
fenòmens com que “té més drets una
persona per la via del bloqueig que
per la via de la llei.”

No hi ha dubte que el debat al voltant
de l’activitat rehabilitadora ha donat molt
de si. Els participants en la taula rodo-
na celebrada a la seu del Col·legi d’A-
parelladors de Barcelona han deixat cla-
res les seves postures i han aprofundit
en aquells temes que més els preocu-
pen. No obstant, la trobada s’acaba amb
una particular oda a la rehabilitació com-
posta per Núria Pedrals, que li atribueix
“la consolidació de les ciutats, una
menor contaminació i una activitat
constructiva enriquidora”.

Ja ho veuen, la rehabilitació no ens
farà sortir de la crisi. Tampoc. Però ens
estimularà la imaginació.2

Vídeo resum de la taula rodona a la web:
www.catalunyaconstruye.com 

apunta Remolà en una opinió genera-
litzada, que denota que quan els pro-
pietaris reben les subvencions les reha-
bilitacions ja estan acabades.

Pedrals prossegueix alabant les sub-
vencions. “Està demostrat que tot el
que es dedica a la subvenció és un
factor multiplicador per quatre de
l’activitat econòmica”. És a dir, un eu-
ro que es dedica a la rehabilitació, des
d’una subvenció a fons perdut, es con-
verteix en quatre euros d’activitat econò-
mica, un fet que sens dubte “dinamit-
za el món de la construcció”. A més,
afegeix, “té un retorn fiscal d’un 85%
en un termini molt curt”.

INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS
Jordi Sarrats demana que l’Administra-
ció “tracti amb realisme el tema de
les ajudes”. És a dir, que sigui més fà-
cil accedir-hi i que arribin en menys
quantitat si fa falta, però que arribin. Ai-
xí mateix, el secretari del Gremi Empre-
sarial d’Ascensors de Catalunya creu ne-
cessari que les comunitats de veïns
“tinguin personalitat jurídica per re-
bre préstecs”. Intentar gestionar o arri-
bar a acords per donar crèdit a les co-
munitats de propietaris és bàsic, tot i que
encara aixeca suspicàcies en bancs i
caixes la seguretat de la devolució del
préstec. Segons Marsà, “s’han de do-
nar les eines precises a aquells que
puguin resoldre els problemes de la
rehabilitació”.

Núria Pedrals afegeix una última no-
vetat en una taula rodona àgil i rica en
les aportacions dels seus participants.
“Es farà una inspecció tècnica d’e-

ministració i portes els teus projec-
tes, sembla que els facis saber que
ets culpable”, denuncia Marta Reco-
lons transmetent alguna experiència vis-
cuda en els últims anys. “Estem into-
xicats de normatives i ordenances”,
sentencia.

Mentre Marsà persevera en els pro-
blemes entre administracions locals i es-
tatals, Núria Pedrals assegura que
“s’està treballant per fer una nor-
mativa específica per a cada tipus
de rehabilitació”, encara que “trigarà
a arribar”. Per Maria Rosa Remolà, l’es-
tímul ha d’arribar des de les administra-
cions, amb “una política més activa
que resolgui l’escassetat d’informa-
ció que li arriba al ciutadà i que uni-
fiqui criteris”.

Des del Col·legi d’Administradors de
Finques, Elena Juano critica l’excés d’o-
bligacions per a les comunitats de pro-
pietaris (“reparacions en tensió elèc-
trica, pàrquings, estalvi energètic,
ascensors...”), a la vegada que asse-
gura que “mentre l’edifici no tingui
arreglades les goteres o les façanes,
no començarà a fer rehabilitacions
energètiques o estètiques”. La seva
última frase farà parlar: “Les ajudes a
la rehabilitació són baixes”.

LES SUBVENCIONS, NECESSÀRIES
“No són tan baixes”, replica Núria Pe-
drals sobre les subvencions que dóna la
Generalitat. “Algunes ajudes arriben
al 50% i fins i tot al 60% de l’obra”,
assegura la directora general de Quali-
tat de l’Edificació i Rehabilitació de l’-
Habitatge. “Arriben massa tard”,

Lluís Marsà i Elena Juano (en primer terme), i Maria Rosa Remolà, Jordi Sarrats, Marta Recolons i Núria Pedrals (darrere i de dalt a baix), a la seu del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona.

DEls participants en la taula
rodona es mostren d’acord
que la rehabilitació és soste-
nible com a realitat econòmi-
ca i ecològica

DL’acció rehabilitadora con-
solida les ciutats, contamina
menys i, a més, representa
una activitat constructiva en-
riquidora

DEstà demostrat que tot el
que es dedica a la subvenció
suposa un factor multiplica-
dor per quatre de l’activitat
econòmica

UNA ACTIVITAT
ENRIQUIDORA

LEO FACCIO
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A
finals del 2008, el pes de la
rehabilitació a Espanya era
del 26%, una xifra encara
allunyada de percentatges
que es donen, per exemple,

a Itàlia –que supera el 45%– o en països
com França, Anglaterra i Holanda, que
es mouen en percentatges entre el 40%
i el 45%, i d’altres com els països nòr-
dics, Suècia, Noruega, Dinamarca i
Finlàndia, al voltant del 38%-40%. 

El nostre parc de vivendes, malgrat
que el 66% dels edificis van ser cons-
truïts amb posterioritat a l’any 1960, pre-
senta deficiències estructurals; a més,
gairebé mig milió d’edificis van ser cons-
truïts abans del 1920. És a dir, estem da-
vant un parc que necessita importants
recursos per a la seva rehabilitació. 

Una altra dada significativa són les
xifres d’equipaments bàsics de les vi-
vendes (aigua corrent, evacuació d’ai-
gües residuals i energia elèctrica). En-
cara hi ha edificis on aquest nivell
d’equipament és escàs. Respecte a al-
tres equipaments, com la calefacció,
l’aigua calenta centralitzada, ascensors,
muntacàrregues, etcètera, encara són
molts els edificis de vivendes que pre-
senten carències evidents. 

ESTÀNDARD DE CONFORT
Això vol dir que al nostre país encara li
queda un llarg camí per recórrer per do-
tar les vivendes d’un estàndard de con-
fort d’acord amb les exigències i les pos-
sibilitats tecnològiques actuals mitjançant
la rehabilitació; una tendència que s’ar-
gumenta per: 

1.- El sòl és un bé escàs i no renova-
ble; rehabilitar suposa un estalvi en el
consum de sòl. 

2.- Els elevats preus dels pisos, sobre-
tot a les grans ciutats on el preu del sòl
–per escàs– és molt elevat, facilita la re-
habilitació en lloc del canvi de vivenda. 

3.- La rehabilitació ha de ser més una
necessitat que una alternativa.

4.- La rehabilitació d’edificis i la seva

transformació en vivendes de qualitat re-
valoritza els espais ciutadans, ja que evi-
ta la seva degradació arquitectònica, so-
cial i econòmica.

5.- Per incentivar la rehabilitació és im-
prescindible la flexibilització de les orde-
nances municipals. S’ha de separar el
que és possible del que és necessari.

Una vivenda no és un bé perdurable
indefinidament, sinó que requereix d’u-
na adequada conservació, i aquest és
un plantejament cultural que encara no
s’ha incorporat al nostre model social.
Generalment, mentre l’edifici és nou nin-
gú es preocupa del manteniment i no-

més es planteja la seva necessitat a
partir de l’aparició de determinats se-
nyals de deteriorament, moltes vega-
des conseqüència d’una evident falta
de previsió. 

Si es valora en la justa mesura l’alt vo-
lum d’inversió que representa un edifici
o una vivenda, i el creixent esforç fami-
liar per comprar-lo, és fàcil comprendre
la importància de prolongar el seu temps
d’ús a través d’un correcte procés de
manteniment.

Però és que, a més, la rehabilitació
hauria de tenir un tractament diferencial
davant la vivenda nova, adaptant a la ve-

gada les ordenances municipals i la le-
gislació en general.

De fet, coexisteixen dues classes d’or-
denança: una de caràcter tècnic i urba-
nístic i una altra de contingut jurídic, i
massa sovint totes dues de difícil aplica-
ció en molts llocs on la rigidesa de la nor-
mativa, en general pensada per a la vi-
venda de nova construcció, impedeix
qualsevol classe d’actuació.

ADOPTAR UNA SÈRIE DE MESURES
L’Associació de Promotors de Barcelo-
na entén que per potenciar la rehabilita-
ció amb realisme es requereix adoptar
una sèrie de mesures:

1.- Un IVA per a l’adquisició de l’im-
moble a rehabilitar sense cap limitació,
de manera que els impostos ITP i l’AJD
no es converteixin en una despesa so-
bre el cost final.

2.- Solucionar les disfuncions entre les
ordenances municipals i la legislació sec-
torial (estatal i autonòmica): CTE, decret
d’habitabilitat, decret d’ecoeficiència,
qualificació energètica, accessibilitat,
etcètera.

3.- És totalment imprescindible que
per acreditar l’habitabilitat, es creï una
cèdula específica de rehabilitació, amb
una redefinició de quines són les qües-
tions que ha d’incorporar cada nivell de
rehabilitació.

4.- Instrumentalitzar procediments àgils
per al reallotjament obligatori dels inqui-
lins per facilitar les tasques de rehabili-
tació, perquè els processos no es pro-
longuin en el temps.

Segons el Ministeri de Vivenda, uns 12
milions de vivendes a Espanya són ob-
jecte de potencial rehabilitació, ja que
compten amb més de 30 anys d’antigui-
tat, i van ser construïdes quan encara no
existien les actuals exigències d’edifica-
ció. Per això és molt necessari que els
plans de vivenda ampliïn les ajudes per
a abordar amb diligència tan gran quan-
titat de projectes en el nostre parc cons-
truït.2

LA REHABILITACIÓ ÉS, MÉS QUE 
UNA NECESSITAT, UNA ALTERNATIVA

Interior d’una vivenda rehabilitada.

Els plans de vivenda 
han d’ampliar les ajudes
als projectes orientats 
a rehabilitar

Enric REYNA PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS DE BARCELONA



Un usuari consulta la web d’Habitissimo (www.habitissimo.es). 

XAVI DATZIRA
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E
mprendre qualsevol reparació,
obra o reforma domèstica va
acompanyada d’un mar de
dubtes en relació no només a

quina empresa contractar, sinó també si
aquesta s’ajustarà al pressupost acor-
dat, complirà els terminis i farà la feina
ben feta. Per això, per encertar l’elecció
és necessari complir alguns passos pre-
vis: contactar amb diverses companyies,
sol·licitar diversos pressupostos i pre-
guntar als antics clients si han quedat
satisfets. Òbviament, no tothom té el
temps lliure per emprendre una investi-
gació d’aquestes dimensions, tret que
recorri a les noves tecnologies, capaces
de proporcionar tota aquesta informació
a canvi de només uns quants clics amb
el ratolí.

La nova era digital, marcada actual-
ment per la web 2.0 i les xarxes socials,
ha aconseguit reduir en gran mesura l’es-
forç necessari per enllaçar amb multitud
de contactes. I això s’acostuma a asso-

ciar a l’oci, encara que també ofereix
avantatges –i molts– en tot tipus d’as-
pectes quotidians. No obstant, és fona-
mental saber on buscar. Habitissimo
(www.habitissimo.es) és una guia fàcil on
trobar informació detallada i opinions so-
bre professionals, empreses i marques
d’arquitectura, interiorisme, obres i re-
formes. Una aplicació que connecta els
clients interessats a contractar un pro-
jecte amb els professionals capaços de
satisfer la seva demanda. 

INFORMACIÓ DETALLADA
Aquest servei gratuït està pensat per aju-
dar els particulars a trobar la millor op-
ció per a les seves reformes, reparacions
domèstiques o projectes de decoració
sense que hi hagin d’invertir excessiu
temps i esforç. El factor diferencial 
d’Habitissimo respecte a les Pàgines
Grogues és que no es tracta d’un sim-
ple llistat d’empreses, sinó que inclou fit-
xes detallades que contemplen un catà-
leg dels anteriors projectes de la
companyia, així com opinions dels clients
que han rebut els seus serveis. I no no-
més això, ja que la web també compta
amb una secció dedicada a recopilar les
millors ofertes en reformes i una altra per
a casos d’urgència, a més de galeries
de fotos i un bloc amb consells. Els pro-
fessionals hi poden sortir de forma gra-
tuïta, si bé hi ha serveis de pagament per
als casos en què una empresa es vulgui

mostrar en un lloc més destacat o acon-
seguir treballs extres. 

Una vegada al lloc web d’Habitissimo,
l’usuari té dues maneres de trobar el pro-
fessional més adequat per a les seves
necessitats. En primer lloc, mitjançant un
directori tradicional, encara que amb la
novetat que es poden consultar quin ti-
pus de treballs fa, el resultat dels projec-
tes finalitzats fins al moment, les opinions
d’altres persones en relació amb la seva
experiència amb el negoci en qüestió o
si es tracta d’una empresa verificada per
la mateixa web. És a dir, un conjunt d’in-
formació per aportar elements que ge-
nerin confiança.

Però la principal innovació d’Habitissi-
mo la trobem en el seu Servei de Pres-
supostos. En aquest apartat, l’usuari ex-
plica quines són les seves necessitats
concretes, tant pel que fa al treball que
requereix, l’espai on s’ha de portar a ter-
me i els diners amb què compta per fer-
ho. A continuació i en un breu termini de
temps, fins a cinc empreses del sector
es posaran en contacte amb ell per de-
tallar-li la proposta que han elaborat se-
gons la informació publicada i el pressu-
post que li podrien oferir. Una fórmula que
ja està funcionant en diversos països eu-
ropeus i que just ara es comença a des-
envolupar a Espanya. Per als professio-
nals, una nova fórmula de màrqueting;
per als clients, una bona ajuda per pren-
dre la millor decisió.2

Ajuda virtual per triar la millor opció
Habitissimo ofereix a l’usuari una guia detallada sobre empreses de construcció, reformes i interiorisme 

La web mostra els
projectes anteriors 
de cada professional 
i opinions de clients

Toni FLORIACH
VOCAL DE TECNOLOGIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI D’APARELLADORS,

ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

E l dia de Sant Jordi del 2009, en
el marc de Construmat, es va
entregar a la Conselleria de Me-

di Ambient i Habitatge el manifest El
repte de la rehabilitació, promogut pel
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Bar-
celona amb el suport de diverses en-
titats ciutadanes i del sector.

El manifest posava en relleu la si-
tuació marginal en què es troba l’acti-
vitat de rehabilitació a Catalunya i
Espanya, a diferència de la resta d’Eu-
ropa, i proposava 10 mesures urgents
per corregir aquesta important disfun-
ció. Des d’aquell moment, el manifest
s’ha difós per tot l’Estat i ha tingut molt
bona acollida per part del Ministeri de
la Vivenda. La Conselleria de Medi Am-

bient i Habitatge també va mostrar el
seu acord amb el plantejament i amb
els objectius proposats. 

Seran moltes les accions que donin
seguiment al manifest, per consolidar
l’activitat de rehabilitació a Catalunya
i a tot l’Estat i situar-nos en els parà-
metres europeus. No oblidem que, de
mitjana, a Europa, més de la meitat
dels professionals del sector de la
construcció desenvolupen la seva ac-
tivitat en la intervenció als edificis exis-
tents, mentre que aquí no superem el
20%. Una d’aquestes accions és el
congrés internacional Rehabilitació i
Sostenibilitat. El futur és possible
(R+S=F) com a fòrum de debat del fu-
tur del sector de la construcció dins
un nou marc social i econòmic.

L’objectiu fonamental del congrés
és contribuir a canviar la dinàmica irre-
flexiva de les últimes dècades en el
sector de la construcció. Un canvi que
només és possible, seguint el model
europeu, amb la promoció i la conso-
lidació de la rehabilitació i la sosteni-
bilitat com concerneix a una societat
avançada, evolucionada i moderna.

Identificar els itineraris i les eines
més adequades per aconseguir
aquesta fita és l’objectiu operatiu del
congrés, que tindrà lloc del 4 al 6
d’octubre al Palau de Congressos de
Barcelona (www.rsf2010.org), reivin-
dicant un nou i decisiu posicionament
de la rehabilitació en la política de vi-
venda, al servei de les necessitats ac-
tuals de la societat.

Es tracta de definir el model i de cre-
ar el marc idoni per sortir enfortits de
la crisi actual i anar amb pas ferm cap
a una nova estructura del sector amb
mesures de caràcter polític i tècnic,
recolzades en dos pilars fonamentals
i indissociables: rehabilitació i soste-
nibilitat. Només amb una activitat de
rehabilitació sostenible forta podrem
incidir realment en la millora de la qua-
litat de vida de la població, en la co-
hesió social, en la preservació dels va-
lors culturals, en el reforç social i
econòmic i en els compromisos rela-
cionats amb el canvi climàtic i la qua-
litat ambiental. Promotors públics i pri-
vats han d’apostar per aquest repte
de futur, en un marc d’acció clar i
transparent.2

EL REPTE DE CANVIAR LA DINÀMICA
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Ascensor instal·lat en un edfici de vivendes a Barcelona.

L
a rehabilitació de vivendes
s’està consolidant en els úl-
tims anys com una possible
sortida de la crisi que viu el

sector de la construcció. Tot i així,
encara vivim en un país on hi ha po-
ca cultura de la rehabilitació i on es
dóna molt més valor a l’obra nova
que a la vivenda rehabilitada”, ex-
posa Joan Ribó, degà del Col·legi d’En-
ginyers Tècnics Industrials de Barcelo-
na (CETIB). Ara, en un moment en què
augmenta el parc de vivendes buides
que busquen inquilins, la rehabilitació
s’està demostrant com “la millor alia-
da per dotar aquestes construc-
cions d’un valor afegit i diferencial
respecte al volum total”. No obstant,
sosté Ribó, no ens hem de quedar amb
la idea que la rehabilitació és “un sim-
ple rentat de cara”.

Des del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona proposen una
rehabilitació que tingui per objectiu “la
millora de l’eficiència energètica
dels edificis”. No es tracta de restau-
rar l’estat inicial de les instal·lacions, els
aïllaments o l’accessibilitat. Pel degà
del CETIB, s’ha de caminar cap al que
es podria anomenar una “rehabilita-
ció energètica” que doti les vivendes
rehabilitades d’un “plus diferencia-
dor” davant d’altres construccions. D’a-
questa manera, es beneficia el propie-
tari, que genera un valor afegit en la
seva propietat i redueix els consums
energètics, i la societat, ja que es mini-
mitza l’impacte ambiental. És evident,
diu Ribó, que entre els milers de viven-
des “abans es vendran aquelles que
tinguin el valor afegit de l’eficiència
energètica”.

TEMPS PERDUT
Com en tants altres sectors, també en
la rehabilitació “hem perdut el tren de
la bonança dels últims anys, durant
els quals hauríem d’haver fet un
gran salt qualitatiu en la construc-
ció”, opina el degà del CETIB. No ha
estat així. Per aquest motiu, ara s’ha de
fomentar la rehabilitació no només en
els edificis més antics, sinó que molt
sovint també s’ha de fer en construc-
cions relativament noves que tenen molt
camí a recórrer en termes d’eficiència
energètica i sostenibilitat. “Si ens afa-
nyem, encara podem pujar a un tren
que a mitjà termini surt a compte”,
apressa Ribó.    

Segons ell, “qualsevol inversió en
eficiència energètica es recupera
en pocs anys i no encareix exces-
sivament un projecte de rehabilita-
ció”. Algunes mesures són tan senzi-
lles com la substitució dels tancaments
practicables, que tinguin un millor aïlla-
ment, així com elements actius de pro-
tecció solar amb control domòtic. Són
petites accions que millorarien molt sen-
siblement els consums energètics en la
climatització de les vivendes.

En canvi, un camp en què s’han por-
tat a terme grans avanços ha estat el
de les instal·lacions d’energia solar. En

aquest sentit, sovint s’han instal·lat me-
tres i metres de plaques amb l’únic ob-
jectiu de ser instal·lades i complir la nor-
mativa de torn. Aquesta paradoxa –hi
ha sòl, s’estenen milers de metres de
plaques, però no es genera la quanti-
tat d’energia necessària– també es pot
resoldre a temps aplicant dues mesu-
res bàsiques, assenyala Ribó.

En primer lloc, “fomentant el man-
teniment de les instal·lacions ja
existents”, ja que “una instal·lació
sense manteniment és una instal·la-
ció ineficient”. En segon lloc, “fo-
mentant la cultura de l’estalvi i l’e-
ficiència energètica com la manera
de viure el dia a dia”. Per aquesta
raó, des del CETIB estimen necessari
combatre la cultura tan pròpia d’aquí
de “crear normatives i obligacions
a tort i a dret”. Segons Ribó, “vivim
en un entorn complex que s’ha de
normativitzar”, però sovint “hem pe-
cat per un excés de zel en la pro-
ducció legislativa que ens porta a
situacions paradoxals com la que

comentava anteriorment”.
Pel degà del CETIB, en un moment

en què l’atur s’acosta al 20% “podem
trobar en la rehabilitació una font
de creació d’ocupació qualificada i
que genera beneficis directes en la
societat”. Un programa de mante-
niment preventiu i correctiu als edificis
de vivendes ja existents pot ser una
sortida professional molt bona per a mi-
lers de professionals del sector i amb
un retorn evident per a la societat, in-
sisteix Ribó.

Malgrat tot, el degà dels enginyers
tècnics industrials de Barcelona no rei-
vindica la creació de més lleis. “Ja en
tenim moltes i sovint són difícils
d’assimilar”, observa. Des del CETIB
proposen “fixar objectius i premiar-
los”. No es tracta en cap cas d’impo-
sar, legislar o sancionar, sinó, tal com
ja passa en molts llocs de treball, d’“in-
centivar per objectius”. D’aquesta
manera, “beneficiarem els propieta-
ris de vivendes, la societat i el me-
di ambient”, assenyala Ribó.2

Una oportunitat per salvar la crisi 
i donar valor afegit a la vivenda
L’objectiu de l’acció rehabilitadora ha de ser la millora de l’eficiència energètica dels edificis  
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INICIAR ELS TREBALLS de rehabilitació no és fàcil. ¿Per on començar
un procés que sovint implica la participació de molts professionals i
bastants maldecaps? La resposta adequada es troba al lloc
www.cetib.cat/guia. La guia de professionals del Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB) permet, amb només tres clics,
accedir a un ampli directori d’enginyers on són presents tots els en-
ginyers tècnics industrials d’exercici lliure, classificats per municipi i
especialitats.

Així, per exemple, si el que interessa és rehabilitar un local per esta-
blir un restaurant, s’haurà de seleccionar l’activitat Legalitzacions i pos-
teriorment l’especialitat Activitats. Una vegada feta la recerca, només
falta determinar el municipi on es vol trobar el professional i apareixerà
un llistat amb tots els enginyers tècnics industrials disponibles. Clicant
sobre el nom, s’accedeix a les seves dades de contacte. Només que-
darà pendent posar-se en contacte amb ell, ja sigui trucant-li per telè-
fon, enviant-li un correu electrònic o passar a visitar-lo directament a la
seva oficina.   

el directori
GUIA DE PROFESSIONALS DEL CETIB

Una eina molt útil



Façana d’un edifici rehabilitat al carrer de Consell de Cent, 373-375.
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P
er Josep Maria Gual Banús, pre-
sident del Col·legi d’Administra-
dors de Finques de Barcelona-
Lleida, “una de les accions

que haurien d’accelerar les comuni-
tats de veïns durant el primer semes-
tre d’aquest any és la tramitació per
a la rehabilitació dels edificis, ja que
a primers de juliol d’aquest 2010 
l’IVA de les obres per aquest concep-
te passarà del 16% al 18%”.  

És cert que al llarg de tot l’exercici els
propietaris no ho tindran fàcil per acon-
seguir ajudes institucionals ni finançament
de la banca privada. “Per un costat, i
com a conseqüència de la crisi, les
partides de l’Administració dirigides
a la rehabilitació han patit importants
retallades i, per un altre costat, arros-
seguem un problema endèmic i és
que la comunitat de veïns, al no tenir
personalitat jurídica, no pot accedir
a l’obtenció dels crèdits bancaris”,
explica Gual.

La modificació de la legislació vigent
en aquest aspecte és, segons el presi-
dent dels administradors de finques, una
reivindicació permanent per solucionar el
dilema en què es troben els propietaris

de cases, que les volen tenir en bon es-
tat de conservació però no poden fer
front a les importants despeses que su-
posa el rentat de cara de l’edifici. “En un
concepte com, per exemple, la reha-
bilitació de la façana exterior, estem
parlant d’imports que superen els
70.000 euros”. Per a aquests costos de
gran envergadura seria necessari comp-
tar amb la possibilitat d’obtenir crèdits
que es poguessin retornar a terminis,

igual que en el cas de les hipoteques, ja
que “l’import de les subvencions no-
més arriba al 15% o el 20% del total
de la despesa justificada”.

Serà l’administrador de finques o l’em-
presa constructora qui farà els tràmits ne-
cessaris per aconseguir les ajudes per a
la rehabilitació d’una part o el conjunt de
l’edifici. “En l’actualitat ens trobem
amb una dificultat afegida, i és que
la Generalitat de Catalunya ha adop-
tat la política de concedir subven-

cions a aquelles propostes que in-
clouen rehabilitacions de l’edifici més
globals, cosa que en dispara el cost
i, en alguns casos, és inassumible”,
sosté Gual.

AJUDES ESTRELLA 
Són molts els edificis de Barcelona, so-
bretot els de construcció més antiga, que
no tenen ascensor. L’ajuntament de la
ciutat prioritza en l’actualitat les ajudes
per a la seva instal·lació amb percentat-
ges que, segons Gual, “oscil·len des
del 40% del total de les obres i fins i
tot poden arribar al 100% en funció
de la renda dels inquilins”. Per aquest
motiu, el Col·legi d’Administradors de Fin-
ques recomana que “es tramiti aques-
ta ajuda en aquelles comunitats de
veïns que no disposin d’ascensor,
aprofitant la favorable conjuntura del
programa d’ajudes”.

Per part del consistori, aquesta inicia-
tiva pretén millorar la qualitat de vida dels
ciutadans. “Si l’edifici compleix els re-
quisits per acollir-se a les subven-
cions, l’administrador de finques és
qui millor coneix fil per randa la pa-
perassa que s’ha de fer, per aconse-
guir percentatges més elevats i així
alliberar de càrregues econòmiques
la comunitat de veïns”, destaca Gual.2

L’IVA de la rehabilitació passarà
del 16% al 18% el juliol vinent 
El Col·legi d’Administradors de Finques recomana accelerar els tràmits  

DLA INSTAL·LACIÓ
D’ASCENSORS REP
EL NOMBRE MÉS ALT 
DE SUBVENCIONS A BCN 

Ascensor instal·lat en una finca.
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E
l nombre d’ascensors instal·lats
a Catalunya experimenta en
l’actualitat un gran creixement.
Des del Gremi Empresarial

d’Ascensors de Catalunya (GEDAC) s’in-
sisteix que totes aquestes instal·lacions
han d’estar en perfecte estat perquè pu-
guin garantir la seguretat de l’usuari. La
normativa vigent obliga a “passar una
inspecció periòdica reglamentària
que es portarà a terme mitjançant la
intervenció de personal qualificat de
les entitats d’inspecció i control
(ICICT o ECA)”. Addicionalment, és obli-

gatori tenir contractat el manteniment
amb una empresa ascensorista deguda-
ment registrada. Aquest contracte por-
ta implícita la revisió mensual per un ope-
rari de l’empresa.

Pel GEDAC, “és necessari que els
propietaris i els usuaris comprenguin
la importància d’aquestes revisions,
així com la d’efectuar les reformes
i les millores que es detecten en l’ac-
ta d’inspecció”.

Altres recomanacions són no excedir
el pes màxim autoritzat, no fer movi-
ments bruscos de la cabina, no manipu-
lar la maquinària i, davant qualsevol ano-
malia, avisar el tècnic de l’empresa
ascensorista.

Al nostre país, el reial decret 57/2005
estableix 16 punts de mesures comple-
mentàries per incrementar la seguretat
del parc d’ascensors. A Europa hi ha l’o-
bligatorietat de complir diverses mesu-

res, una d’elles és l’anomenada comu-
nicació bidireccional, que consisteix a
poder establir contacte amb un centre
d’atenció –prèviament definit– o amb
l’empresa instal·ladora, a través d’una lí-
nia telefònica en cas que un usuari que-
di tancat a la cabina. 

En el mercat actual es detecta la pre-
sència de plataformes elevadores verti-
cals (PEV) per a persones amb mobilitat
reduïda. La recomanació del GEDAC és
que els veïns busquin assessorament en
les empreses agremiades o en els ma-
teixos serveis tècnics del gremi i que
abans de contractar els serveis d’una
empresa conservadora es comprovi la
seva fiabilitat. Les companyies han de
tenir mitjans materials i humans, així com
personal qualificat, per realitzar aquesta
activitat. A més, han de tenir coberta la
responsabilitat civil per accident. Des del
GEDAC es recorda a aquelles comuni-
tats que volen instal·lar ascensor, o es
troben en la tessitura de canviar d’em-
presa conservadora, que en els temps
de crisi i de dificultats econòmiques pro-
liferen conductes poc correctes que per-
judiquen finalment el client.2

Els ascensors han de ser
revisats per tècnics 
La seguretat en un elevador té una relació directa
amb l’estat de conservació de l’aparell 

DLES INSTAL·LACIONS
S’HAN D’AJUSTAR A LES
DIRECTRIUS QUE MARCA
LA NORMATIVA VIGENT

XAVIER BOLAO



Façana de la Fundació Antoni Tàpies, amb la lona que l’ha cobert durant la seva reforma.

Una professional restaura la façana d’un edifici.

S
i els edificis estan vius, els res-
tauradors vindrien a ser els ci-
rurgians plàstics, encarregats
d’eliminar les inclemències de

l’edat. És clar, no és el mateix encarre-
gar-se de la rehabilitació d’un edifici con-
vencional que d’un monument històric
artístic: sempre hi haurà construccions
que, per la seva singularitat, la seva sig-
nificació o el seu valor arquitectònic,
històric, cultural o artístic, exigeixen unes
mans hàbils que els retornin l’esplendor
que van tenir en el passat.

Es tracta de construccions que van
ser elevades amb molt de compte i de-
tall i que requereixen el mateix tracte a
l’hora de recuperar el seu encant. I en
això precisament és especialista el Grup
Groc: “Treballem amb la delicadesa
i l’atenció als detalls necessàries per
estar a l’altura del treball original”,
explica Francesc Potau, el seu direc-

tor. La firma cobreix totes les necessi-
tats, infraestructurals i tècniques, fet que
l’ha portat a restaurar multitud de cons-
truccions monumentals, moltes d’elles
a Barcelona, com la Casa Vicens de
Gaudí, la Pia Almoina o el CaixaForum.
Fora de la capital ha restaurat el Mu-
seu Romàntic de Vilanova i la Geltrú i
l’església parroquial de Sant Celoni.

PARTIDARI DE LES TÈCNIQUES TRADICIONALS
Potau es mostra a favor de respectar les
velles tècniques de restauració, que són
les mateixes amb què es van construir
els edificis a què ara s’ha de tornar la vi-
da. “Han sigut massa els errors co-
mesos per no haver après a ser pru-
dents en l’elecció de tècniques i
materials que s’han d’utilitzar en la
restauració del nostre patrimoni”, diu
en relació amb els nous sistemes que es
van introduir fa uns anys en el món de
la restauració i que “no sempre van
aconseguir els prometedors resul-
tats que anunciaven a bombo i pla-
terets. Al contrari: molts d’ells han

sigut nefastos per a tot allò que,
amb bona voluntat, volien conser-
var i restaurar”, afegeix.

Entre les obres que actualment des-
envolupa Groc, Potau destaca la res-
tauració de l’antiga plaça de toros Les
Arenes, que obrirà les seves portes
com a centre comercial i complex d’o-
ci el primer trimestre del 2011, segons
les últimes previsions. També sobre-
surt la restauració de la façana de la
catedral de Barcelona, lloc de culte
que està en obres des de l’estiu del
2003. Durant més de sis anys s’han
condicionat les torres, el cimbori i al-
tres elements de la seu barcelonina.

Per un altre costat, mereix una
menció la Fundació Antoni Tàpies,
construïda entre el 1879 i el 1885 se-
gons el projecte de Lluís Domènech i
Montaner, una de les primeres obres
modernistes de Barcelona. Groc s’en-
carregarà de netejar la façana d’obra
vista de la fàbrica amb mitjans mecà-
nics no agressius, reposar els ele-
ments ceràmics danyats i tractar els
elements mecànics oxidats. Així ma-
teix, es renovaran les portes laterals
de fusta massissa de la planta baixa.

Finalment, al Pati Manning s’hi ha
fet una neteja i restauració dels esgra-
fiats interiors, sota la direcció de la Di-
putació de Barcelona.2

R
ecuperar un edifici emblemà-
tic requereix una tècnica depu-
rada i la col·laboració d’un
equip multidisciplinari que es-

tudiï a fons les necessitats i les fórmu-
les més adequades per aconseguir tor-
nar la vida, en les millors condicions
possibles, al patrimoni arquitectònic d’u-
na ciutat. Com fa C&J Casadevall, so-
cietat que es va fundar fa més de 120
anys, i que ha recuperat espais singu-
lars en diferents països, però, sobretot,
a Barcelona, com el Parlament de Ca-
talunya, la Casa Ametller o el Palau Marc,
a més d’altres actuacions en edificis em-
blemàtics de la resta de Catalunya, com
la Casa Duran, de Cervera, o la Casa
Negre de Sant Joan Despí.

“Per rehabilitar [usos i estètica ori-
ginal] d’un edifici s’ha de tenir capa-
citat per treballar amb artesans de
diferents disciplines, des de picape-
drers, estucadors i marbristes fins a
pintors, sense deixar de banda els
avantatges que ofereixen les noves
tecnologies, si es vol aconseguir tant
restaurar la imatge antiga com apro-
fitar les seves capacitats turístiques

o altres usos socials”, destaquen els
professionals de C&J Casadevall.

A més de les actuacions de restaura-
ció puntual sobre elements singulars,
també es tracta que la societat pugui
disfrutar d’un patrimoni arquitectònic
ben conservat en general, i per això és
primordial realitzar feines de manteni-
ment sempre supervisades per perso-
nal especialitzat. Casadevall aconsella
a les comunitats de veïns que duguin a
terme treballs rutinaris de conservació
de les cases on viuen, “sempre super-
visats per experts, ja que aquests
poden ajudar en la resolució de les

problemàtiques que poden sorgir pel
que fa als tràmits necessaris i les
condicions de posada en marxa i fi-
nalització de les obres”.

Totes les comunitats han de tenir pre-
sent que les administracions públiques
disposen d’ajudes per realitzar les mi-
llores pertinents als edificis i que, pel
costat de les obligacions, es requereix
disposar de les llicències d’obra, així
com d’un estudi tècnic elaborat per un
arquitecte que garanteixi, controli i por-
ti a terme la restauració en els temps,
els materials i els pressupostos prèvia-
ment establerts.2
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DÉS IMPORTANT SER
PRUDENT A L’HORA
D’ESCOLLIR LES TÈCNIQUES
DE RESTAURACIÓ

DEL MANTENIMENT
DELS IMMOBLES
HA DE SER CONTROLAT
PER ESPECIALISTES 

La firma també
desenvolupa treballs
a Les Arenes i a la
catedral de BCN

C&J Casadevall
posa la tecnologia
al servei del
patrimoni 

Tractament de bellesa per
als monuments històrics 
L’empresa Groc restaura la façana de la Fundació Antoni Tàpies

L’art de recuperar
l’arquitectura    
Mantenir viva la memòria d’un poble exigeix 
la conservació i la rehabilitació dels seus edificis 

GALA SICART
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