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Els professionals aposten per crear una taula de diàleg que contribueixi a dinamitzar
l’activitat i en què estiguin representats tots els agents que intervenen en el sector 

M
oltes de les esperances
dipositades en els últims
anys en el sector de la re-
habilitació no s’han vist
del tot satisfetes. Havia de

convertir-se en el principal amortidor d’u-
na recessió sense precedents en el sec-
tor de la construcció. La rehabilitació es
va presentar com una possible sortida, im-
pulsant l’activitat de moltes empreses i
mantenint en bona part l’ocupació en el
sector de la construcció. A més, tenia el
beneplàcit perquè és la garantia de la bo-
na conservació del parc immobiliari i pa-
trimonial del país. No obstant, la realitat és
tossuda, i la crisi, implacable.

Sota aquestes premisses, els partici-
pants en la taula rodona organitzada per
EL PERIÓDICO DE  CATALUNYA, a la seu
del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Barcelona, van assenyalar que
el sector està en aquests moments estan-
cat. Coincidència unànime i amb pocs ma-
tisos a la foto fixa del moment que traves-
sa la rehabilitació. Des de l’Associació de
Promotors i Constructors d’Edificis de Bar-

celona (APCE), el seu vicepresident Lluís
Marsà, recorda que a més “és un mal
moment perquè les famílies prenguin
la decisió de rehabilitar la seva viven-
da i més si han de recórrer a les enti-
tats bancàries perquè difícilment tro-
baran finançament”.

NOVA NORMATIVA
Per fer front a aquesta situació, el Govern
espanyol estaria preparant un avantpro-
jecte de llei de rehabilitació que sigui ca-
paç d’impulsar l’activitat i l’ocupació en el
sector de la construcció. Aquesta aposta
per la rehabilitació aniria en la mateixa di-
recció que la portada a terme per l’ante-
rior Govern, que va veure en aquesta ac-
tivitat la clau per reactivar el sector amb el
seu Pla Estatal de Vivenda i Rehabilitació
2009-2012, encara en vigor. Per la pre-
sidenta del Col·legi d’Aparelladors, Arqui-
tectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Barcelona (CAATB), Rosa Remolà, la le-
gislació també ha de posar-se les piles i
actualitzar-se, “però necessitem unes
lleis clares i sobretot ràpides a l’hora
de poder aplicar-les”.

Un aspecte, el de la celeritat, reclamat
també des d’APCE, que van recordar
com la modificació del decret d’habitabi-
litat es pot dilatar fins a vuit mesos als des-
patxos de l’Administració. Lluís Marsà, el
seu vicepresident, proposava que la fu-
tura norma tingui tres aspectes clau: “Que
plantegi pocs temes, que no siguin de
difícil compliment, i que sigui poc in-
tervencionista”.

El consens entre el sector de la reha-
bilitació sembla general amb la filosofia
que la modificació legislativa vol reacti-
var l’economia, però com recorda el se-
cretari de Junta del Gremi Empresarial
d’Ascensors de Catalunya (GEDAC),
Jordi Srrrats, les disposicions haurien
de ser molt més clares. “No pot ser
que, com passa en el capítol que es-
tableix el tipus d’IVA, sembli fet ex-
pressament perquè no s’entengui”.
Des de l’Administració local aposten per
deixar ben regulats tots els aspectes,
tant els de fiscalitat com els que han de
potenciar la sostenibilitat i l’ecoeficièn-
cia. Xavier Olivella, gerent de l’Institut
Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de
Vida, creu no obstant que no s’han d’a-
plicar els mateixos paràmetres que en
altres països, com els nòrdics, referents
en matèria de rehabilitació, però amb
condicions climàtiques molt diferents de
les nostres. 

En definitiva, el sector aposta per una
modificació que permeti agilitzar tràmits,
que sigui clara, eficaç i eficient als rep-
tes socials, ambientals i econòmics que
es plantegen als barris i les ciutats. 

OBSERVATORI PRIVILEGIAT
Amb la mirada posada a activar i treure
d’aquest estancament l’activitat rehabi-
litadora, una de les propostes que van
plantejar els experts va ser la creació d’u-
na taula específica. Un escenari de tre-
ball col·legiat, on tots els agents implicats
puguin participar en el desenvolupament

de millora de l’activitat del sector. No hau-
ria de servir només per analitzar o pro-
posar propostes, sinó també per execu-
tar i promoure decisions que activin el
sector. Des del CAATB, la seva presiden-
ta Rosa Remolà, va explicar que va pre-
sentar una proposta en aquest sentit a la
Generalitat  fa poques setmanes sota l’e-
pígraf d’Agència del Manteniment i la Re-
habilitació de Catalunya. Per Remolà, l’ú-
nica condició per impulsar-la hauria de
ser “la participació de tots els agents
que intervenen en el procés de la re-
habilitació”.

Aquesta plataforma, observatori privi-
legiat del sector, podria fins i tot ser un
organisme que agilitzi la gestió. Xavier
Olivella va recordar que una experiència
similar la porten a terme amb èxit en l’àm-
bit municipal, i des de l’APCE, Lluís Marsà
considera imprescindible que en aquests
fòrums s’analitzi la casuística tècnica que
en molts casos és la responsable de pa-
ralitzar l’activitat per una restrictiva inter-
pretació de les lleis. Des del GEDAC, el
secretari general de la junta Jordi Sarrats,
també es va mostrar favorable a aques-
ta iniciativa i ho va justificar per les expe-
riències positives que en la seva especia-
litat ja ha tingut en col·laboració amb
l’Administració.

MÉS SENSIBILITZACIÓ 
Una de les receptes transitòries a l’es-
tancament de la rehabilitació passa per
aprofitar aquest període per sensibilit-
zar i conscienciar. Especialment si es re-

corda que a finals d’aquest any finalitza
el termini per realitzar la inspecció tèc-
nica dels edificis (ITE) per a aquelles vi-
vendes de més de 45 anys d’antiguitat.
Des del CAATB van recordar que hi ha
més de 30.000 vivendes en aquesta si-
tuació a la província de Barcelona, de les
quals només tenen comptabilitzades la
seva inspecció entre 1.500 o 2.000.  Ro-
sa Remolà considera que, davant aques-
tes xifres, “també han de sensibilitzar-
se les administracions”. Per als
promotors, segons Lluís Marsà, el treball
en matèria de sensibilització ha de servir
per no deixar degradar els barris, “recu-
perar els centres històrics i evitar els
guetos”.

Una rehabilitació que tingui present el
component social, com diu Xavier Olive-
lla, de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà,
recordant que abans les ajudes eren per
a tots, i “ara hem de discernir qui les ne-
cessita. Costarà convèncer les perso-
nes que no rebran ajudes, però s’ha de
continuar rehabilitant”. Des del GEDAC,

també Jordi Sarrats apunta que un dels
problemes al nostre país resideix en la ti-
pologia de la propietat, bàsicament horit-
zontal a diferència de la propietat vertical
d’altres països. Encara que assenyala que
el resultat no hauria de ser diferent, sí la
normativa que porti a mantenir i rehabili-
tar, sobretot perquè “encara no hi ha la
cultura necessària ni en els propietaris
ni a l’Administració que incentivi la re-
habilitació”.

SOSTENIBILITAT
En temps de reserves energètiques min-
vants i més consciència ambiental, el
sector de la construcció fa temps que
ofereix solucions sostenibles. A Espa -
nya, el 25% del consum energètic i de
les emissions de CO2 provenen dels edi-
ficis, i dins d’aquests, més de la meitat
estan relacionats amb la falta d’un aï-
llament adequat. Durant les últimes dè-
cades s’observa com augmenta l’hàbit
dels consumidors que demanen un grau
de confort tèrmic cada vegada superior

en les seves vivendes. I tots els estudis
disponibles assenyalen que el potencial
d’estalvi es pot situar en un 20% actuant
tant en els aïllaments com a les ins-
tal·lacions interiors.

Des del CAATB, Rosa Remolà recor-
da el compromís europeu de complir el
2020 amb la reducció d’emissions i “de
la sanció que podríem patir i lamen-
tar en cas de no complir”. Des de l’As-
sociació de Promotors, Lluís Marsà in-
trodueix el matís que hem d’apostar per
seguir el camí i les directrius d’Europa,
“però mai voler anar un pas endavant,
ja que ho hem fet en algunes ocasions
i encara ho estem pagant”. Marsà re-
corda que els professionals són els pri-
mers que volen fer bé la seva feina però
que en molts casos, i va citar l’adapta-
ció del codi tècnic, comporta sobrecos-
tos que sovint han d’assumir els promo-
tors. Xavier Olivella, des de l‘Institut
Municipal del Paisatge Urbà, recorda una
vegada més que les lleis han de ser pos-
sibilistes i coincideix amb Jordi Sarrats

que els requisits d’ecoeficiència i soste-
nibilitat s’han d’acoblar a la climatologia
pròpia de cada lloc. Per aquest motiu,
tots dos recorden que els paràmetres de
Noruega no haurien de ser els mateixos
a aplicar en un clima mediterrani.

En definitiva, defensen que no és una
qüestió de no voler aplicar la normativa,
sinó d’ajustar els paràmetres legislatius
a les necessitats reals. Una vegada més,
els professionals del sector de la rehabi-
litació incideixen en la necessitat d’apos-
tar per la pedagogia, per difondre i infor-
mar els ciutadans dels beneficis
energètics i ambientals que representa
fer rehabilitacions a les seves vivendes.
Consideren que encara no s’ha gene-
rat tot l’interès per fer prevaler l’estalvi
energètic que, en alguns casos, pot re-
presentar el 60% d’estalvi en la factura
de la calefacció.2

D’esquerra a dreta, Rosa Remolà, Lluís Marsà, Jordi Serrats i Xavier Olivella, a la seu del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.e foto.XAVIER PUIG GARCÍA
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El diagnòstic 
és unànime: 
s’ha de posar fi 
a l’estancament

DA finals d’any expira el termi-
ni perquè les 30.000 vivendes
de més de 45 anys obtinguin,
de manera obligatòria, l’infor-
me tècnic de l’edifici

DSegons dades del Col·legi
d’Aparelladors de Barcelona,
fins ara s’han portat a terme en-
tre 1.500 i 2.000 inspeccions
tècniques dels edificis 

DContinua sent necessari im-
plantar una nova cultura de la
rehabilitació i sensibilitzar de la
importància de mantenir les vi-
vendes en bon estat

LES ITE VAN 
AMB RETARD

DGràcies a la rehabilitació es
poden combatre problemes
com l’alt consum energètic o
el baix aïllament tèrmic i
acústic 

DEls experts assenyalen que,
a Espanya, el 25% del con-
sum d’energia i de les emis-
sions de CO2 provenen dels
edificis

DL’eficiència energètica en la
rehabilitació d’edificis pot arri-
bar a representar fins a un
60% d’estalvi en la factura de
la calefacció 

EUROPA MARCA
L’ECOEFICIÈNCIA

La rehabilitació espera
recuperar-se amb una nova llei 

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

Les opinions dels experts. TAULA RODONA

“Necessitem mesures
legislatives àgils per
avançar i que serveixin
per unificar criteris”

Lluís

MARSÀ
VICEPRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROMOTORS  (APCE) 

“Modificar les lleis ha 
de servir per garantir
l’estabilitat del sector en
futurs canvis de cicle” 

Rosa 

REMOLÀ
PRESIDENTA DEL COL·LEGI 
D’APARELLADORS (CAATB)

“Partint del realisme,
hem d’afinar en la 
normativa fiscal i tècnica
i agilitzar els tràmits”

Jordi

SARRATS
SECRETARI DE JUNTA DEL GREMI
D’ASCENSORS DE CATALUNYA (GEDAC)

“Apostem per mesures
de baix cost i màxima
eficiència sense oblidar
el compromís social”

Xavier

OLIVELLA
GERENT DE L’INSTITUT MUNICIPAL DEL
PAISATGE URBÀ I QUALITAT DE VIDA

La rehabilitació està estan-
cada. Així ho indiquen les
xifres i els professionals del
sector, que veuen amb
bons ulls la necessitat de
portar a terme una reforma
legislativa que la impulsi i
promogui de manera decisi-
va. Els experts aposten
també per crear una plata-
forma on tots els agents
que intervenen en la rehabi-
litació i l’Administració vagin
de la mà.

MARTA JORDI
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Façana rehabilitada del carrer dels Sombrerers, 27, a Barcelona.

S
egons s’ha anunciat recent-
ment, el Govern espanyol
prepara una nova llei de re-
habilitació. ¿Què se’n pot
esperar?

–Encara és prematur manifestar-se so-
bre això, ja que encara no disposem de la
informació necessària, per la fase en què
es troba. Però estem preocupats amb el
projecte de reial decret que pretén implan-
tar una nova certificació energètica sobre
tots els edificis existents, és a dir, no no-
més els de nova construcció o els que ha-
vien de ser objecte de modificacions o re-
habilitacions de més de 1.000 metres
quadrats o de més del 25% dels seus tan-
caments, com feia l’anterior reial decret
del 19 de gener del 2007.

–¿Què implicarà això?
–A l’obligar tots els edificis existents,

exigirà als veïns assumir nous costos per
a la contractació d’enginyers i arquitec-
tes, que hauran de realitzar l’avaluació
energètica corresponent. A més, es re-
quereix quan es vengui o s’arrendi qual-
sevol vivenda. 

–¿Per què el preocupa?
–Els edificis i el seu manteniment ja es-

tan sotmesos a una regulació exagerada.
No només la pròpia del seu funcionament
en propietat horitzontal, sinó l’específica
de la vivenda i d’habitabilitat, el reglament
de baixa tensió i la de les inspeccions tèc-
niques dels edificis (que obliga que tots
els edificis construïts abans de l’any 1930
obtinguin aquesta certificació abans del
pròxim 31 de desembre). Entenem que no
és el moment oportú per imposar noves
exigències tècniques i econòmiques als
propietaris.

–¿On radica l’interès del Govern per-
què prosperi?

–Probablement en el fet de donar feina
a tots aquests professionals que han de
fer els informes i també als instal·ladors i
fabricants de tancaments. El problema és
que l’esforç econòmic sempre l’han de
fer els propietaris dels immobles, en
aquest cas amb l’objectiu de la suposa-
da eficiència energètica. Però si l’interès
és general, també s’haurien de facilitar els

corresponents recursos, via ajudes o fi-
nançament. Des del col·legi no ens sem-
bla que la imposició –en lloc del foment–
sigui la forma més adequada en aquest
moment. L’Administració té problemes de
liquiditat, però no oblidem que els propie-
taris també.

–En tenim prou amb el nivell de mo-
rositat actual…

–Segons un estudi recent, l’últim any els
impagaments a Barcelona van augmen-
tar en un 25%, amb les tensions que això
genera a nivell veïnal. Perquè les despe-
ses de la finca s’han d’atendre. I si no es
cobren les quotes, s’han de fer derrames
i demanar als propietaris que paguin el que
un altre no ha pagat.

–No obstant, la morositat no pot ser-
vir com a excusa per frenar el sector
de la rehabilitació.

–Efectivament. I des del col·legi estem
lluitant moltíssim per promoure la reha-
bilitació. Però no només perquè el sec-
tor de la construcció necessita alterna-
tives per no enfonsar-se, sinó també
perquè mantenir una finca en bon estat
prolonga la seva vida útil, augmenta la
seva seguretat i, a més a més, incremen-
ta el seu valor. D’una manera o una al-
tra, reverteix sempre en la propietat, per-
què amb una bona rehabilitació es
redueixen les despeses de manteniment
ordinari de l’edifici.

–¿Falta cultura de la rehabilitació?

–Jo diria que sí. Ens costa molt pren-
dre la decisió i ho fem en l’últim moment,
quan ja no hi ha més remei. I un dels ob-
jectius de les inspeccions tècniques dels
edificis és precisament aquest: preveu-
re quan serà necessari portar a terme les
pròximes reparacions i poder-se avan-
çar al moment en què es manifesta la
patologia. Amb això s’aconsegueix, a
més a més, que el cost de la reparació
sigui inferior.

–¿En quina situació es troben les aju-
des a la rehabilitació? 

–S’han reduït a la mínima expressió.
Per a aquest any, per exemple, encara
no  s’ha anunciat la convocatòria de no-
ves subvencions. I moltes de les con-
cedides en exercicis anteriors estan pen-
dents de ser liquidades. 

–Si es tanca l’aixeta de les ajudes,
¿s’atura la rehabilitació?

–D’una manera molt notòria. Perquè
les comunitats de propietaris no tenen
capacitat per sol·licitar préstecs, ja que
no tenen personalitat jurídica. Per tant, si
hi ha diners, s’actua; si no, no. Les sub-
vencions faciliten la decisió dels propie-
taris, perquè en alguns casos arriben –o
arribaven– fins al 50%, com en el cas de
la instal·lació d’ascensors.

–¿Es podrien millorar els tràmits?
–Es podrien agilitzar. En primer lloc, les

concessions de les llicències i els permi-
sos per poder fer obres, una cosa que
no hauria de ser tan complicada i tan len-
ta. També hi ha molta burocràcia per a
l’obtenció de cèdules d’habitabilitat. I la
petició d’ajudes i subvencions està en
col·lapse total.

–¿Què podem esperar de l’activitat
rehabilitadora de l’actual Govern?

–Valorem molt positivament el seu grau
de col·laboració amb els administradors
de finques de Catalunya i l’esforç que es-
tà fent per complir els compromisos de
governs anteriors. Per una altra banda,
la falta de recursos limita moltes actua-
cions, però també hi ha decisions que no
depenen només dels recursos, sinó que
depenen de la voluntat de voler fer les
coses més bé per a tots.2

“Per a aquest any 
encara no s’ha 
anunciat la convocatòria
de noves subvencions”

LA CONSIDERACIÓ

PER  DARÍO REINA

Enrique VENDRELL
PRESIDENT DEL COL·LEGI  D’ADMINISTRADORS
DE FINQUES DE BARCELONA-LLEIDA

LA REFLEXIÓ

“Mantenir una finca en bon estat prolonga la
seva vida útil i incrementa la seva seguretat”

“Rehabilitar un edifici augmenta el seu valor”
Els administradors de finques temen que la legislació exigeixi noves certificacions energètiques als immobles

l’entrevista
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Blocs d’edificis rehabilitats al barri de Sant Roc de Badalona.

Quan la crisi del sector im-
mobiliari ja era un fet més
que evident, moltes veus
apuntaven a la rehabilitació
com la principal sortida per

fer front a la frenada experimentada per
l’obra nova. Sembla, no obstant, que
aquestes prediccions mai s’han conver-
tit en realitat, tal com ha advertit Jordi
Ludevid, president del Consell Superior
dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya
(CSCAE), que ha sol·licitat mesures “ra-
dicals” per fer front a una situació que
qualifica de “crítica”, en què pràctica-
ment la meitat d’arquitectes estan a l’a-
tur. La seva proposta passa per posar
en marxa una “rehabilitació arquitec-
tònica massiva” que permeti al sector
de l’edificació “reinventar-se cap a
 l’habitabilitat, l’eficiència i la utilitat
social”.

Per aquest motiu, els representants
del col·legi es van reunir amb el Ministe-
ri de Foment per analitzar com reactivar
l’activitat i exposar els seus punts de vis-
ta. Després d’aquesta trobada, Ludevid
va desvelar que s’està preparant “un
avantprojecte de llei de rehabilitació
per impulsar l’activitat i l’ocupació en
el sector de la construcció”. No obs-
tant, els arquitectes van sol·licitar al Go-
vern que avanci part de les mesures de
l’avantprojecte mitjançant l’aprovació
d’un real decret abans d’aquest estiu
que anticipi qüestions urgents que, pos-
teriorment, serien recollides en una pos-
sible normativa, com a ajudes directes
o incentius fiscals.

CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
El plantejament que el CSCAE ha tras-
lladat a Foment se centra en sis punts
que inclouen mesures per recolzar la in-
ternacionalització dels professionals, l’a-
gilització de les llicències o la nova regu-
lació dels concursos d’arquitectura. Entre
totes les propostes, Ludevid va voler
destacar la renovació de l’arquitectura
al voltant de la rehabilitació del patrimo-
ni existent. “El sector ja no es pot pre-
sentar a la societat com dedicat al
creixement, sinó que s’ha d’orientar
cap als valors socials emergents que
exigeixen avui els ciutadans, basats
en l’austeritat, el reciclatge i l’eficièn-
cia energètica, així com la conserva-
ció i la modernització del patrimoni
arquitectònic construït”, va comentar. 

La proposta en matèria de rehabilita-
ció es fonamenta en el desenvolupament
d’un segell bàsic de l’edifici. Aquesta cer-
tificació, que seria preceptiva per a tots
els immobles, atendria les necessitats

de rehabilitació de la propietat en matè-
ria d’habitabilitat, accessibilitat, certifi-
cació jurídica de l’immoble i eficiència
energètica. “La inclusió d’aquesta úl-
tima variable contribuiria que Espa -
nya pugui complir els compromisos
europeus, marcats a la directiva
2020”, va assegurar Ludevid. 

Així mateix, el segell tindria una part
dedicada a analitzar l’edifici i el seu po-
tencial de transformació i modernització.
En aquest sentit, el president del Con-
sell Superior dels Col·legis d’Arquitectes
d’Espanya va reivindicar el paper de l’ar-
quitecte en el desenvolupament d’aquest
tipus de tasques. “O la rehabilitació és
arquitectònica, o no serà tal. No es
pot realitzar de manera segmentada
i desordenada, abordant primer fines-
tres per, amb els anys, renovar el  ter -
rat. Treballar de manera integral,
adaptant l’edifici a les noves neces-
sitats, és l’única via per ser eficients.
I aquesta tasca només es pot abor-
dar des de l’arquitectura”, va exposar.

SUBVENCIONS I AUTOFINANÇAMENT
Pel CSCAE, el segell bàsic de l’edifici
hauria de concentrar totes les possibles
subvencions en aquest camp, en lloc de
disgregar-les. A més, s’hi afegiria la par-
ticipació de les empreses de serveis (ai-
gua, energia, telecomunicacions, etcè-
tera) i les aportacions dels propietaris,
que podrien beneficiar-se d’incentius fis-
cals i de l’augment del valor patrimonial
de la seva propietat que generaria la re-
habilitació. A més, va recordar Ludevid,
els projectes poden autofinançar-se par-
cialment a partir de l’estalvi energètic o
bé si s’inclouen sistemes com la coge-
neració o l’energia fotovoltaica en ope-
racions més àmplies.

Una altra de les propostes que el
CSCAE ha llançat a l’Executiu se centra
en la internacionalització de la professió.
Ludevid va assenyalar que els professio-
nals necessiten suport institucional del
servei exterior per poder exportar els
seus serveis. Respecte a aquesta qües-
tió, ha destacat el potencial dels arqui-
tectes espanyols a l’estranger, ja que
la seva titulació inclou formació en En-
ginyeria Civil.

El president del consell social també
va citar la necessitat de modificar el re-
glament dels concursos de projectes
d’arquitectura per regular-los com en els
països europeus, dignificar l’arquitectu-
ra pública i agilitzar els processos. En
l’actualitat, no estan remunerats malgrat
que impliquen un esforç intel·lectual i
econòmic per part dels estudis. A més,
els criteris de selecció prioritzen el cost
davant de les idees.

Finalment, Ludevid va plantejar la im-
prescindible necessitat d’agilitzar el sis-
tema de concessió de llicències, reduint
temps, innovant processos i apostant
per les vies telemàtiques. En el mateix
sentit, va defensar que s’impulsi un ma-
pa dels sòls productius amb el propò-
sit d’aportar transparència al mercat im-
mobiliari industrial.2

Una de les propostes
passa per certificar
els immobles amb 
un segell bàsic

XAVI DATZIRA
Àrea Monogràfics M

Carles SALA
SECRETARI  DE  VIVENDA I  MILLORA URBANA DE LA GENERALITAT

la tribuna

Des de la Generalitat estem treba-
llant per potenciar tots els aspec-

tes que tenen a veure amb la rehabili-
tació. Primer, perquè rehabilitar suposa
un valor afegit i un estalvi. Significa que
evitem la degradació física, social i eco-
nòmica dels nostres barris i ciutats i, per
això, es tracta d’un sector pel qual hem
d’apostar clarament. I segon, perquè
amb una disminució del nivell de cons-
trucció com no s’havia donat mai, és
en la rehabilitació on tenim un marge de
maniobra més ampli. No és la solució a
la crisi del sector, però és un recurs que
no podem desestimar.

En aquest sentit, estem treballant
en un nou decret d’habitabilitat, que
establirà les condicions mínimes
 d’habitabilitat i els requisits per ob-
tenir la cèdula d’habitabilitat de les vi-
vendes. Aquest nou decret aporta di-
ferents canvis per aconseguir una
flexibilitat més elevada en les obres de
rehabilitació i manteniment que es por-
tin a terme a les vivendes. També es-
tableix unes condicions específiques
per a les vivendes que han seguit un
procés de rehabilitació, amb l’objec-
tiu de potenciar i estimular aquestes
actuacions. 

Ens estem dotant així d’un nou marc
normatiu molt més flexible que perme-
ti que les actuacions de rehabilitació
siguin viables, tant tècnicament com
econòmicament, i així contribuir a evi-
tar la degradació que pateixen molts
edificis i, en alguns casos, els nuclis
antics d’alguns municipis. Aquest de-
cret s’adapta doncs a la nova realitat
socioeconòmica, defineix el nivell mí-
nim d’habitabilitat i garanteix la qua-
litat en les vivendes, però amb prou
flexibilitat per permetre que les actua-
cions es moguin dins d’uns termes
raonables.2

UN MARC LEGAL FLEXIBLE

Els arquitectes demanen posar en marxa
una “rehabilitació massiva” d’edificis
Els col·legis espanyols sol·liciten al Govern que avanci diverses mesures de l’avantprojecte de llei que està preparant
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Un espai interior de la Residència Vigatans restaurat per l’arquitecta Carla Habif i l’empresa Groc.

L
es ciutats estan subjectes a
constants transformacions,
creixen ràpidament, construint
en zones cada vegada més
perifèriques, però al mateix

temps es porten a terme intervencions
en zones amb caràcter antic. En oca-
sions aquests centres històrics tendei-
xen a una disposició espacial amb for-
mes poc privilegiades per la seva posició
en una nova trama urbana.

El sòl és un recurs escàs i no renova-
ble i per tant s’ha de procurar mantenir
un equilibri entre els diversos usos. És
important, doncs, que la ciutat ja cons-
truïda i consolidada pugui ser aprofitada
al màxim per evitar la seva degradació.
Per aquest motiu les polítiques de re-
habilitació de vivendes, edificis i barris
són essencials.

La mesura del grau de rehabilitació de
vivendes antigues en una ciutat és una
manera indirecta d’avaluar el nivell d’a-
profitament del sòl com a recurs. En
aquest sentit, la restauració d’edificis en
mal estat i la seva transformació en no-
ves vivendes suposen una revalorització
d’aquests espais i un estalvi important
de sòl.

La degradació dels barris antics és de-
guda principalment a l’augment del ni-
vell de vida de la població i afavoreix un
moviment d’abandonament que es con-
creta en l’ocupació de gran part de nous
barris a costa de despoblar el barri his-
tòric tradicional. El procés és el mateix
que es produeix en estrats de capes so-
cials més afavorides que s’han dirigit cap
a altres zones, preferentment perifèri-
ques. És cert que en això també hi ha in-
fluït el canvi de la forma de vida, del gust
arquitectònic per l’altra concepció de la
vivenda.

SENSIBILITAT SOCIAL
La cultura i la política de la recuperació
de les ciutats van sorgir a Espanya a fi-
nals dels anys 70, animades des de sec-
tors tècnics reduïts. Des d’aleshores, la
rehabilitació de vivendes i espais ciuta-
dans s’ha anat consolidant fins a im-
pregnar les tècniques de planejament,
les concepcions arquitectòniques, les
orientacions polítiques i, en general, les
sensibilitats i percepcions socials sobre
cada municipi.

En aquells anys, la legislació i la cultura
del patrimoni històric al nostre país es tro-
baven totalment allunyades respecte a les
exigències, per exemple, de la Carta Eu-
ropea del Patrimoni Arquitectònic. De fet,
la llei del tresor artístic de l’any 1933 tenia
més un caràcter simbòlic que operatiu. 

De fet entenc que el problema de la
degradació demogràfica és el factor prin-
cipal de la degradació de determinats
barris, perquè els seus carrers i l’estat
dels seus edificis és el reflex dels seus
habitants. La verdadera vida de qualse-
vol zona, barri o ciutat la dóna la pobla-
ció jove, capaç d’emprendre noves ac-
tivitats i de posseir una iniciativa que no
té la població amb més anys. Per això,
per contrarestar la profunda atonia dels
cascos antics, els projectes de rehabili-
tació a tot Europa incentiven la repobla-
ció d’aquests llocs per part de parelles
joves, amb molts anys al davant, capa-
ces d’aixecar novament edificis, carrers
i barris. 

Un important camp de degradació fun-
cional el constitueix la fuga de nombro-
sos usos de diversa índole que compo-
nien la complexa trama de qualsevol
ciutat. Les funcions fabrils pesades ja no

tenen cabuda en aquests espais, no
obstant hi ha multitud d’opcions capa-
ces de proporcionar aquesta nova
 vitalitat.

Per aquest motiu és molt important
atendre les qüestions comercials amb el
mateix interès que les de l’àmbit arqui-
tectònic o social. El comerç és un bon
indicador de la situació en què es tro-
ba el casc antic de la ciutat, a més d’un
poderós reclam per al visitant que bus-
ca als seus carrers formes del comerç
com les d’abans, perdudes a la resta de
la ciutat.

TASCA DE DIVULGACIÓ
La tasca de fer redescobrir les parts an-
tigues de qualsevol ciutat és, sens dub-
te, una feina bàsica dels ajuntaments, i
objecte d’una atenció preferent a través
d’una tenaç tasca de divulgació i men-
talització, des de l’escola a la universi-

Recuperar els centres històrics
estalvia sòl i revaloritza l’espai
La ciutat construïda i consolidada ha de ser aprofitada al màxim per evitar la degradació 

Les polítiques de 
rehabilitació de 
vivendes, edificis
i barris són clau

tat, en el món laboral, etcètera, configu-
rant-se com una eina d’educació per-
manent. 

Es tracta de conscienciar la ciutada-
nia que hi ha un problema que és de tots,
i no només de l’ajuntament o dels afec-
tats, i s’hauria d’aspirar a aconseguir que
la població en general se n’adonés i es-
tigués orgullosa de viure o de disfrutar
del seu entorn ciutadà, històric o modern,
i dels beneficis que la seva permanència
en el temps pot procurar a les noves
 generacions. 

En definitiva, es tracta de crear un
 clima de clara defensa i interès pel me-
di ambient urbà, i també del seu passat,
en ocasions tan maltractat per la
 indiferència.2

Enric Reyna
President de l’Associació de

 Promotors de Barcelona (APCE)

S’HA DE CREAR UN 
CLIMA DE DEFENSA
I INTERÈS PER 
L’ENTORN URBÀ

EL PROPÒSIT
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Rehabilitació d’un edifici de vivendes a Barcelona seleccionada als premis Catalunya Construcció 2011.

Quan pensem en una casa que
ens ofereixi comoditat i qua-
litat de vida ho associem tra-
dicionalment a l’adquisició

d’una vivenda per estrenar construïda
amb tots aquells avantatges, accessibi-
litat i confort que ens poden aportar avui
les noves tecnologies. 

Però també hi ha una altra via, raona-
ble econòmicament i més ambientalment
correcta, com és la d’actuar sobre la vi-
venda existent. Si pensem en una viven-
da accessible, segura i confortable i amb
un funcionament eficient que ens rebai-
xi la factura d’energia al que és estricta-
ment necessari per cobrir les nostres ne-
cessitats de confort, pensem que la
nostra casa pot ser aquesta vivenda. 

Actualment, l’estat de conservació i
l’eficiència del parc d’edificis existents,
un immens patrimoni immobiliari que
conserva una gran capacitat per satisfer
les necessitats i el dret de viure digna-
ment que tenen totes les persones, ens
demana que actuem per posar-lo al dia.
Una posada al dia que és tècnicament
possible i imprescindible per al medi am-
bient. Comença a ser urgent millorar les
condicions de vida i confort, fent més
accessible casa nostra i millorant la se-
va eficiència energètica amb una impor-
tant rebaixa en la factura de l’aigua, la
llum i el gas. 

PRÀCTICA RESPONSABLE
Avui tots els experts estan d’acord a con-
siderar la rehabilitació en clau de soste-
nibilitat ambiental, com la pràctica res-
ponsable capaç d’orientar la construcció
del futur. I és que quan parlem d’edifica-
ció residencial, podem afirmar sense por
d’equivocar-nos que les vivendes que
necessitem ja existeixen i el que hem de
fer ara és treballar per millorar les se-
ves prestacions. 

Els aparelladors, els arquitectes tèc-
nics i els enginyers d’edificació, com ver-
daders experts, fa molts anys que fem
rehabilitació i coneixem bé les solucions
tècniques a problemes d’estructures i al-
tres patologies. Ara introdïm un nou fac-
tor en la rehabilitació com és la sosteni-
bilitat ambiental, amb nous requisits per

als edificis com el càlcul de la deman-
da energètica, la seva eficiència i nous
requeriments pel que fa a habitabilitat
o accessibilitat. I això significa, per un
costat, projectar d’una altra manera i,
per un altre, posar al dia els edificis que
ja tenim. 

Reduir la factura energètica ha de ser
un objectiu particular per a les persones
però també ho és per al país. La norma-
tiva tècnica avui vigent, el codi tècnic de
l’edificació (CTE), estableix un coeficient
de transmissió tèrmica mínim de 0,73
W/m2 ºC per a la part opaca de la façana
d’un edifici, mentre que en el parc  cons-
truït ens movem entre 1,9 i 2,50 W/m2 ºC.
Per entendre’ns, la calor a  l’hivern i la fres-
cor a l’estiu se’ns escapen per les parets,
un problema que es pot resoldre millorant
l’aïllament de les façanes, les finestres i
les cobertes. 

D’altra banda, hi ha una norma euro-
pea que ens obligarà a reduir un 20% la
demanda energètica de tots els països
membres de la UE, de cara a l’any 2020,

i és en la rehabilitació del parc edificat
on més haurà d’incidir-se per arribar a
aquest difícil objectiu, ja que la majoria
d’edificis existents són antics i són els
que estan menys preparats per a l’estal-
vi energètic. 

Al ciutadà aquest estalvi li interessa.
Per un costat, perquè li representa pa-
gar menys en la seva factura mensual,
amb una inversió que pot amortitzar
 ràpidament. I per un altre, perquè com-
porta un increment considerable del con-
fort dels espais habitables a l’estiu i a
 l’hivern. 

MANTENIMENT PERIÒDIC
Una vegada més ens hem de referir a la
indústria automobilística, ja que tothom
coneix les dades de consum de com-
bustible i d’emissió de gasos contami-
nants del seu vehicle. També la nostra
vivenda representa unes despeses en  la
utilització de l’energia necessària per fer-
la funcionar i produeix una determina-
da emissió contaminant. El que potser

no sabem és que aquesta factura
 econòmica i mediambiental es pot   re-
duir substancialment fent les obres
 adequades. 

Hem de saber que una rehabilitació
adequada, seguida d’un manteniment
periòdic dels diferents elements que
componen la nostra vivenda, pot fer que
casa nostra, allà on vivim avui, complei-
xi tots els requisits tècnics de seguretat
i confort que la societat reclama. I final-
ment, si aconseguim normalitzar la pràc-
tica de la rehabilitació com a sector amb
un enorme potencial d’activitat i una eco-
nomia molt pròxima a les necessitats re-
als de les persones, també aconsegui-
rem consolidar un mercat de treball molt
més estable i durador en el marc de l’ac-
tivitat constructora.2

Antoni Floriach
Vicepresident

del Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers

 d’Edificació de Barcelona (CAATEEB)

El sector necessita
consolidar un mercat
de treball estable 
i durador

AMB L’OBJECTIU de dotar el sector
dels especialistes que necessita, el
CAATEEB programa periòdicament
cursos de postgrau i de formació con-
tinuada relacionats amb la rehabilita-
ció, el manteniment i la gestió d’edifi-
cis. Entre els primers destaquen el
Postgrau de patologies i estudis es-
tructurals de construccions existents
(6 edicions), el Postgrau de rehabilita-
ció (3 edicions) o el Postgrau de facility
management (4 edicions). Pel que fa als
cursos de formació contínua, aquests
tenen menys durada i aborden temes
molt concrets i de ràpida aplicació com
per exemple Patologia de forjats, Ins-
peccions ITE: diagnosi i terapèutica
d’edificis existents, Adaptació del CTE
dels informes i projectes de rehabilita-
ció o Solucions per a la conservació i
manteniment de façanes. Tots aquests
cursos comencen al mes de març.

Tota la informació i inscripcions a
través de la web www.apabcn.cat a l’a-
partat de formació i també al telèfon
93.240.20.60 (extensió 2).

la formació

RESPOSTA A LES
NECESSITATS

REDUIR LA FACTURA
ENERGÈTICA BENEFICIA
ELS CIUTADANS
I TAMBÉ EL PAÍS

FER LES OBRES ADEQUADES
A CASA AJUDA A ESTALVIAR

Aposta per la sostenibilitat ambiental
Els experts veuen en la rehabilitació una de les claus per reorientar i impulsar la construcció del futur
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Pati interior de la Residència Vigatans, un palau medieval de Ciutat Vella reformat per l’estudi de Carla Habif.

L
a rehabilitació d’edificis no es
pot veure només com una
solució a l’actual crisi del
sector de la construcció, per-
què és molt més que això.

Es tracta d’una pràctica bàsica per re-
alçar el patrimoni històric i cultural d’u-
na ciutat, dotar-la de nous usos adap-
tats al temps present i fomentar la
sostenibilitat urbana. A més, té moltes
coses a aportar a nivell creatiu, com re-
calca l’arquitecta Carla Habif Hassid, cap
de projecte de l’estudi Aia Arquitectura
i Accessibilitat (www.aia-bcn.com), que
acaba de finalitzar la rehabilitació d’un
palau del segle XII de Ciutat Vella, con-
vertit ara en la Residència Vigatans,
orientada a l’atenció de persones amb
discapacitat.

–¿Com es converteix un palau me-
dieval del centre de Barcelona en una
residència del segle XXI?

–Aquest edifici formava part d’un pla
públic per convertir diverses construc-
cions de Ciutat Vella que són propietat
de l’ajuntament en equipaments socials.
L’Associació Cívica d’Ajuda Mútua
(ACAM) sol·licita convertir-lo en una resi-
dència per a persones amb discapacitat
i des de l’estudi comencem l’avantpro-
jecte per veure les seves característiques.
Va començar a construir-se al segle XII,
quan eren tres edificis diferents units per
un pati, que es reunifiquen al XV, enca-
ra que la intervenció més important es
produeix al segle XVIII, que és la que pre-
nem com a base de partida. A partir d’a-
quí, el nostre repte era tornar a llegir l’e-
difici com una unitat després d’haver patit
múltiples subdivisions, reunificant l’espai
sense perdre les traces del relat històric,
amb un nou ús i les prestacions del mo-
ment actual.

–La premissa principal era, per tant,
realçar la història i, a la vegada, primar
la modernitat.

–Efectivament, l’objectiu era situar-lo
en les condicions actuals sense desaten-
dre el passat, és a dir, que es pugui re-
cuperar a través del sentit de la vista el
pas de la història. Per això, s’han d’es-
tudiar quines traces decideixes mantenir
sense obviar la unitat del present, a més
de deixar pistes per si es torna a refor-
mar d’aquí a 100 anys. Dit d’una altra
manera, atendre el passat amb visió de
futur. De fet, hem reconfigurat l’edifici per-
què compleixi amb una nova funció el se-
gle XXI, mantenint el relat històric però
incorporant-hi les prestacions tecnològi-
ques actuals. I totalment adaptat. En
aquest sentit, és curiós com una casa
pensada per a una família burgesa de se-
gles enrere ha transformat la seva funció

en una cosa que en la seva època de
construcció hauria semblat totalment in-
viable, com és l’atenció a persones amb
discapacitat.

–¿Es van trobar amb moltes dificul-
tats a nivell arquitectònic?

–Més o menys les que ens esperàvem,
ja que l’autèntic repte d’una rehabilitació
històrica consisteix en el fet que no saps
amb què et trobaràs a mesura que vas
avançant amb l’obra. Teníem clar que l’e-
difici estava en molt mal estat, que ha-
víem d’estabilitzar la façana posterior, a
més de realitzar nous forjats que supor-
tessin les càrregues, que havíem de ser
com menys invasius millor… Tot i així, ens
vam trobar amb sorpreses, com elements
que es conservaven des del segle XII o
dos arcs gòtics meravellosos del segle
XVI que van aparèixer darrere una paret

falsa, cosa que ens va deixar una mica
perplexos pel descobriment. Una reha-
bilitació així és complicada, però molt in-
teressant.  

–¿Quines diferències creatives exis-
teixen entre un projecte de rehabilita-
ció i un d’obra nova?

–Els reptes són molt diferents, però
el nivell creatiu és igualment alt. En reha-
bilitació, la creativitat és necessària per
mostrar el que jo anomeno el present del
passat (la memòria), el present del futur
(l’espera) i el present del present (l’aten-
ció a les necessitats). En aquest sentit,
el repte és fer una passejada per la his-
tòria, i això per mi és tan interessant com
l’obra nova i fins i tot és més difícil, ja que
et trobaràs amb sorpreses. Per això, has
de tenir capacitat creativa per respondre
a aquestes sorpreses sense sortir del

guió. És molt interessant, a part de la res-
ponsabilitat que comporta intervenir on
altres ja ho van fer abans. Amb la nostra
actuació, vam introduir una fita més a la
història d’aquest edifici.

–La rehabilitació també és fonamen-
tal per garantir un desenvolupament
sostenible de les ciutats.

–La sostenibilitat és un desafiament en
la societat moderna, però no només des
del punt de vista tècnic, sinó referit a sos-
tenir un edifici dret per reformar-lo, reci-
clar-lo, reutilitzar-lo… Podem posar-hi
plaques solars, doble vidre i fer un edifi-
ci eficient energèticament, però això en
ple segle XXI és totalment obvi. Ara bé,
l’autèntic repte és sostenir-lo amb tot el
seu contingut històric. En aquest sentit,
hem de posar l’èmfasi, perquè les ciutats
han de pensar-se des de la rehabilitació
en un context de sostenibilitat no només
física, sinó també cultural, social i eco-
nòmic. 

–La rehabilitació s’ha assenyalat com
una sortida per al sector de la cons-
trucció i l’arquitectura, ara que pràcti-
cament no es construeix obra nova.
¿S’està fent tot el que cal per impulsar
aquesta activitat?

–Encara queda molt per fer en aquest
aspecte, sobretot en qüestió normati-
va, ja que actualment està molt centra-
da en l’obra nova. Existeixen algunes
contradiccions entre les diferents norma-
tives i no queden gaire clars els concep-
tes d’intervenció en una rehabilitació, si-
gui o no patrimonial. I això és un greu
problema. El codi tècnic de l’edificació
diu que una gran rehabilitació s’homolo-
garà a l’obra nova, sempre que el pro-
jecte ho permeti o, si no, es buscaran al-
ternatives. Però, ¿quines són aquestes
alternatives? ¿Quines són les pautes per
intervenir? Tot això no queda clar en la
normativa actual. 

–¿En quina mesura això suposa un
obstacle per al professional a l’hora
d’encarar un projecte?

–El problema és que la rehabilitació va
estar en un segon pla en una època en
què es construïa molta obra nova. Els
professionals se senten bastant despis-
tats i, per això, crec que és necessari que
existeixi un treball legislatiu en aquest
camp. El nostre equip fa més de 20 anys
que treballa en rehabilitacions, però hi ha
molts arquitectes que no tenen aquesta
experiència i necessiten unes pautes. I
encara més ara que és una sortida labo-
ral molt important. Tot i que, en realitat,
el cert és que sempre hauria d’haver si-
gut així. És un compromís social i cultu-
ral que hauríem d’haver assumit sempre
com a professionals.2

PER EDUARD PALOMARES

CARLAHABIF HASSID I ARQUITECTA D’AIA ARQUITECTURA I ACCESSIBILITAT

l’entrevista

“La sostenibilitat és 
un dels desafiaments
actuals, però no només
a nivell físic, sinó 
també cultural i social” 

EL CONTEXT

“El repte de la rehabilitació consisteix
a atendre el passat amb visió de futur”
“A la Residència Vigatans hem mantingut el relat històric incorporant les prestacions pròpies del segle XXI”
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Ascensor instal·lat a l’ull d’una escala.

A
cabar amb les barreres ar-
quitectòniques existents als
edificis de les nostres ciu-
tats és un desig compartit
per tots els ciutadans. Amb

la població coincideixen les administra-
cions públiques, que assenyalen la ne-
cessitat de potenciar l’accessibilitat i que
han promulgat diverses mesures enca-
minades a ajudar els propietaris a reha-
bilitar i suprimir barreres, mitjançant aju-
des i subvencions.

El Gremi d’Ascensors de Catalunya
ha participat directament en el progra-
ma d’instal·lació d’elevadors promogut
per l’Ajuntament de Barcelona, i les pre-
visions eren instal·lar ascensors en uns
7.000 edificis repartits per tota la ciutat,
i contribuir així notòriament a la millora
de l’accessibilitat en les vivendes i, amb
això, incrementar el benestar dels ciu-
tadans. 

“Aquest programa, vigent des del
2008, ha arribat fins als nostres dies
no sense patir diverses modificacions
en el percentatge de les ajudes ator-
gades, passant d’un 60% inicial a un
45% en l’última convocatòria”, afirmen
fonts del gremi.

L’EVOLUCIÓ DE LES AJUDES
Durant aquests anys, la campanya ha
constituït una part important del mercat
de treball per als ascensoristes i les em-
preses auxiliars, en un temps de reces-
sió de la construcció.

Com publicava EL PERIÓDICO DE CA-
TALUNYA l’octubre del 2008, el consis-
tori es comprometia a entregar les aju-

des en un termini no superior als 90
dies després de la finalització de l’obra i
la supervisió municipal. No obstant, aque-
lles promeses no s’han complert en tots
els casos: “Denunciem la paralització
dels cobraments d’aquestes subven-
cions des de fa mesos. Això està por-
tant moltes empreses a una situació
financera i econòmica molt complica-
da. Demanem a l’Administració que
compleixi els seus compromisos. Si la
roda no gira, per poc que sigui, ens
parem tots”, afirma Francisco Vicente,
president del gremi.

INDECISIÓ
La decisió d’instal·lar un ascensor en una
finca és, per si mateixa, complicada, “llar-
ga i de tràmits complexos”. Si a això
s’hi suma la incertesa de no saber si s’o-
briran noves línies de subvenció, “ens
trobem amb moltes obres pendents
d’acceptar i amb propietaris virtual-
ment indecisos”. 

Des del gremi es fa una crida al realis-
me: “La cultura de la subvenció per a tot
ha impulsat la feina en molts sectors,
però hem d’acceptar que això també
està canviant”. Cal pensar, i així ho con-
firmen els ascensoristes, que durant
aquest 2012 les administracions difícil-
ment obriran línies d’ajudes per a la re-
habilitació. Per això, des del gremi s’ani-
ma les comunitats a plantejar als seus
ascensoristes possibles vies de solució
financeres per procedir a executar les
obres d’instal·lació.

“Esperem que les administracions
puguin promoure altres línies d’aju-
des per impulsar el sector de la reha-
bilitació, com les revisions dels im-
postos mitjançant mesures clares, no
susceptibles d’interpretacions; apli-
cant un IVA reduït a totes les rehabi-
litacions en vivendes, indistintament
que siguin de propietat horitzontal o
vertical; deduccions efectives a l’IRPF;
supressió d’impostos i taxes muni-
cipals; o deduccions a l’IBI”, explica
la mateixa font.2

DARÍO REINA
Àrea Monogràfics M

Una ciutat
sense barreres
arquitectòniques
Els ascensoristes proposen ajudes no
econòmiques per no aturar el sector

El conjunt d’aparells elevadors a Ca-
talunya s’acosta als 160.000 equips,
i per això els treballs de manteni-
ment i conservació tenen una impor-
tància vital per garantir la segure-
tat dels usuaris i el bon estat de les
màquines. 

La publicació del reial decret
57/2005 del Ministeri d’Indústria es-
tableix prescripcions per incremen-
tar la seguretat del parc d’ascensors
existent, i contempla 16 punts de
millora que s’han d’implementar en
els aparells anteriors a l’any 1997.
Però l’ascensorista es troba amb
comunitats de propietaris reticents
a acceptar aquestes correccions, ja

que en si mateixes no suposen un
increment en les prestacions de l’as-
censor (simplement resolen les de-
ficiències que tenen com a conse-
qüència d’una legislació anterior i
menys exigent).

“Recordem als propietaris que,
com a titulars, tenen l’obligació d’e-
fectuar la inspecció de revisió periò-
dica de l’aparell per part d’un orga-
nisme de control autoritzat per
l’Administració i que, posteriorment
a aquesta inspecció, tenen l’obliga-
ció de solucionar els possibles de-
fectes que s’hi hagin detectat”, diuen
els ascensoristes. 

En aquests moments les entitats

autoritzades per realitzar inspec-
cions en el camp dels aparells ele-
vadors i la seguretat industrial a Ca-
talunya són Applus, Atisae, Eca
Grupo Bureau Veritas, TÜV Rheiland,
Qualiconsult i SGS. A causa de la
competència d’aquestes entitats, les
comunitats de propietaris s’estan
trobant amb un excés d’ofertes en
l’àmbit de la inspecció de l’ascen-
sor que porta a confusió. “Des del
gremi recomanem que els propieta-
ris consultin amb els seus ascenso-
ristes en quina data els correspon
efectuar la inspecció i amb quin or-
ganisme desitgen efectuar-la, per
evitar malentesos”, diuen.

l’apunt
EL CORRECTE MANTENIMENT

Garantir la seguretat ciutadana

La supressió 
d’impostos i taxes
municipals són dues
de les propostes
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Disposa del 
document 
d’idoneïtat tècnica
i l’Avis Technique

Sostre d’un edifici reforçat amb les biguetes Nou Bau.

E
l 1992, Sistemes de Reforç Ac-
tiu va revolucionar el sector de
la rehabilitació amb Nou Bau,
una fórmula innovadora per re-

forçar els sostres. Vint anys després,
aquesta tècnica segueix sent una solució
útil i eficaç per a qualsevol tipus de for-
jat. Gràcies al treball d’investigació contí-
nua del departament de R+D, l’empresa
ha anat “optimitzant al màxim els cos-
tos per poder oferir un millor preu amb
la mateixa qualitat”, explica Toni Agua-
dé, gerent de Nou Bau. Això li ha permès
afrontar la crisi actual amb uns preus “molt
competitius”.

No estirar més el braç que la màniga ni
sentir cants de sirena en els moments de
vaques grasses va ser clau per resistir els

vaivens del mercat. Sistemes de Reforç
Actiu va apostar per la innovació. “Vam
invertir en R+D i el 2009 vam decidir im-
plicar tot el personal de l’empresa en
tasques comercials. Tots els treballa-
dors –tècnics, administratius, compta-
bles– van fer un curs de formació en
vendes per comercialitzar el producte”,
destaca Aguadé.

MUNTADORS HOMOLOGATS
Una altra mesura important ha estat po-
tenciar i consolidar els aspectes tècnics
i l’apartat de les homologacions. En
aquest sentit, l’empresa ha renovat el
document d’idoneïtat tècnica (DIT) emès
per l’institut Eduardo Torroja de Madrid.
Des del desembre del 2011 disposa del
número 271R/11 que acredita totes les
solucions constructives del sistema Nou
Bau. Així mateix, compta amb l’Avis
Technique (número 3/09-593), requisit
imprescindible que habilita la compan-
yia per comercialitzar els seus produc-
tes i serveis a França. “En el mercat
francès de la rehabilitació no es pot
vendre res sense l’homologació tèc-
nica pertinent”, precisa el gerent de Nou
Bau. Obrir nous mercats és una de les

estratègies adoptades per la companyia
per seguir creixent. El seu afany d’ex-
pansió l’ha introduït a Andalusia, el País
Basc i el País Valencià.

Una de les senyes d’identitat més va-
lorades de Sistemes de Reforç Actiu és
que l’empresa està present en totes les
fases de l’obra. “Mantenim una estreta
col·laboració amb els responsables del
projecte abans, durant i després del
muntatge”, valora Aguadé. Primer
[abans], “vam participar en el diagnòs-
tic per definir quina és la millor solu-
ció”. Mentre duren els treballs de reha-
bilitació [durant], “són els nostres
muntadors homologats pel programa
Apto de l’Itec els que porten a terme
el muntatge de les bigues”. I una vega-
da finalitzada l’obra [després], “emetem
un certificat que garanteix el treball re-
alitzat i detalla els materials utilitzats”,
declara el gerent de Nou Bau.

Entre els avantatges del sistema, Agua-
dé apunta, en primer lloc, que es tracta
d’“una substitució funcional de la biga
danyada”. El valor afegit de Nou Bau és
que “des del moment que es munta el
nostre perfil, aquest entra en càrrega,
absorbeix els pesos morts del sostre i

descarrega la biga vella”. Això és el que
es coneix com a reforç actiu. “La biga
danyada queda coberta i protegida per
la nova”, remarca l’expert.

Nou Bau resol els problemes d’alumi-
nosi i altres patologies, i és la solució més
eficaç per reparar les bigues danyades
de fusta, acer i formigó. A més a més, el

muntatge és fàcil i ràpid, el sostre no perd
altura, i gràcies a la seva versatilitat, per-
met adaptar el reforç actiu a qualsevol ti-
pus d’instal·lació. I sempre, amb el su-
port dels tècnics de l’empresa. En
definitiva, Nou Bau ofereix “la millor so-
lució tècnica i amb totes les garan-
ties”, afirma Aguadé.2

JULIO MAYA
Àrea Monogràfics M

El sistema Nou Bau compleix
20 anys reforçant sostres 
Repara biguetes de formigó, fusta o acer amb total garantia tècnica
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Gran Hotel La Florida, edifici restaurat per C. Casadevall Estucs 1881. 

L’
Hotel La Florida de Barcelo-
na; la Casa Museu Duran i
Sanpere de Cervera; o Can
Negre, a Sant Joan Despí.

Només són tres exemples representatius
dels sorprenents treballs de restauració
que ha realitzat C. Casadevall Estucs
1881 al llarg dels seus més de 120 anys
de vida. Aquesta empresa catalana s’ha
especialitzat en la rehabilitació d’edificis
antics amb un valor arquitectònic o his-
tòric. Una activitat que torna la vida a
construccions amb gran valor patrimo-
nial, després de restaurar la pedra na-
tural o artificial, rehabilitar balcons o or-
naments, netejar façanes o tornar als
estucs el seu color original. La reposi-
ció de ceràmica, la conservació d’obres
d’art o la solució d’humitats són altres de
les especialitats de la firma.

No obstant, en els últims temps C. Ca-
sadevall Estucs 1881 ha experimentat un
important gir en les seves inquietuds em-
presarials. A més de treballar en la recu-
peració d’edificis de valor històric –que
sovint pertanyen a organismes o insti-
tucions públiques–, està potenciant el
seu departament d’atenció al client pri-
vat. D’aquesta manera, les comunitats
de veïns, els administradors de finques
o els propietaris particulars, són els seus
interlocutors majoritaris.

Paral·lelament, la firma ofereix el seu
suport a grans constructores i mitjanes
empreses que liciten en els concursos de
restauració dels organismes oficials. C.
Casadevall els ofereix suport a l’hora d’e-
laborar les seves memòries d’execució,
els seus plans de treball, etcètera, per-
què estiguin en consonància amb cada
concurs i tinguin més probabilitats de re-
sultar elegits. “Amb les nostres aporta-
cions podem incidir en les licitacions,
amb totals garanties, tant d’execució
com de pressupost”, afirmen fonts de
la companyia.

TREBALL COMPLEMENTARI
Amb més d’un segle en el sector, C. Ca-
sadevall compta amb un equip humà es-
pecialitzat en el qual conviuen operaris
de la vella escola amb joves llicenciats
en restauració. Al treballar colze a col-
ze, entre tots dos es generen unes si-

nergies molt positives per oferir una res-
posta d’elevada qualitat a preus molt
competitius.

D’altra banda, C. Casadevall Estucs
1881 desenvolupa una important tasca
docent, continuant amb la dinàmica ini-
ciada el 2010 amb la creació del taller
de restauració en les especialitats d’es-
tucadors, picapedrers, pintura, escaio-
la, etcètera. “Fan falta especialistes
qualificats per aconseguir una restau-
ració correcta, tant en l’execució com
en el resultat final”, justifiquen des de
la firma.

Aquesta tasca docent respon a la filo-
sofia de treball restauro i aprenc, segons
la qual cada quatre alumnes hi ha un pro-
fessor, mestre o operari encarregat del
seguiment dels estudiants durant la re-
alització dels seus treballs. D’aquesta
manera es garanteix que les tasques de
restauració arriben a bon port sense que
minvi la seva qualitat.2

D. R.
Àrea Monogràfics M

Oportunitats de negoci més
enllà de la rehabilitació
L’empresa C. Casadevall Estucs 1881 amplia la seva cartera de clients

El nou centre comercial i d’oci Arenas el dia de la inauguració. 

L
a restauració d’obres cataloga-
des exigeix un alt nivell d’espe-
cialització. La majoria d’obres van
ser construïdes amb molta cu-

ra i necessiten el mateix tracte a l’hora de
recuperar la seva antiga esplendor. Aques-
ta és la tasca que porta a terme Groc, em-
presa especialitzada en la conservació i
rehabilitació d’edificis. “Treballem amb la
delicadesa i atenció als detalls neces-
sària per estar a l’altura del treball ori-
ginal”, diu Francesc Potau, director de la
companyia.

Groc cobreix totes les necessitats del
projecte de restauració tant des del punt
de vista infraestructural com des de l’as-
pecte tècnic. “Hem restaurat multitud
d’edificis monumentals mirant sempre
de mantenir aquest esperit d’atenció
als detalls, aquest respecte màxim per
l’obra que intentem fer reviure”, valora
l’expert. Lluny de caure en tecnicismes,
Potau insisteix que el més rellevant de les
seves actuacions és “aconseguir els mi-
llors resultats”.

Per mantenir en perfecte estat el pa-
trimoni arquitectònic d’una ciutat o recu-
perar un edifici emblemàtic s’ha de sa-
ber aplicar una tècnica depurada i
comptar amb la col·laboració d’un equip

de professionals multidisciplinari que es-
tudiï en profunditat la solució més ade-
quada. Groc es distingeix per respectar
les velles tècniques de restauració, que
són les mateixes que es van utilitzar quan
es va portar a terme la construcció dels
edificis, ja que “hem de ser prudents en
l’elecció de les tècniques i els mate-
rials que s’han d’utilitzar en la restau-
ració de l’obra per ser fidels a l’hora
de tornar als edificis el seu aspecte
original”, sosté Potau.

TREBALLS DE REFERÈNCIA
I són precisament les actuacions realit-
zades per Groc les que millor parlen de
la capacitat, experiència i savoir faire de
l’empresa. Entre els seus molts treballs
destaquen, pel seu especial significat, la
rehabilitació de la catedral de Barcelo-
na i la recuperació de l’antiga plaça de
toros Les Arenes, reconvertida en centre
comercial i d’oci.

La majoria dels projectes de la com-
panyia es desenvolupen a Barcelona,
com en els casos de la Fundació Tàpies,
la Casa Vicens de Gaudí, la Pia Almoina
o l’edifici de CaixaFòrum, entre altres. Pe-
rò l’empresa també porta a terme treballs
fora de la capital catalana. En aquest ca-
pítol hem de citar la restauració del Mu-
seu Romànic de Vilanova i la Geltrú o l’es-
glésia parroquial de Sant Celoni.2

JULIO MAYA
Àrea Monogràfics M

Actuar amb precisió
i màxima delicadesa 
Groc respecta les velles tècniques de restauració
per tornar als edificis el seu aspecte original

LA COMPANYIA FA 
UNA IMPORTANT TASCA
DOCENT AL SEU TALLER
DE RESTAURACIÓ

ESTUC, PINTURA I 
ESCAIOLA SÓN ALGUNES
DE LES DISCIPLINES 
QUE S’ENSENYEN
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