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el Govern de la Generalitat ha acordat impulsar 
l’elaboració del pacte nacional per a la renovació urbana 
de Catalunya. aquest pacte ha de ser el marc orientador 
de referència per dur a terme les polítiques de renovació 
urbana des d’una visió integral de les diferents qüestions 
que hi tenen incidència, incloent-hi les relatives a la con-
servació i millora del parc d’edificis i a la millora dels en-
torns urbans.

La realitat canviant de la societat actual fa que calgui po-
sar l’atenció a l’interior de les ciutats, dels pobles i dels 
barris per potenciar l’acció de renovació, millora i trans-
formació amb criteris de sostenibilitat econòmica, social i 
ambiental. per poder encabir en aquests espais urbans 
tots els processos de canvi acumulats i garantir el dret 
a una vida digna als seus habitants, es fa necessària la 
creació d’un marc de col·laboració estable que sustenti 
les polítiques de renovació urbana a Catalunya, emmar-
cades en estratègies que assumeixin de manera integral 
la dimensió urbana en la seva complexitat.

L’acord aprovat fa especial incidència en la necessitat 
d’incrementar els nivells de rehabilitació fins assolir els 
estàndards d’altres països europeus. per això, cal po-
sar les condicions per atreure el sector privat a impulsar 
actuacions de manteniment i rehabilitació dels edificis, i 
actuar conjuntament amb les administracions públiques 
mitjançant els plans sectorials específics. Així mateix, cal 
potenciar i incentivar la rehabilitació energètica dels edifi-
cis per garantir la sostenibilitat i la qualitat ambiental dels 
entorns urbans i la seva accessibilitat i usabilitat per a les 
persones que hi viuen. 
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09:00 - 09:30 Recepció i entrega de la documentació

09:30 - 10:15 Presentació de la sessió: 
Objectius del Pacte Nacional 
per a la renovació urbana a Catalunya

Sr. Carles Sala
Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la 
Generalitat de Catalunya

Sra. elena Massot
Vicepresidenta de l’apCe

10:15 - 11:00 Rehabilitació d’edificis i eficiència 
energètica en ascensors

Sr. Fernando Zanca
Director d’OTIS de Catalunya i Balears

11:00 - 11:15 Pausa - Cafè

11:15 - 12:15 Cobertures asseguradores en rehabilitació 
d’edificis i el seu control tècnic

Sr. Josep antoni Morote
product Manager Àrea Negoci d’empreses/
Construcció d’aXa

Sr. Agustí Marfil
enginyer de camins. Director d’agencia III 
(Catalunya i Balears) CpV, Control prevenció i 
Verificació

12:15 - 13:00 Casos pràctics d’èxit

Sr. Joan artés
Gerent de la Casa por el Tejado

13:00- 13:45 Cloenda de la sessió:

La rehabilitació a la ciutat de Barcelona

Sra. aurora López
Gerent adjunt d’Urbanisme de l’ajuntament 
de Barcelona

Sr. Lluís Marsà
president de l’apCe
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