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Inscripcions i Consultes

Inscripció

Introducció

Programa

La renovació urbana a Catalunya

09:00 - 09:30

Recepció i entrega de la documentació

Dilluns 18 de desembre del 2017
Sala Auditori APCE

09:30 - 10:15

Presentació de la sessió:
Objectius del Pacte Nacional
per a la renovació urbana a Catalunya

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 conservació i millora del parc d’edificis i a la millora dels entorns urbans.
La realitat canviant de la societat actual fa que calgui posar l’atenció a l’interior de les ciutats, dels pobles i dels
barris per potenciar l’acció de renovació, millora i transformació 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, emmarcades 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 posar 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 edificis per garantir la sostenibilitat i la qualitat ambiental dels
entorns urbans i la seva accessibilitat i usabilitat per a les
persones que hi viuen.

Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del programa Adobe Acrobat i Adobe Reader, de manera que si hi estan
interessats han de complimentar els camps del formulari, guardar el
document amb les dades que es demanen i fer click al botó “enviar”.
Si es troba amb algun problema per enviar el PDF omplert, si us plau,
descarreguin el PDF el seu ordinador i omplin-lo des del mateix. Per
a qualsevol dubte i/o aclariment: aula@apcecat.cat

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

10:15 - 11:00

Empresa
Nom

Rehabilitació d’edificis i eficiència
energètica en ascensors

Població i Codi Postal

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

13:00- 13:45
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Sra. Elena Massot
Vicepresidenta de l’APCE

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

12:15 - 13:00

La renovació urbana a Catalunya

Adreça

e-mail
Telèfon

Dades de l’assistent
Nom
Càrrec
e-mail
Telèfon

Nom

Casos pràctics d’èxit

Càrrec

Sr. Joan Artés
Gerent de la Casa por el Tejado

e-mail
Telèfon

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

Inscripcions i consultes
Tel. 93 237 49 67 · Fax 93 237 36 92 · aula@apcecat.cat
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L’APCE posa en el seu coneixement que les dades facilitades poden ser
incorporades als fitxers del seu sistema informàtic, subjectes a les normes
dictades per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(15/1999). Aquesta Llei confereix el dret de conèixer, cancel·lar o modificar
la informació que li afecti, si desitja fer ús d’aquest dret, enviï un escrit a
l’APCE, a apce@apcecat.cat

