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09:00 - 09:30 Recepció i entrega de la documentació.

09:30 - 10:15 Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana
Sr. Lluís Marsà 
President de l’APCE
Sr. Javier Burón 
Gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona

10:15 - 10:45 Casuística en la tramitació de llicències de gran rehabilitació.  
El paper de les entitats col·laboradores de l’Ajuntament

Sra. Rosa Roca
Directora General d’Addient
Sra. Elena Mestre
Directora Tècnica d’obres d’Addient

10:45 - 11:15 Dvproject, eina per potenciar la rentabilitat en  
els projectes de rehabilitació
Sra. Isabel Arruebo
Directora General de Davisa

11:15 - 11:45 Pausa-Café

11:45 - 12:15 Les valoracions en les operacions de rehabilitació

Sr. José Antonio Muro
Director General de Tecnitasa

12:15 - 12:45 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
Director d’Agència Catalunya i Balears CPV, Control Prevenció i Verificació

12:45 - 13:15 Districte de Torrelago: un exemple de rehabilitació  
energètica de 143,025 m2

Sr. Gabriel Ortin 
Director Tècnic i arquitecte, Mapei

13:15 - 14:00 Reptes en la planificació urbanística. L’Agenda Urbana de Catalunya

Sra. Elena Massot
Vicepresidenta primera de l’APCE
Sra. Elisabet Cirici 
Directora General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya
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El parc edificat necessita intervencions de rehabilitació, de regeneració i renova-
ció urbanes que permetin fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat.

L’eficiència energètica dels edificis i a través d’aquests de les ciutats constitueix 
un dels pilars bàsics de futur. En aquest sentit, l’Agenda Urbana de Catalunya 
vol ser l’eina que permeti potenciar les oportunitats i afrontar els reptes que plan-
teja la creixent urbanització. La planificació urbana és un instrument que permet 
l’assoliment de la qualitat de vida i el benestar de les persones. Per aconseguir-
ho, és necessària la contribució de tots els nivells de govern que en coordinació 
alineïn les seves polítiques urbanes.

La sostenibilitat ambiental, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de 
tots els ciutadans, tant en els habitatges i els edificis com en els espais urbans ha 
d’ésser l’objectiu. L’activitat de rehabilitació en el seu conjunt ha de buscar àrees 
que permetin aplicar polítiques integrals que prevegin intervencions no només 
en l’àmbit fisicoespacial, sinó també en els àmbits social, econòmic, ambiental i 
d’integració de la ciutat. 
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