Equip multidisciplinar:
•

Advocada / Dret Civil i Ambiental

•

Ambientòleg / Sistemes d’Informació Geogràfica

•

Arquitecte / Arquitectura Vernacla i habitatges passius

•

Arquitecte / Habitatge i construcció industralitzada

•

Enginyer industrial / Instal.lacions i sistemes energètics avançats

•

Enginyer industrial / Simulació energètica d’edificis

•

Mediadora Comunitària / Treballadora Social

•

Sociòleg i economista

•

Urbanista / Participació ciutadana i accessibilitat
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•

Rehabilitació i reconversió d’edificis i ITEs
•

Rehabilitació energètica
•

Mediació comunitària

GestCívic es crea l’any 2010 en un context de forta
crisi econòmica i immobiliària, per tal d’oferir
serveis tècnics integrals entorn l'arquitectura,
l'energia i el territori, entesos com a instruments
que contribueixen a construir societat.

què fem
Reconversió i rehabilitació d’edificis i ITEs

APRENENTATGE

Projectem i realitzem Rehabilitació o reconversió d’edificis, amb el principi bàsic de
minimitzar la petjada ecològica, potenciar la participació dels clients i/o dels usuaris
en el procés del projecte i optimitzar els espais i els recursos econòmics disponibles.
Ens encarreguem de totes les fases de rehabilitació (projecte, llicència, pressupostos i
obra), gestionem els ajuts públics, i realitzem ITEs i peritatges d’acord amb el que
regula el reglament vigent.

al llarg dels processos

Gestió i
Dinamització
de processos
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Rehabilitació energètica
Proposem un model de rehabilitació que redueixi el consum energètic i permeti
estalviar en la factura energètica, que cada vegada serà més rellevant degut a
l’augment del cost de l’energia. Per fer-ho actuem sobre els elements passius de
l’edifici (tancaments, proteccions solars) i sobre els actius (ventilació, ús d’energia
solar, biomassa), i prioritzem l’ús de materials orgànics .

com treballem

Mediació comunitària

Cada vegada més la pràctica professional exigeix un treball multidisciplinari, una visió
complexa, i una implementació de metodologies de treball integrades.

Informem i acompanyem personalitzadament les comunitats de veïns amb qui
treballem, per tal de facilitar la presa de decisions col·lectiva i els acords en relació
amb els projectes a realitzar. El nostre objectiu és millorar les condicions de vida
dels residents i afavorir les bones relacions de veïnatge.

La complicitat i complementarietat del nostre equip de treball, avalada pel recorregut en
l’àmbit de l’habitatge social (SostreCívic), permet oferir un servei de qualitat
especialment adreçat a projectes amb vocació de millora i transformació.

