Barcelona, 25 de juliol de 2018

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS
109. carta circular
Benvolguts consocis,
Estem preparant les sessions per al curs vinent i us animem a fer propostes de temes que us interessin per
poder-les incorporar a l’activitat de la Cambra Professional.
Aquest és el darrer Newsletter del curs, i aprofitem per desitjar-vos unes bones vacances !!!

ACTES EXTERNS
Rehabilita 2018: programa de jornades tècniques
Ja està a punt el programa de jornades tècniques de Rehabilita, la setmana de la Rehabilitació que tindrà lloc
del 15 al 21 d'octubre. Les jornades permetran generar experiències sobre la importància de la rehabilitació
en la qualitat de vida dels ciutadans sobre tres eixos temàtics: com fer ciutats i habitatges dignes, accessibles
i sostenibles. Inscripcions obertes http://rehabilita.cat/jornades-tecniques/
Font: Informatiu CAATEEB

ACTUALITAT
Nou manual de sobre instal·lacions de climatització i ventilació
El manual vol servir de guia genèrica per ajudar als professionals que han d’afrontar la tasca de valorar i
dictaminar sobre l’estat actual d’una instal·lació de climatització i ventilació, per a proposar-ne la intervenció
que sigui mes adient en cada cas. El CAATEEB ha publicat aquest nou manual que es pot trobar a
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/cdoc/bdigital/Pagines/manuals-diagnosi.aspx
Font: Informatiu CAATEEB

ASPECTES LEGALS
Actualitzen els comentaris dels CTE
Actualitzats els comentaris dels DB SI, DB SUA, DB HE i DB HS. Aquests documents conformen, juntament
amb el text articulat del codi tècnic, el marc regulador aplicable. En el web trobareu els documents bàsics amb
els comentaris https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Nous-documentsbasics-amb-comentaris-CTE-juny-2018.aspx
Font: Setmanari CAATEEB

CURSOS
Postgrau en eficiència energètica d’edificis segons la ISO 50.001
L'ús racional i eficient de l'energia, així com dels recursos naturals, en general, constitueix avui dia, una
prioritat indiscutible i necessària. De fet, forma part de les principals estratègies i decisions polítiques que
afecten el desenvolupament econòmic i social. D'altra banda, segons la mateixa Comissió Europea
"l'Eficiència Energètica ha de ser portada fins a un nou nivell, amb un potencial assolible de reducció del
20%". L’organitza el CAATEEB i es realitzarà del 25 d’octubre de 2018 al 20 de juny de 2019. Més informació
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/formacio/llista-masters/cursos/Pagines/postgrau-gestioenergetica-edificis.aspx
Font: Newsletter OBRA

XARXA
Nous programes de Certificació Energètica
Des del 5 de juliol, tres nous programes han assolit el reconeixement necessari per part del Ministeri per a la
Transició Ecològica i pel Ministeri de Foment per ser utilitzats per a la Certificació Energètica d’edificis.
Aquests programes, tots ells gratuïts, són el Complement del CE3X per a obra nova, SG SAVE i
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CYPETHERM HE Plus. Els dos primers han estat desenvolupats per l’empresa Efinovatic, desenvolupadora
del programa de certificació energètica CE3X, mentre que el darrer ha estat realitzat per CYPE Ingenieros.
Font: COAC

AVANTATGES
Descomptes per als membres de la Cambra Professional:
-

Software Avant Manager: 50% de descompte de la quota del primer mes, formació i migració de dades
gratuïts http://www.avantmanager.com/

-

Pixel 51: Estudi personalitzat gratuït de les necessitats per la implantació de BIM + 10% de descompte en
formació (aplicable a la primera formació que es realitzi) http://www.pixel51.net/

-

Agencia de Certificació Professional: Descompte del 5% per ser socis de la Cambra, acumulable a altres
bonificacions que ofereix l’Agència. www.agenciacertificacionprofesional.org

Rebeu una cordial salutació,
La Junta
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