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Barcelona, 6 de febrer de 2019 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

124a. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

A partir d’aquest mes de gener la Cambra comptar amb dues noves afiliacions, per una banda DALMAU-
MORROS TÈCNICS SLP i per l’altra, BARNY ENGINYERIA SLP. Sigueu benvinguts a la Cambra Professional. 

En aquesta circular, i només de forma puntual per els despatxos associats a la Cambra Professional, trobareu 
un avantatge addicional referent al Diari ARA, el qual fa referència a la publicació que farà el proper diumenge 
24 de febrer, dedicada a Arquitectura, Interiorisme i Construcció. 

 
ACTUALITAT 
 
CAU L’IMPULS A LA REHABILITACIÓ 
El 70% del parc residencial català (que compta amb 3,8 milions d’habitatges distribuïts en més d’un milió 
d’edificis) és anterior a l’any 1980, per tant, el camí de la renovació urbana i la rehabilitació es fa clarament 
indispensable. La ciutadania hi està cada cop més conscienciada, l’administració pública està treballant 
diagnosi i metodologies per fer-ho possible, i els professionals del sector gaudim del coneixement, la 
tecnologia i la metodologia per revertir la situació del malmès parc construït. No obstant això, les dades del 
visat expliquen una realitat diferent. L’edificació a Catalunya creix sobretot en obra nova, els projectes de 
rehabilitació baixen i tan sols representen un 27% en el conjunt d’activitat d’edificació. Mentre que els 
ciutadans europeus gasten de mitjana prop de 1.400 € a l’any en rehabilitació, la despesa al nostre país és de 
700 €. Aquesta diferència posa de manifest la conveniència d’actuar ràpidament per situar Catalunya al 
mateix nivell que la majoria dels països europeus, molts dels quals gaudeixen d’uns nivells de benestar i 
felicitat superiors als nostres. Més informació a https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/edificacio-
catalunya-2018  
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CONCURSOS 
 
PRESENTACIÓ DE NOUS CONCURSOS D’HABITATGE PÚBLIC DE L’INCASÒL 
El proper dijous 21 de febrer a les 19.00h, tindrà lloc a la Sala d'Actes del COAC la presentació dels 
nous Concursos d’arquitectura per a la construcció de promocions d’habitatge públic 2019 que convocarà 
properament l'INCASÒL i que han comptat amb la col·laboració del COAC. L'acte serà presidit pel conseller 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, i per la degana, Assumpció Puig. 
Comptarem amb l'assistència del secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra; la directora de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, Judith Gifreu; i el director de l’Institut Català del Sòl, Albert Civit. 
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CURSOS 
 
FORMACIÓ EN ENGINYERIA. INSAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 
El curs pretén donar una visió general dels requisits de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, arrel de 
la publicació del Reial Decret que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques per al 
subministrament i la producció d'electricitat amb autoconsum. El Reial Decret pretén "establir un marc 
normatiu on es garanteix la sostenibilitat econòmica del sistema i el repartiment adequat de les càrregues del 
sistema". Durant el curs es farà una visita a una instal·lació en funcionament per tal de veure l'aplicació 
pràctica dels conceptes teòrics. Tota la informació sobre aquest curs a http://formacio.eic.cat/cursos/1103317  
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AVANTATGES 
 

Descomptes per als membres de la Cambra Professional: 

- Diari ARA: referent periodístic al nostre país, farà una edició especial el proper diumenge 24 de febrer 
sobre Arquitectura, Interiorisme i Construcció, amb una selecció d’articles/entrevistes que mostraran la 
situació actual, novetats, projectes, diferents corrents i tendències que hi ha al món de l’arquitectura 
catalana. Les empreses associades, que hi estigueu interessats, us publicaran una entrevista o article 
amb el responsable del despatx, incloent fotografies, logotip i dades de contacte. Tot això amb un 10% de 
descompte en tots els formats possibles. Si voleu més informació, si us plau, envieu-nos un correu a 
cambra@cambraprofessioanal.org i us donem tots els detalls. 

- 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 

mailto:cambra@cambraprofessioanal.org
http://www.avantmanager.com/
http://www.pixel51.net/
http://www.agenciacertificacionprofesional.org/

