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Barcelona, 24 de febrer de 2016 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

35a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Com sempre, us adjuntem una selecció de notícies en blocs per tal de potenciar l’àmbit d’informació i de treball 
col·laboratiu de la Cambra Professional i us convidem a participar-hi sempre que considereu oportú compartir 
algun tema/notícia amb la resta de companys del sector. 

 

XARXA 

Difusió de l’Empresa Associada a la Cambra Professional 

Com ja us vàrem anunciar a l’anterior circular, us recordem que properament iniciarem un procés de renovació 
de la pàgina web i volem oferir un espai a la portada per la imatge (logo) de totes les empreses afiliades a la 
Cambra Professional per tal que la puguem vincular a les respectives pàgines web de tots els associats. 
D’aquesta manera es pretén donar difusió de tots els equip de professionals que en formeu part. Per tant, tots 
aquells que estigueu interessats en aparèixer a la nova web de la Cambra Professional, si us plau, envieu la 
vostra imatge al més aviat possible a cambra@cambraporfessional.org  

 

CONCURSOS 

Licitació de serveis de millora de l’eficiència energètica i manteniment a l’edifici del MNAC 

Fins el 9 de març es poden presentar ofertes per la licitació del servi de millora de l’eficiència energètica i 
servei de manteniment en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, que permeti obtenir estalvis energètics, 
econòmics i mediambientals. Si hi esteu interessats podeu trobar més informació al següent enllaç  
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20160122_not_LicitacioMNAC 

  

ACTES EXTERNS 

La Generalitat convoca l’edició dels Premis d’Excel·lència Energètica de l’any 2016 

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català d’Energia ha convocat l’edició dels Premis 
d’Excel·lència Energètica de l’any 2016. Aquests guardons tenen com a objectiu reconèixer les empreses i 
institucions que hagin dut a terme projectes o actuacions remarcables en el camp de l’estalvi, l’eficiència 
energètica, el foment de les energies renovables i les noves tecnologies energètiques. Per més informació 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/290405/ca/generalitat-convoca-ledicio-premis-
dexcellencia-energetica-lany-2016.do  

 

La Mobilitat. Present i Futur de les noves tecnologies 

El col·legi de camins organitza una jornada sobre mobilitat amb l’objectiu d’analitzar com i quines noves 
tecnologies estan canviant el sector de la planificació i la gestió de la mobilitat. Aquesta jornada pretén ajudar 
a resoldre els reptes que planteja la nova mobilitat urbana. Si us interessa i voleu participar en aquesta 
jornada, trobareu més informació i us hi podeu inscriure a http://www.camins.cat/activitat/jornada-la-mobilitat-
present-i-futur-de-les-noves-tecnologies/ 
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ASPECTES LEGALS 

El Govern aprova el Projecte de llei del canvi climàtic a Catalunya 

El projecte estableix uns objectius de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic que són la base d’un model de 
desenvolupament econòmic sostenible, innovador, competitiu, i creador de riquesa i de llocs de treball, amb la 
voluntat de facilitar la transposició cap a una societat més baixa en carboni. En la seva disposició final, el 
Projecte fa referència a l’accés als recursos bàsics d’energia i aigua. Podeu trobar més informació a 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/290321/ca/govern-aprova-projecte-llei-canvi-
climatic-catalunya.do 

 

Publicada la transposició de la directiva d’eficiència energètica 

S’ha publicat al BOE la transposició de la Directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica. Entre d’altres 
temes, la normativa estableix l’obligació de realitzar auditories energètiques per a les grans empreses de més 
de 250 treballadors o de més de cinquanta milions d’euros de volum de negoci. Les auditories seran 
realitzades per auditors energètics professionals o bé per personal intern qualificat. 

 

ACTUALITAT 

Les polítiques d’habitatge del nou Ajuntament 

El passa 4 de febrer, Javier Burón, gerent d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, va pronunciar una 
conferència a la seu de l’APCE, on va fer un repàs a les línies polítiques que el nou ajuntament de la ciutat ha 
endegat. Així, l’objectiu prioritari se centra en avançar en la concepció de l’habitatge com a un dret ciutadà 
que, a la vegada, ha de generar un compromís polític per part de les Administracions a l’hora d’oferir 
disponibilitat d’habitatge accessible. Si en voleu estar més informats podeu accedir al següent enllaç 
http://apcebcn.cat/jornades/politiques-dhabitatge-de-lajuntament-de-barcelona/ 

Rebeu una cordial salutació, 

La Junta 
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