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Barcelona, 1 de febrer de 2017 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

62a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Des de la Cambra Professional treballem per trobant la manera d’accedir a les noves vies de negoci que van 
sorgint, establint aliances estratègiques entre empreses, adaptant-nos als nous models tecnològics i a 
dinàmiques col·laboratives, posant de relleu el valor diferencial que podem oferir com a empreses 
professionals. Per això us volem demanar que compartiu la Cambra Professional amb els despatxos 
professionals de la vostra confiança i els animeu a associar-se. Així podrem augmentar el nombre d’associats 
per poder ser més actius i eficients com a fòrum interdisciplinar. Si voleu els podeu donar el nostre correu i els 
aclarirem les preguntes que puguin tenir cambra@cambraprofessional.org  
 
 
ACTES INTERNS 
 
25a. Tertúlia Professional “Verd a la Ciutat” 
El proper dimecres, 8 de febrer a les 19h és celebrarà la 25a. Tertúlia Professional de la Cambra, la temàtica 
serà sobre el Verd a la Ciutat. En aquesta ocasió els ponents seran el Sr. Antoni Massoni, de Massoni SL, el 
Sr. Alex Puig, de Vivers Ter i el Sr. Xavier Hernández, Director d’Espais Verds i Biodiversitat de l’Ajuntament 
de Barcelona. En aquesta trobada es pretén debatre sobre un tema d’actualitat, que va a l’alça i que ens 
afronta a assumir nous reptes. Si esteu interessats a participar a la jornada, només cal que ens envieu un 
correu a cambra@cambraprofessional.org, les places són limitades. 

 
 
ACTES EXTERNS 
 
Perspectives de l’INCASÒL per al 2017 
Damià Calvet, president de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), presentarà al Col·legi d’Enginyers de Camins 
les perspectives de l’entitat per al 2017. La institució catalana té previst una inversió de prop de 100 milions 
d’euros. El pressupost posarà èmfasi en el desenvolupament del programa de promoció de sòl per a activitats 
econòmiques i equipaments i en la promoció d’habitatges. Aquesta trobada serà el dijous 9 de febrer de 19h a 
20.30h al C/ dels Vergós, 16 de Barcelona. L’assistència és gratuïta però hi ha les places limitades. Us podeu 
inscriure a inscripcions@camins.cat indicant el vostre nom i cognoms. 
 
 
ACTUALITAT 
 
Euroconstruct al Cercle d’Infraestructures: Atribuir la culpabilitat de la crisi a la construcció ha 
complicat innecessàriament el futur del sector 
El Cercle d’Infraestructures va arrencar el seu cicle de sessions 2017 amb un repàs de les conclusions del 
darrer informe Euroconstruct sobre l’estat i les previsions del sector construcció a Europa i Espanya. Les 
expectatives mitjanes a escala continental continuen sent més aviat discretes, però són el producte de 
combinar un grup de països on el sector pateix dificultats, amb un altre on gaudeix d’una situació bona o molt 
bona, inclús en l’actual context d’alta incertesa. Espanya ho té difícil per a formar part d’aquest grup de 
mercats on sembla que es fa realitat el tòpic de que tota crisi amaga una oportunitat. I és que el sector 
construcció espanyol encara arrossega una motxilla exageradament pesant: la de haver estat assenyalat com 
el principal culpable de la crisi. 
 
 
CONCURSOS 
 
Premis d’Excel·lència Energètica 
Ja s’ha obert el termini per a presentar candidatures als Premis d’Excel·lència Energètica que convoca cada 
any l’Institut Català de l’Energia (ICAEN). Aquest 2017, es convoquen les modalitats següents: Instal·lació o 
actuació significativa en l’àmbit de l’estalvi, l’eficiència o la diversificació energètica, i/o de l’aprofitament de 
les energies renovables. Ens locals que hagin realitzat alguna actuació destacada de millora en eficiència 
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energètica i/o les energies renovables en el seu àmbit. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals 
que s’hagin distingit per dur a terme una actuació destacada en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o 
les energies renovables en l’àmbit de la renovació energètica de l’edificació. Empreses, entitats públiques i 
privades i ens locals que hagin desenvolupat una actuació relacionada amb la mobilitat sostenible. Empreses, 
entitats públiques i privades i ens locals que s’hagin distingit per les seves actuacions de difusió i 
conscienciació en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o les energies renovables. Empreses, entitats 
públiques i privades i ens locals que hagin desenvolupat una actuació amb projecció internacional en l’àmbit 
de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o les energies renovables. Empreses, entitats públiques i privades i ens 
locals que s’hagin distingit per la seva activitat continuada i de referència en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència 
energètica i/o la promoció de les energies renovables. El termini de presentació de sol·licituds s'allargarà fins 
el 3 de febrer de 2017. Per a més informació, podeu consultar la web http://icaen.gencat.cat/es/inici/  
 
 
ASPECTES LEGALS 
 
Valors dels béns immobiliaris a efectes fiscals i altres novetats jurídiques 
L'Agència Tributària de Catalunya publica la Instrucció per a la comprovació dels valors dels béns immobles 
en els impostos sobre transmissions patrimonials i sobre successions i donacions per a l'any 2017. També es 
posa a l'abast dels ciutadans un simulador que permet calcular el valor mínim de transmissió d'un bé.  
 
 

Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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