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Barcelona, 26 de juliol de 2017 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

76a. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

Des de la Cambra Professional durant aquest estiu seguim treballant per trobar la manera d’accedir a noves 
vies de negoci que van sorgint, establint aliances estratègiques entre empreses, adaptant-nos als nous 
models tecnològics i a dinàmiques col·laboratives, posant sempre de relleu el valor diferencial que podem 
oferir com a empreses professionals que som, tot esperant que gaudiu d’un bon estiu! 
 
 
ACTES INTERNS 
 
La Cambra signa un conveni de col·laboració amb l’ACP 
El passat dimecres 19 de juliol, la cambra va signar un conveni de col·laboració amb l’Agencia de Certificació 
Professional de la d’Edificació i l’Arquitectura. L’ACP és una entitat certificadora de professionals independent 
per l’emissió de certificacions professionals en l’àmbit de l’edificació i l’arquitectura, que s’atorguen en 
compliment de la norma ISO 17024 de reconegut prestigi internacional i amb l’acreditació de l’Entitat Nacional 
d’Acreditació (ENAC), amb la missió de dotar de reconeixement internacional i capacitat professional en el 
sector de l’edificació i l’arquitectura a nivell nacional i internacional. El conveni permetrà accedir als 
professionals de les empreses de la CP a descomptes en la certificació. A partir de la tardor farem sessions 
informatives. 

  
 
 
ACTUALITAT 
 
Informe Euroconstruct d’estiu 2017 
El passat dijous 15 de juny l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC) va presentar l’informe 
Euroconstruct d’estiu, que ha fixat el creixement global de la construcció a Europa i Espanya en 2,5% i 1,8% 
respectivament. L’informe Euroconstruct d’estiu, fruit de la reunió a Amsterdam dels 19 instituts europeus que 
conformen aquest estudi bianual (l’ITeC s’encarrega del mercat espanyol), indica com al 2016 el creixement 
d’Europa ha estat de 2’5%, recuperant el nivell d’ocupació que registrava al 2008. Els principals causants de 
la recuperació serien l’enfortiment de la demanda interna a la majoria de països, i els baixos costos de 
finançament, que acceleren la inversió. Així mateix, pels pròxims anys s’espera un creixement moderat (1,7% 
anual mitjana 2017-2019). És possible que a primera vista la previsió no sembli massa engrescadora, però 
darrera de les xifres es percep com el sector va guanyant solidesa. Mentre que 2016 va ser un any de 
dificultats per al segment de l’enginyeria civil i va arrossegar a la zona negativa a un total de 5 països 
(Polònia, Hongria, Txèquia, Eslovàquia i Portugal), a la previsió 2017 l’enginyeria civil es reincorpora a  
creixement (només Txèquia resta estancada). Respecte a l’edificació residencial, segueix havent-hi un 
panorama molt contrastat, amb països en zona de mínims i d’altres que superen els seus màxims. Si 
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descomptem la contribució d’Espanya i Itàlia al total europeu, l’any 2007 es van superar els 1,6 milions 
d’habitatges acabats; una xifra que tornarà a aconseguir-se en el 2017 i que podria augmentar fins als 1,75 
milions en el 2019. D’altra banda, no hi ha motius per ser tan entusiastes amb l’edificació no residencial. 
Aquest mercat no ha aconseguit retrobar-se amb el creixement fins a 2016 (2,5%) i la finestra d’oportunitat és 
força més modesta que del residencial. Pitjor és el cas de l’enginyeria civil, únic subsector incapaç de créixer 
durant el 2016 (-1,8%) en confluir diversos factors: el relleu entre programes de fons estructurals de la UE va 
provocar un notable descens de producció als països de l’Est; mentre que a Portugal i Espanya van haver de 
sacrificar inversió en un intent de contenir el seu dèficit. 
 
 
CONCURSOS 
 
Per una Barcelona més Verda i Sostenible a dalt dels edificis 
Tot i que ja ho vàrem anunciar en anteriors butlletins, considerem oportú tornar a recordar la convocatòria que 
l’Àrea d’Ecologia, Mobilitat i Urbanisme ha posat en marxa fa poques setmanes: un concurs públic de 
cobertes verdes (vegetal) per tal d’aconseguir 10 nous terrats ‘verds’ als terrats d’edificis de la ciutat. Teniu 
temps fins al proper 13 de novembre per a presentar els vostres projectes en aquesta fase de preselecció (on 
s’escolliran, en un primer moment, 50 propostes). Les subvencions que s’atorgaran per a l’execució 
d’aquestes cobertes donaran prioritat als blocs d’habitatges, però també altres edificis amb un fort impacte 
paisatgístic o que puguin generar una millora de caràcter social, econòmic, o ambiental. Aquestes propostes 
comptaran amb un primer ajut de 1.500 euros (elaboració treballs tècnics previs, ITE, etc.), o el 75% del valor 
del conjunt d’actuacions (màxim de 100.000 euros per cada coberta). La convocatòria s’emmarca en les línies 
d’actuació del programa municipal Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020, i el Programa d’impuls a 
la infraestructura Verda Urbana. Poeu trobar tota la informació sobre aquest concurs que organitza l’Àrea 
d’Ecologia Urbana a http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/concurs-cobertes-verdes  
 
 

Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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