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Barcelona, 18 d’octubre de 2017 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

80a. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

Com recordareu, el passat mes de juliol, la Cambra Professional i l’Agencia de Certificació Professional van 
signar un conveni de col·laboració. 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. Doncs tal i com vam anunciar, aquest 
conveni permet accedir als professionals de la Cambra a descomptes en la certificació. D’entrada hi ha un 6% 
de descompte a les tases de certificació per estar col·legiat a qualsevol col·legi col·laborador però amb la 
possibilitat d’acollir-se a altres bonificacions per ser soci de la Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a 
la Construcció. 

 
ACTUALITAT 
 
Empresa i Coneixement obre la línia d’ajuts per a l’adquisició de bateries per aprofitar l’electricitat 
solar que capten els sostres i terrats dels habitatges 
El departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha obert la línia 
d’ajuts per a la instal·lació de bateries que permetin convertir els sostres i terrats dels habitatges en la seva 
principal font d’energia. En total, es posaran fins a 360.000 euros a disposició de les famílies i comunitats de 
propietaris perquè puguin instal·lar bateries d’ió-liti que emmagatzemin l’energia elèctrica generada per les 
plaques fotovoltaiques que hi estiguin associades. La instal·lació de bateries maximitza l’aprofitament de 
l’electricitat que es pot generar als habitatges a partir de l’energia solar fotovoltaica, ja que permet 
emmagatzemar-la i utilitzar-la en qualsevol altre moment, encara que no hi hagi Sol. Emmagatzemar 
l’electricitat d’origen renovable és un pas previ i necessari per a la creació de comunitats solars que 
intercanviïn l’energia entre diferents ciutadans o indústries. Per això, i amb la voluntat que l’autoconsum 
fotovoltaic i l’emmagatzematge d’electricitat distribuït es generalitzin a Catalunya, l’ICAEN atorgarà ajuts de 
fins al 70% del cost de la bateria i equips associats, amb un màxim de 5.000 euros per instal·lació. Les 
sol·licituds es podran presentar a partir de demà. La mesura està dirigida tant a particulars com a comunitats 
de propietaris, de manera que puguin aprofitar els terrats i els sostres dels seus habitatges per generar 
electricitat per a la seva llar o per a les zones comuns dels edificis. L’objectiu és garantir el dret dels 
ciutadans  a produir, emmagatzemar i compartir la seva energia a l’hora que Catalunya avança cap a un 
model energètic renovable, distribuït i democràtic. Els ciutadans poden trobar tota la informació necessària 
sobre les instal·lacions d’autoconsum al web de l’ICAEN, al canal Youtube de l’ICAEN i al compte de twitter 
@energiacat. 

Informació: L’Energia al dia. Octubre 2017 (ICAEN) 
 
 
ASPECTES LEGALS  
 
Publicat el VI Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 
Publicada al BOE la Resolució de 21 de setembre de 2017, per la qual es registra i publica el Conveni 
col·lectiu general del sector de la construcció. El Conveni General del Sector de la Construcció estableix el 
marc normatiu de les relacions de treball al sector, regulant les seves condicions generals, amb la doble 
finalitat d'homogeneïtzar-les i atorgar-los caràcter de permanència i estabilitat. Algunes de les novetats del VI 
conveni són: la subcontractació regulada específicament per la Llei 32/2006, modificació de l'estructura de la 
formació en prevenció de riscos laborals. definició de les funcions del vigilant d'obra, nous annexos per al 
procediment per a l'homologació d'activitats formatives. 

Informació: CAATEEB. Octubre 2017 
 
El Pacte Nacional per a la renovació urbana de Catalunya es posa en marxa 
El passat 1 d’agost rebíem la notícia que el Govern català arribava a un acord per a impulsar l’elaboració del 
Pacte Nacional per a la renovació urbana de Catalunya. Aquest marc de referència serà el que orientarà les 

http://www.twitter.com/energiacat
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1709003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1709003.pdf
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polítiques de renovació urbana des d’una visió integral de les diferents qüestions que hi tenen incidència, 
incloent-hi les relatives a la conservació i millora del parc d’edificis i a la millora dels entorns urbans. 
L’executiu crearà el Pacte amb la finalitat de millorar i transformar ciutats, pobles i barris amb criteris de 
sostenibilitat econòmica, social i ambiental. L’acord fa especial incidència en la necessitat d’incrementar els 
nivells de rehabilitació fins assolir els estàndards d’altres països europeus. En aquest sentit, el Pacte Nacional 
per a la renovació urbana posarà les condicions per atreure el sector privat per impulsar actuacions de 
manteniment i rehabilitació dels edificis, i actuar conjuntament amb les administracions públiques mitjançant 
els plans sectorials específics. També buscarà potenciar i incentivar la rehabilitació energètica dels edificis 
per garantir la sostenibilitat i la qualitat ambiental dels entorns urbans i la seva accessibilitat i usabilitat per a 
les persones que hi viuen. Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina oficial www.govern.cat, a l’enllaç: 
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/grans-reptes/aixecar-catalunya/302684/govern-impulsa-
lelaboracio-pacte-nacional-renovacio-urbana-catalunya.html?mode=static 

  
Informació: OBRA Newsletter setembre 2017 

 
CURSOS  
 
Curs CEM® Part Time 
L'objectiu d'aquest curs Part Time de divendres tarda i dissabtes matí és aportar a l'alumne un ampli 
coneixement sobre les últimes tècniques d'estalvi de costos i energia existents, així com un profund 
enteniment de les últimes estratègies de gestió de l'energia. A més, aquest curs prepara l'alumne professional 
de l'energia per presentar-se a l'examen CEM® que tindrà lloc l'últim dia del curs. Per aconseguir la 
certificació CEM®, a més d'atendre aquest curs, haurà de demostrar que posseeix diversos anys 
d'experiència professional: Experiència professional requerida. Podeu trobar més informació d’aquest curs a 
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/20170919_curs_CEM   

 
Informació: L’Energia al dia. Octubre 2017 (ICAEN) 

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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