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Barcelona, 25 d’octubre de 2017 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

81a. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

Us adrecem aquest nou Newsletter en una setmana en què per desgràcia s’està posant en qüestió 
l’autonomia de les institucions catalanes i l’autogovern del nostre país com mai des de la reinstauració de la 
democràcia. Abans de passar als temes sectorials objecte d’aquest butlletí, volem explicitar el nostre suport a 
les institucions elegides democràticament pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

 
ACTES INTERNS 
 
Setmana de la Rehabilitació 
Com cada any el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació, organitza la Setmana 
de la Rehabilitació. Una setmana dedicada a jornades professionals que aquest any en serà la quarta edició i 
serà durant la setmana del 20 al 24 de novembre. La Cambra professional hi participarà amb una jornada 
sobre la col·laboració entre professionals en la rehabilitació, programada pel dia 21 de novembre a les 
19.00h. Enguany l’edifici de la ciutat que es tractarà serà el Museu de les Cultures del Món, situat al carrer 
Montcada, 14 de Barcelona i recentment rehabilitat. L’objectiu de la jornada és conèixer de primera mà les 
tasques dutes a terme per aqueta rehabilitació des del diferent punt de vista de cada professional. Els 
ponents seran els arquitectes del projecte i directors d’obra, Xavier Farré (OP Team arquitectura) i Josep 
Benedito (RQP arquitectura); el project maneger i director d’execcució, Albert Lacasa (Q-Estudi); l’enginyer 
d’instal·lacions Josep Masachs (Proisotec) i el gerent de la UTE Constructora CRC i Constructora de Calaf, 
David Miret. Esperem que la jornada sigui del vostre interès. Podeu confirmar assistència envinat un correu a 
la Cambra indicant el vostre nom i DNI cambra@cambraprofessional.org.  
 
 
ACTES EXTERNS 
 
Jornada monogràfica de Rehabilitació 
El proper dijous 26 d'octubre, de 10 a 15 h, el Campus Professional del COAC organitza un jornada de 
conferències tècniques de diverses temàtiques vinculades a la rehabilitació. Les jornades monogràfiques són 
un espai de trobada entre professionals i empreses. En aquesta propera sessió es presentaran les darreres 
novetats en el camp de la rehabilitació, especialment aquelles solucions destinades als projectes de l'àmbit 
residencial i terciari, amb l’objectiu de reduir el consum energètic, garantir el confort ambiental dels espais i 
produir estalvi econòmic. La jornada, adreçada a arquitectes i altres tècnics i professionals interessats en el 
camp de la rehabilitació, s'estructura en conferències de 45 minuts cadascuna, on els tècnics de les empreses 
MURPROTECT, NEGRE CASAOLIVA, REVESTECH i SOMFY explicaran els criteris d'ús de cada producte i 
sistema per aconseguir les màximes prestacions i la més alta qualitat en el resultat. Més informació a 
http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=2296&lang=C 
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ACTUALITAT 
 
La Trinitat Nova gaudirà d’ajuts per a la rehabilitació arquitectònica 
Com a avanç informatiu -ja que es troba en període d’aprovació inicial- val la pena recordar una nova 
convocatòria d’ajuts a la millora arquitectònica del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona; en concret serà 
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà l’encarregat d’atorgar aquestes subvencions als titulars dels establiments 
comercials del barri de la Trinitat Nova (Nou Barris) destinades a accions de millora del paisatge de la ciutat. 
També es pretén fomentar l’accessibilitat, la supressió de barreres arquitectòniques dels establiments 
comercials i, en el marc d’estratègia general de Barcelona de transició cap a la sobirania energètica, establir 
millores d’eficiència energètica. En el procés d’elaboració de la proposta han col·laborat la Direcció de 
Comerç, el Districte de Nou Barris, Barcelona Activa, el Pla de barris i l’Agència de l’Energia, com també 
l’Associació de Comerciants de la Trinitat Nova. Les sol·licituds que es presentin es subvencionaran en un 
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percentatge màxim d’un 90% de l’import total de l’actuació, de conformitat amb l’establert a les bases. El 65% 
del finançament prové de les aportacions de la Direcció de Comerç i el 25% restant de l’IMPUiQV, que al seu 
torn aportarà l’assessorament tècnic al llarg del procés. És per això, que prèviament ha realitzat un estudi dels 
establiments i s’han redactat unes fitxes tècniques de suport de les actuacions que cal abordar. Trobareu més 
informació a http://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/ca/noticia/impuls-al-comerz-de-trinitat-nova  
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Subvencions per a la rehabilitació d’edificis al barri de Canyelles i Besòs de Barcelona 
Publicada al DOGC de 5 d'octubre de 2017,l'anunci pel qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per a la 
rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges al barri de Canyelles i sud-oest del Besòs de la ciutat de 
Barcelona per a l’any 2017, amb conveni específic signat entre l'Ajuntament de Barcelona, el Patronat 
Municipal de l'Habitatge de Barcelona les respectives associacions de veïns i amb la assistència de la 
Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en el qual entre d'altres s'establia que els habitatges 
d'aquests àmbits es podrien acollir als ajuts que establia el decret 274/2006, de 20 de juny, pel qual 
s'estableixen ajuts a la rehabilitació de grups d'habitatges de promoció pública a la ciutat de Barcelona. 
Trobareu tota la informació a sobre aquetes subvencions a 
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/subvencions-ajudes-besos-canyelles-
2017.aspx?utm_source=col%C2%B7legiats+i+membres+del+CAATEEB&utm_campaign=008113e127-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_18&utm_medium=email&utm_term=0_456f924b5d-008113e127-63959409 
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ASPECTES LEGALS  
 
Entre en vigor el nou regalament europeu sobre l’etiqueta Energètica 
El passat dia 1 d’agost va entrar en vigor el nou Reglament (UE) 2017/1369 de 4 de juliol de 2017, pel qual 
s’estableix un nou marc per a l’etiquetat energètic i es deroga la Directiva 2010/30/UE. Aquesta nova norma 
sobre etiquetat energètic, on l’eficiència energètica és l’eix principal, permetrà als usuaris i consumidors, 
prendre decisions en relació al consum energètic de tots els productes relacionats amb l’energia. Havent 
avaluat l’eficàcia de la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell, la Comissió va posar de 
manifest la necessitat d’actualitzar aquest marc per a millorar la seva eficàcia i substituir aquesta norma per 
un reglament. El nou reglament manté l’àmbit d’aplicació de l’anterior norma, però modifica i reforça algunes 
de les seves disposicions, tenint en compte l’avanç tecnològic dels darrers anys quan a eficiència energètica 
dels productes. Val a dir, que en base a això, el reglament inclou el reescalat de totes les etiquetes vers 
únicament les categories de la A a la G, per evitar les actuals A+, i superiors, i aprofitar-ho per què la 
diferència de consum entre una categoria i la següent sigui uniforme en tota l’escala de categories. La millora 
de l’eficiència energètica dels productes relacionats amb l’energia arran de la capacitat del client de decidir 
amb coneixement de causa, beneficia l’economia dels països de la UE, redueix la seva demanda energètica, i 
permet als clients estalvis en la factura energètica. A més a més, aquesta mesura contribueix a la innovació i 
a la inversió en eficiència energètica, i permet a les indústries capdavanteres en Ecodisseny ser més 
competitives que la resta. 

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

 
CURSOS  
 
Eines SIG per l’urbanisme i el paisatge 
El dilluns 6 de novembre comença el curs Eines SIG per a l'urbanisme i el paisatge, dirigit a arquitectes i 
altres professionals que vulguin assolir nocions bàsiques del software de referència per treballar a escala 
territorial, així com conèixer l'aplicabilitat dels programes GIS (Sistemes d'Informació Geogràfica) per a la 
representació i anàlisi del territori, tant en planejament urbanístic com de paisatge. En aquest curs s'utilitzarà 
el software ArcMap (ArcGis ESRI), del qual es donarà una versió de prova de dos mesos per poder seguir el 
curs. Per seguir la classe és recomanable portar un ordinador portàtil. El curs d'Eines SIG té una durada de 
12 hores repartides en tres sessions presencials, que opcionalment també es podran seguir online a través de 
la Videoaula. Trobareu tota la informació a http://www.arquitectes.cat/escolasert/cursos/eines-sig-urbanisme-
paisatge-2  
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Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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