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Barcelona, 22 novembre de 2017 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

84a. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

Volem compartir amb vosaltres els percentatge de facturació per sectors provinent de l’aplicació de processos 
industrials d’innovació a què vam accedir gràcies a la FECOCAT: el sector de l’automòbil té un 70% de la 
facturació vinculada a innovació industrial del producte, en l’alimentació el percentatge és 30%, en el sector 
farmacèutic un 25%, i en el sector de l’edificació el percentatge és un escàs 1% del volum de negoci.  

Aquest un indicador que posa de relleu dues qüestions: d’una banda que la innovació en la indústria de 
l’edificació no està percebuda actualment per bona part d’agents del sector com una eina clau de millora 
(reducció de costos, residus, terminis, control de qualitat, augment de la seguretat...). L’altra conclusió 
possible és que hi ha un gran marge de millora en aquest sentit, que des de la Cambra Professional ens 
comprometem a continuar impulsant.  

 
ACTES EXTERNS 
 
Setmana de la Rehabilitació 2017 
La Setmana de la Rehabilitació te lloc anualment a la tardor. El seu objectiu és fer de la rehabilitació i el 
manteniment un nou sector d’activitat adreçat a la millora de l’entorn urbà i de la qualitat de vida de tots els 
ciutadans. Es tracta d’una setmana de jornades i activitats vàries adreçades a professionals, als agents del 
sector i a les diferents administracions. Així mateix, bianualment, s’organitza dins la Setmana, la Fira de la 
Rehabilitació, adreçada especialment als ciutadans. La Setmana de la Rehabilitació està organitzada pel 
CAATEEB amb la col·laboració i el recolzament d’un comitè estratègic, al qual en formem part, confirmat pels 
agents del sector de l’àmbit de l’administració i associatiu així com també compta amb la participació de la 
industria del sector. Podeu trobar el programa amb totes les activitats a http://rehabilita.cat/  

25 anys de les Olimpíades. Transformació urbanística d’una ciutat 
Els Jocs Olímpics d’estiu de Barcelona 1992 van representar una de les grans transformacions urbanístiques 
per les quals ha passat la ciutat al llarg de la seva història, amb molts canvis i noves construccions que es van 
dividir principalment en diferents àrees. El CAATEEB vol rebre homenatge al que va representar un dels 
canvis més substancials de la ciutat i ho vol fer a través d’arquitectes tècnics i de les obres singulars en les 
que hi van col·laborar. Aquesta sessió tindrà lloc el pròxim dimarts 28 de novembre de 18.30h a 20.30h a la 
Sala d’Actes del CAATEEB. L’assistència és gratuïta i us poeu inscriure a colegiacio@apabcn.cat o trucant al 
933933739.  

Font:: Setmanari Informació col·legial CAATEB 
 
 
ACTUALITAT 
  
Ampliació dels ajuts per a la rehabilitació d’habitatges a Barcelona ciutat 
S’ha publicat al BOPB una modificació de la convocatòria d'enguany de subvencions per a la rehabilitació 
d’edificis d’ús residencial i habitatges a la ciutat de Barcelona. S’amplia l’import de la convocatòria, 
s’augmenten els percentatges de subvenció en determinats barris, i s’estableix que en les actuacions 
superiors a 50.000 euros caldrà acreditar haver sol·licitat 3 pressupostos. Trobareu tota la informació a 
https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/ampliacio-ajuts-rehabilitacio-habitatges-barcelona-ciutat  

 
Font:: Butlletí Suport Professional COAC 

 
ACTE CULTURAL 
 
El futur del Museu del Ferrocarril de Catalunya 
S'exposarà el procés de transformació que es duu a terme al Museu del Ferrocarril de Catalunya, iniciat en 
2016 i que es perllongarà fins 2020. Amb aquesta renovació, ampliació i increment de continguts, el Museu 
aspira a viatjar cap al futur aprofundint en la tasca de consolidació com a centre viu de custodia del patrimoni, 

http://rehabilita.cat/
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així com de coneixement i divulgació de l'univers ferroviari. En els últims anys, ja ha franquejat els seus límits 
físics en promoure el Màster en Sistemes Ferroviaris de la Universitat Politècnica, el primer cicle formatiu de 
manteniment de vehicles o en apropar els valors del transport per ferrocarril a gran part dels centres 
educatius catalans. La conferència, organitzada per Engitren, anirà a càrrec de Pilar Garcia Fuertes, 
llicenciada en història contemporània i màster de gestió del patrimoni i de lideratge i Directora del Museu del 
Ferrocarril de Catalunya. Està prevista pel dijous, 30 de novembre de 2017 a les 18.30h a la seu del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya (Via Laietana 39 de Barcelona). Trobareu tota la informació i inscripcions 
a http://www.eic.cat/jornades/1098197  

Font: Enginyers Industrials de Catalunya 

 
 
AVANTATGES 
 
Descomptes associats a la Cambra 
 
Els avantatges que disposen els membres de la Cambra són: 
 
- Software Avant Manager: Descompte del 50% de la quota del primer més de servei, formació gratuïta a tot 

l’equip del despatx perquè puguin començar a gaudir dels avantatges d’utilitzar Avant Manager des del 
primer dia i migració de dades cap a Avant Manager gratuïta. http://www.avantmanager.com/ 
 

- Pixel 51: Estudi personalitzat gratuït de les necessitats per la implantació de BIM + 10% de descompte en 
formació (aplicable a la primera formació que es realitzi) http://www.pixel51.net/  

 
- Agencia de Certificació Professional: Descompte del 5% acumulable a altres bonificacions, com el 6% a 

les tases de certificació per estar col·legiat al CAATEEB o a qualsevol col·legi col·laborador. 
www.agenciacertificacionprofesional.org   

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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