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Barcelona, 24 gener de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

90a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Darrerament ens vam reunir amb els representants de l’ICAEN i l’AMB a la Taula per l’Autoconsum. El nostre 
interès com a Cambra és donar suport a aquesta iniciativa que ha de facilitar la transició energètica i estar-ne 
informats per poder treballar els paràmetres energètics en clau de futur. Properament prepararem un acte en 
aquest sentit. 

ACTES EXTERNS 
 
Coordinant cultures al nou pont Champlain a Mont-real 
El Col·legi d’Enginyers de Camins organitza la conferència Coordinant cultures al nou pont Champlain a 
Mont-real en el marc del cicle: Infraestructures 4.0. Guillem Collell, enginyer de camins i cofundador de 
dobooku, presentarà l’obra del pont Champlain, un dels projectes més rellevants del Canadà, previst que entri 
en funcionament a finals d’aquest 2018. La conferència també abordarà el desenvolupament de projectes en 
altres cultures constructives així com la importància de la coordinació del disseny en els projectes 
internacionals tipus P3. Aquesta jornada està programada pel proper dijous 1 de febrer a les 19.00h al 
CECCPB c/ Els Vergós 16 de Barcelona. L’assistència és gratuïta i us hi podeu inscriure a 
inscripcions@camins.cat  

Font: Col·legi d’Enginyers de Camins 
 

ACTUALITAT 
 
El creixement de l’edificació, que segueix sota mínims, perd impuls durant l’any 2017 
Al 2017, la superfície dels projectes visats a Catalunya creix un 9%, alentint el ritme de creixement dels 
darrers dos anys. La reducció d’un 17% dels projectes més grans es compensa per l’increment molt positiu 
dels projectes mitjans i petits. Les demarcacions de Barcelona i Girona són les que demostren un creixement 
més consistent, creixement que segueix sense passar a la resta de demarcacions. La rehabilitació segueix 
totalment estancada, fet que preocupa i molt.  
Trobareu més informació a https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/edificacio-catalunya-2017  
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Subvencions per a la millora d’habitatges i altres intervencions en Parcs Naturals de la província de 
Barcelona 
S’ha obert una convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats a finançar determinats projectes i activitats 
dins l'àmbit dels Parcs Naturals de la província de Barcelona. Entre les diferents línies d’ajut, destaquen les 
subvencions per a la millora d’habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic i les subvencions 
per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa. Trobareu tota la informació a 
https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/subvencions-millora-habitatges-restauracio-patrimoni-parcs-
naturals-bcn 
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ASPECTES LEGALS  
 
Actualitzats els comentaris dels DB SI, DB SAU i DB HS del CTE 
La Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl manté una política activa d'aclariment de dubtes, 
interpretacions, etc. adreçades a millorar l'aplicació del CTE. L'esmentada política inclou l'elaboració de 
documents amb comentaris, documents de suport, etc. Aquests documents, elaborats pel Ministeri de 
Foment, encara que no siguin obligatoris, conformen, junt amb el text articulat del codi tècnic, el marc 
regulador aplicable. En aquest cas han actualitzat els documents amb comentaris del DB SI, DB SUA i el DB 
HS. També s'ha actualitzat el document de suport DA DB-SUA / 2.  
Trobareu tota aquesta informació en l'apartat “Eines pel compliment del CTE de l'Àrea Tècnica” 
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/cte/general/Pagines/eines-compliment-CTE.aspx  
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CURSOS 
 
Patologia en obres lineals urbanes 
Del 29 de gener al 12 de febrer (online) s’inicia el tercer curs d'aquest programa adreçat a tècnics que vulguin 
obrir noves vies de negoci (peritatges, rehabilitació, manteniment) en la cura i vigilància de les infraestructures 
públiques o privades.  
Informeu-vos a http://www.camins.cat/ca/2017/09/27/cus-online-patologia-en-infraestructures/  

   
Font: Camins.cat 

AVANTATGES 
 
Els avantatges que disposen els membres de la Cambra són: 
 
- Condicions especials de contractació del software Avant Manager: Descompte del 50% de la quota del 

primer mes 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. 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 6% a les tases de certificació per estar col·legiat al 

CAATEEB o a qualsevol col·legi col·laborador, a més els  professionals d'empreses de la Cambra tenen 
un 5% de descompte acumulable a la resta de bonificacions. www.agenciacertificacionprofesional.org   

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 

http://www.camins.cat/ca/2017/09/27/cus-online-patologia-en-infraestructures/
http://www.avantmanager.com/
http://www.pixel51.net/
http://www.agenciacertificacionprofesional.org/

	S’ha obert una convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats a finançar determinats projectes i activitats dins l'àmbit dels Parcs Naturals de la província de Barcelona. Entre les diferents línies d’ajut, destaquen les subvencions per a la millora...

