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Barcelona, 18 d’abril de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

98. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

 

Com sabeu, finalment s’ha aprovat la LSCP, llei de contractes del sector públic a nivell espanyol que 
transposa la directiva 2014/24/UE, que va tenir una primera transposició a Catalunya amb el decret llei 
3/2016. En una primera anàlisi, aquest nou marc regulador incorpora unes novetats que poden ser molt 
interessants en la línia de donar suport a les empreses petites i mitjanes, a la innovació, la transparència, les 
dinàmiques col·laborat ives, la relació qualitat-preu enlloc d’una subhasta per preu, la presa en consideració 
del cost global dels edificis tot incorporant el cost energètic i de manteniment, una certa simplificació 
administrativa a través de la confiança en els ofertants... En definitiva, temes que com sabeu des de la 
Cambra Professional sempre hem impulsat. No tot són bones notícies, però. A nivell de solvència tècnica en 
les obres, per exemple, es passa de 10 a 5 anys. Creiem convenient fer una anàlisi conjunta, i per tant 
agrairem que qui ho hagi pogut estudiar ens doni la seva opinió a través d’aquest newsletter. Això pot donar 
peu a muntar una tertúlia per debatre sobre la qüestió i fixar un posicionament com a Cambra Professional. 

 
ACTES EXTERNS 
 
Actuacions geotècniques amb ancoratges i micropilons 
El proper dijous dia 19 d'abril, tindrà lloc una jornada tècnica dedicada a les actuacions geotècniques amb 
ancoratges i micropilots. A la jornada comptarem amb la presentació de diferents ponències sota la base de 
coneixement de varis professionals sobre geotècnia on ens orientaran per preveure possibles problemes, 
característiques dels terrenys per la utilització de micropilots, requeriments tècnics normatius pels ancoratges 
i finalment ens exposaran exemples reals d'estintolaments amb micropilots i ancoratges. Adjunt trobareu el 
link amb tota la informació:  http://aceweb.cat/formacio/jornada-tecnica-actuacions-geotecniques-amb-
ancoratges-i-micropilots/ 
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ACTUALITAT 
 
El BIM més a prop que mai 
Impulsat des del 2014 pel Parlament Europeu, l’any 2015 la “Comissió BIM” del Ministerio de Fomento 
espanyol establia tres terminis per a donar un impuls definitiu al BIM a Espanya. En primer lloc, fixava aquest 
passat 12 de març de 2018 com l’inici d’uns mesos de transició on l’ús de BIM serà recomanable en 
licitacions públiques. Posteriorment, a partir del 12 de desembre de 2018, el BIM. Serà obligatori en licitacions 
públiques d’edificació. I, finalment, el 26 de juliol de 2019, el BIM esdevindrà també obligatori per a licitacions 
publiques en infraestructures. D’aquesta manera, el Ministrio de Fomento consolida una tecnologia ja habitual 
altres països com els EUA, el Brasil o la Xina, i encara en auge al territori europeu. En qualsevol cas, els 
terminis establerts han d’acabar de fixar una tecnologia ja força utilitzada a casa nostra, i que es basa en un 
model integratiu de les diferents funcions als projectes, tant en la planificació com en l’execució. El BIM 
millora la comunicació de tots els agents participants, primer mentre s’està realitzant el projecte executiu i 
després mentre s’executa el projecte. Es treballa amb un entorn de col·laboració, amb transmissió 
d’informació bidireccional. És per això que resulta tant important que tots els agents de les obres tinguin 
coneixement de BIM per poder participar en els projectes, i per tant, també des de les constructores resulta 
útil i necessari adaptar-se al nou model per accedir a aquells projectes que el requereixen. 
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CURSOS  
 
Autodesk Revit Architecture 2018 
Aula d'Enginyeria organitza el curs online: Autodesk Revit Architecture. Assoleix el certificat d'Autodesk 
d'aquesta formació d'introducció al modelatge BIM amb el programari Autodesk Revit Architecture. Els 
objectius de la formació són introduir a l’alumne en el llenguatge i la metodologia de treball BIM, modelar amb 
Autodesk Revit, conèixer el funcionament del programari en l’àmbit d’usuari i aprendre a utilitzar les principals 
eines de modelatge i documentació. Aquest curs es farà del 7 al 20 de maig. Us hi podeu inscriure a l’adreça 
inscripcions@camins.cat  
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CONCURSOS 
 
Nova Borsa de Jurats. Concursos públics 
La Llei de l’Arquitectura, aprovada l’estiu del 2017, promou, entre d’altres aspectes, la composició 
adequada dels jurats en els concursos de projectes d’arquitectura per garantir la selecció de la millor proposta 
i la transparència del procés de selecció. En aquesta línia, es determina que almenys un terç dels seus 
membres s’esculli entre els professionals inclosos en les borses dels col·legis i associacions competents. A 
partir d’ara, doncs, els arquitectes tenim l’oportunitat de contribuir activament en la millora dels processos de 
valoració dels concursos d’arquitectura. És per això que el COAC ha activat la primera convocatòria per crear 
la seva Borsa de Jurats, convocatòria que es repetirà anualment. El termini per inscriure’s acaba el proper 23 
d’abril a les 14 h, i s’hi poden presentar els arquitectes col·legiats (exercents i no exercents) que compleixin 
almenys un dels requisits de les bases. Pots consultar les bases i inscriure’t* a través de la nova Borsa de 
Treball del Col·legi —en cas que en formis part— o bé a través de la pàgina de la Borsa de Jurats. En el 
transcurs del proper mes de maig es coneixerà la composició de la Borsa. 
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AVANTATGES 
 

Descomptes per als membres de la Cambra Professional: 

- Software Avant Manager: 50% de descompte de la quota del primer mes, formació i migració de dades 
gratuïts 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% per ser socis de la Cambra, acumulable a altres 

bonificacions que ofereix l’Agència.  www.agenciacertificacionprofesional.org   

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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