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Barcelona, 28 de maig de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

102a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Com sabeu, avui en vigor el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGDP). Un dels punts 
destacats de la normativa és que cal un consentiment explícit dels contactes existents a les bases de 
dades perquè les empreses utilitzin les seves dades emmagatzemades.  

És per això que si feu servir bases de dades per enviar notificacions (com aquest Newsletter, o un mailing 
per felicitar el Nadal, per exemple), cal que demaneu explícitament que els qui ho reben ratifiquin que 
volen seguir-ho fent, i en cas contrari eliminar-los de les vostres bases de dades a aquest efecte. 

A banda, recomanem incorporar o mantenir un text al final dels correus per tal de facilitar la baixa de la 
base de dades i informar dels drets dels receptors en qualsevol moment, com fem en aquest Newsletter. 

Avui rebreu un correu de la Cambra Professional a aquest efecte, i us expliquem com ho podeu fer per 
editar-lo i adaptar-lo al vostre cas si feu aquest tipus d’enviaments. 

Cal obrir el correu com si anéssiu a reenviar-lo, amb un programa de correu electrònic (nosaltres ho hem 
fet amb Microsoft Outlook). Llavors cal fer click amb el botó dret del ratolí a cadascun dels dos botons del 
correu (el d’acceptació i el de baixa). Cal seleccionar la opció de ‘Modificar l’hipervincle’ i us apareixerà 
una finestra on podreu editar el text. Heu de substituir el mail de la Cambra pel vostre propi, i heu d’editar 
el text de presentació (més avall), tenint en compte que cal intercalar els caràcters %20 tal com trobareu al 
text existent. Esperem que aquesta informació us sigui d’utilitat. 

 

ACTES EXTERNS 

Dimecres tecnològics: Projectes de Rehabilitació d’Estructures en Edificació 
El 30 de maig, tindrà lloc a plaça Nova la propera sessió de Dimecres Tecnològics. Aquesta vegada, 
arquitectes de l'estudi BIS structures ens parlaran sobre projectes de rehabilitació d’estructures en 
edificació.  La jornada l'organitza el nou Grup de Treball d'Estructures del COAC, i anirà a càrrec del doctor 
arquitecte David Garcia Carrera, Director General de BIS structures i president de l'Associació de 
Consultors d'Estructures (ACE). La jornada és gratuïta però cal inscripció prèvia. Us hi podeu inscriure i 
llegir programa a  https://www.arquitectes.cat/ca/formacio/dimecres-tecnologics-projectes-rehabilitacio-
estructures  
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Visita a l’Estació de França i al Control de Trànsit Centralitzat 
El Col·legi d’Enginyers de Camins, organitza la visita a l’Estació de França amb accés a les instal·lacions 
de Control de Trànsit Centralitzat des d’on es controlen totes les circulacions de la xarxa ferroviària 
convencional de les províncies de Barcelona i Girona i part de les de Tarragona i Lleida. L’Estació de 
França és una de les instal·lacions ferroviàries més rellevants de Barcelona. Construïda en el context de 
l’Exposició Universal de 1929, amb les seves dues naus en corba cobertes per una estructura metàl·lica 
de 195 m de longitud i 29 m d’alçada, és tot un cas singular de l’arquitectura ferroviària i, sens dubte, un 
llegat monumental de l’enginyeria del ferrocarril. Actualment continua prestant serveis ferroviaris com a 
estació de capçalera de trens de rodalies i regionals, i té ubicat a les seves dependències el Centre de 
Control de Trànsit d’on es governen totes les circulacions de la xarxa convencional d’ADIF de les 
províncies de Barcelona i Girona, i part de les de Tarragona i Lleida. Aquesta visita serà el dijous 21 de 
juny de 17.00 a 19.30h a l’Estació de França. Podeu consultar el programa i fer la inscripció a 
http://www.camins.cat/ca/2018/04/23/visita-a-lestacio-de-franca-i-al-control-de-transit-centralitzat/  
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La conservació i el manteniment dels edificis 
Sessió tècnica programada pel pròxim dimecres 30 de maig de 10.00h a 12.00h a l’Aula de la Delegació 
del Vallès Oriental. Des de les diverses administracions que treballen sobre l’habitatge fa temps que es 
treballa per impulsar el manteniment dels edificis lligat a la millora de la qualitat de vida i  les condicions de 
salut dels edificis i de les persones que els habiten. En aquest sentit, l’any 2015, la Generalitat de 
Catalunya ha aprovat el Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i 
rehabilitació dels edificis d'habitatges. És per tot això que el CAATEEB ha desenvolupat tot un seguit 
d’accions de difusió per estimular i impulsar la figura del tècnic de capçalera i unes eines informàtiques 
que permeten recolzar les tasques dels professionals que s’hi dediquen. Si hi esteu interessats, podeu 
consultar el programa i fer la inscripció a https://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/conservacio-i-
manteniment-edificis-granollers.aspx   
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ASPECTES LEGALS  

El Plan Estatal de Vivienda dota amb 18,2 MEUR els ajuts a la rehabilitació 
El passat 9 de març s’aprovava –a través de Reial Decret –el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, 
document que té dos grans objectius: d’una banda, contribuir a l’increment del parc d’habitatges en règim 
de lloguer, i fomentar la rehabilitació i regeneració urbana i rural. I per aquest motiu, inclou en les seves 
àrees estratègiques una línia d’ajuts dedicada a millorar l’eficiència energètica i l’accessibilitat, amb ajuts a 
la rehabilitació edifica tòria i a la regeneració i renovació urbana i rural. En la presentació del Plan, el 
ministre de Fomento, Iñigo de la Serna, va anunciar que el pressupost d’ajuts a la rehabilitació d’edificis 
d’habitatges s’incrementa en gairebé 5MEur, passant de 13,6 MEur a 18,2 MEur. Cal subratllar que, per 
primer cop, aquests ajuts inclouran habitatges unifamiliars (12.000euros de subvenció màxima) i 
habitatges ubicats dins d’un edifici (8.000euros de subvenció màxima). A més, i segons va indicar el titular 
de la cartera de Fomento, aquestes subvencions es concediran preferentment a habitatges amb antiguitat 
anterior al 1996, actualitzant així la data de 1981 fixada en el pla anterior. Al mateix temps, el Pla 
augmenta respecte d’actuacions anteriors, els ajuts a la rehabilitació, amb caràcter general del 35% al 
40% de la inversió. 
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CONCURSOS 

10a convocatòria del Premi Internacional de Paisatge Rosa Barba 
En el marc de la 10a Biennal Internacional de Paisatge, que se celebrarà a Barcelona del 26 al 29 de 
setembre de 2018, s'obre la convocatòria del Premi de Paisatge Rosa Barba, patrocinat per la Fundació 
Banc Sabadell. Poden presentar-se al Premi els projectes de paisatge i projectes de planejament de 
paisatge creats arreu del món entre 2013 i 2018. Un cop tancada la convocatòria, el jurat seleccionarà 10 
finalistes que presentaran els seus projectes durant la Biennal. Hi haurà un únic premi amb una dotació 
econòmica de 15.000 euros, que es lliurarà durant la celebració del simposi. Els projectes seleccionats 
seran publicats en el catàleg de la 10a Biennal, mostrats en l'exposició del Premi Rosa Barba i presentats 
a l’arxiu digital de les Biennals. Més informació https://www.arquitectes.cat/ca/cultura/10a-convocatoria-
premi-paisatge-rosa-barba  
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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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