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Barcelona, 18 de juliol de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

108. carta circular 

Benvolguts consocis, 

 
ACTUALITAT 
 
Plecs de clàusules administratives per assistències tècniques d’Infraestructures.cat 
Sessió de presentació de les novetats introduïdes en els plecs de clàusules administratives que 
Infraestructures.cat utilitza per la licitació de les diferents assistències tècniques arran de l'entrada en vigor de 
la llei de contractes del sector públic. L’acte tindrà lloc el proper dia 26 de juliol de 2018 a les 10h al Col·legi 
d’Enginyers de Camins https://www.apabcn.cat/documentacio/comunicacio/activitats/acte-infraestructures.pdf  
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Nova càpsula sobre coordenades UTM a la FormaTecA 
Després de la càpsula UTM Conceptes generals, que permet l’aproximació als conceptes de la 
georeferenciació i els límits que estableix la Resolució de 29 d’octubre de 2015, ja podeu trobar a la 
FormaTecA del COAC una segona càpsula que en detalla els procediments. Amb el títol UTM. Aplicació 
pràctica: la parcel·la i l’edificació, la nova càpsula ens explica com obtenir l’informe de Validació Gràfica 
Alternativa, en el cas de la parcel·la, i l’arxiu GML, en el cas de l’edificació. Amb aquesta càpsula i la resta de 
documents disponibles al web, l’arquitecte disposa de la informació necessària per desenvolupar aquesta 
feina quan li sigui encarregada. https://www.arquitectes.cat/ca/suport/nova-capsula-sobre-coordenades-utm-
formateca  
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ASPECTES LEGALS  
 
Modificació de l’ORPIMO de Barcelona 
S'ha publicat al BOP de Barcelona la modificació de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció 
Municipal de les Obres de Barcelona (ORPIMO). En el web podeu trobar les novetats explicades 
https://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/idoneitat/actualitat/Pagines/modificacio-orpimo-iph.aspx    
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CONVOCATÒRIES 
 
Convocatòria 2018 d’ajuts per a rehabilitar en matèria d’accessibilitat 
Us recordem que encara teniu temps, fins al 31 de juliol de 2018, per a presentar sol·licituds per a les  
subvencions destinades a la millora de l’accessibilitat i al coneixement de l’estat dels edificis d’ús residencial 
dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Enguany, la dotació té un pressupost d’1 
milió d’euros. Podeu llegir més a http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Subvencions-per-rehabilitar-en-
materia-daccessibilitat-edificis-en-barris-del-parc-public-dhabitatges?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c&temesNom=Habitatge 
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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/  
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- 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 

http://www.agenciacertificacionprofesional.org/

