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Barcelona, 15 de gener de 2019 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

121. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Adjuntem el primer butlletí d’aquest 2019, any que esperem que sigui ben esperançador.  

 
ACTES EXTERNS  
 
INSCRIPCIONS OBERTES PER A L’EUROPEAN BIM SUMMIT 2019 
La cinquena edició de l’European BIM Summit (EBS19) se celebrarà els dies 11 i 12 d’abril de 2019 a 
l’Auditori AXA, de l’Illa Diagonal de Barcelona, amb el repte de seguir sent la trobada de referència sobre 
digitalització de la construcció més avançat d’Europa. Amb un format renovat i la incorporació de casos d’ alt 
nivell, reunirà professionals de 18 països i, després de tenir com a convidats a UK, França i els països de 
parla alemanya, abordarà l’experiència escandinava. Podeu seguir llegint a https://europeanbimsummit.com 
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ACTUALITAT 
  
L’ITEC I GBCe COMPARTINT I SUMANT ESFORÇPS 
L’associació Green Building Council España (GBCe) i l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
(ITeC) van signar recentment un conveni de col·laboració mitjançant el qual ambdues entitats sumen esforços 
en favor de la sostenibilitat en el sector de l’edificació. Amb aquest conveni es pretén donar major rellevància 
a les accions que ja vénen desenvolupant, així com plantejar noves accions, tant a nivell nacional com 
internacional, de promoció de metodologies i instruments que fomenten la incorporació de la sostenibilitat com 
un factor de qualitat i compromís social en el sector de la construcció. 
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CURSOS 
 
POSTGRAU POLÍTIQUES D’HABITATGE 
L’Escola Sert del COAC posa en marxa, el proper 12 de març, un nou postgrau dedicat exclusivament a 
les Polítiques d’Habitatge. Aquesta formació  permetrà adquirir coneixements teòrics i pràctics per convertir 
un tècnic en expert en polítiques d’habitatge. Al llarg del curs, es repassaran totes les fases d’elaboració de 
les polítiques, des de la planificació fins a l’avaluació, així com els actors que hi intervenen i els mètodes de 
finançament. Consulteu a https://www.arquitectes.cat/ca/escolasert/cursos/postgrau-politiques-habitatge-2019  
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ASPETES LEGALS 
 
ENTRE EN VIGOR LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ 
El 14 de desembre de 2018 ha entrat en vigor la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) que el 
passat 5 de desembre, la Subcomissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar de forma 
definitiva i que obliga les promocions residencials de més de 600 m2 a destinar un 30% de la superfície a 
habitatge assequible. La nova normativa afecta tant a les promocions residencials de nova construcció com a 
les de reforma integral. Podeu trobar un resum de la modificació i el link al DOGC amb la corresponent 
publicació a l’enllaç https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/aprovacio-definitiva-mpgm-barcelona.  
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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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