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Barcelona, 30 de gener de 2019 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

123. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

Aquesta setmana volem destacar-vos la tertúlia que farem aquest dimecres sobre un tema clau del treball en 
BIM: l’estandardització per poder treballar de manera col·laborartiva i eficaç. També volem destacar que la 
Generalitat comença a adoptar compromisos concrets per impulsar la sostenibilitat del seu parc d’immobles. 
Esperem que aquest pla tiri endavant i s’acceleri en els següents exercicis. 

 
ACTES INTERNS 
 
ESTANDARDITZACIÓ BIM 
Recordeu que aquesta setmana hi ha la Tertúlia Professional sobre Estandardització del BIM. El treball en 
BIM és per naturalesa col·laboratiu, la qual cosa fa que diferents agents especialistes en àrees de 
coneixement diverses, configurin models que acabaran complementant-se mútuament en la definició  d’un 
actiu. En aquest sentit, i front la necessitat de trametre o intercanviar informació continguda en els models, cal 
un acord en els criteris que configuren els objectes que s’incorporen, és a dir, estàndards. Aquesta jornada 
anirà a càrrec de David Delgado Vendrell, arquitecte i consultor BIM de DDV Arquitectes, i serà aquest 
dimecres 30 de gener de 19.00h a 20.30h a Rambla Catalunya 127 3r 1a de Barcelona. Cal confirmar 
assistència enviant un correu a cambra@cambraprofessional.org.  

 
 
ACTES EXTERNS  
 
L’APLICACIÓ PRÀCTICA DEL BIM EN L’ENGINYERIA INDUSTRIAL.3 PROJECTES MEP 
El CAATEEB junt amb el COEIC organitzen una nova sessió European BIM Summit Day per tenir 
una visió pràctica de l'aplicació BIM dins el sector de l’enginyeria en general, a partir de tres casos 
d'estudi. La sessió serà el dimecres 13 de febrer de 11h a 13.30h, a la seu del Col·legi/Associació 
d’Enginyers Industrials de Catalunya, Via Laietana, 39 de Barcelona. Inscripcions obertes a 
https://www.eic.cat/jornades/1104417/inscripcio-nocol  
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ACTUALITAT 
  
EL GOVERN APROVA EL PLA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ALS EDIFICIS I EQUIPAMENTS 
DE LA GENERALITAT 2018-2022 
La iniciativa es proposa reduir en un 7,7% anual el consum d’energia, un 7,7% les emissions de gasos 
causants de l’efecte hivernacle i un 5,5% la factura energètica de l’administració catalana. La principal línia de 
treball és la renovació energètica dels edificis, per tal de rehabilitar amb criteris d’estalvi i d’eficiència 
energètica un 3% de la superfície dels equipaments de la Generalitat cada any. El Pla també preveu la 
instal·lació de 20 MW d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum i de 200 punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics. L’aplicació de mesures de gestió energètica des de l’any 2007 ha permès a la Generalitat 
reduir en 13,9 milions d’euros la seva factura energètica i en 18.600 tones les seves emissions de CO2 
anuals. Trobareu tota la informació a http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20181204_genercat_2018_2022  

 
Font: L’Energia al Dia ICAEN 

 
CURSOS 
 
POSTGRAU EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS SEGONS LA ISO 50.001 
El CAATEEB inicia aquesta formació a partir del 27 de febrer i te una durada de 80h lectives. L'ús racional i 
eficient de l'energia, així com dels recursos naturals, en general, constitueix avui dia, una prioritat indiscutible i 
necessària. De fet, forma part de les principals estratègies i decisions polítiques que afecten el 
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desenvolupament econòmic i social. D'altra banda, segons la mateixa Comissió Europea "l'Eficiència 
Energètica ha de ser portada fins a un nou nivell, amb un potencial assolible de reducció del 20%". El curs 
s'estructura  seguint el plantejament  de la ISO 50001 (Plan, Do, Check, Act). Trobareu tota la informació a 
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/formacio/llista-masters/cursos/Pagines/postgrau-gestio-
energetica-edificis.aspx  
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ASPETES LEGALS 
 
EL COAC PRESENTA AL·LEGACIONS A LA MPGM I AL PEUI REFERENTS A LA SAGRADA FAMILIA 
El COAC ha presentat al·legacions a la Modificació del Pla General Metropolità per a l’ajust de qualificacions 
en el tram del carrer Provença corresponent a l’illa del temple de la Sagrada Família i al Pla Especial 
Urbanístic Integral del temple de la Sagrada Família, aprovats per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i publicats al BOPB del 17 de desembre de 2018. L’escrit 
d'al·legacions s’ha elaborat conjuntament amb les agrupacions del Col·legi AAUC (Agrupació d’Arquitectes 
Urbanistes de Catalunya) i AADIPA (Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic). Trobareu el contingut de les al·legacions a https://www.arquitectes.cat/ca/coac/alegacions-
mpgm-peui-sagrada-familia  
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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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