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Barcelona, 10 de gener de 2020 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

147a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

El passat 18 de desembre la Junta de la Cambra es va reunir amb el president de la Cambra de Comerç, el 
senyor Joan Canadell. En aqueta trobada es van posar en comú possibles sinèrgies de col·laboració, algunes 
de les quals passen per col·laborar amb alguna de les 13 comissions com per exemple la de infraestructures i 
mobilitat, internacionalització, sostenibilitat i medi ambient o energia.  
 
ACTES INTERNS  
 
GESTIÓ D’EQUIPS MULTIGENERACIONALS 
El passat mes de setembre vam fer una petita enquesta per saber si estàveu més interessats en una sessió 
sobre Gestió d’Equips o Lideratge d’Equips, doncs el 83% dels socis vau votar la Gestió d’Equips, per tant, la 
consultoria d’empresa familiar, Family Business Solutions, serà l’encarregada d’impartir aqueta sessió que 
serà el proper dijous 23 de gener a les 19:00h. En aqueta jornada es tindrà en compte l’allargament de 
l’esperança de vida i el retardament de l’edat de jubilació, cada cop més freqüent i que fa que 
convisquin diverses generacions alhora a les empreses. Això comporta alguns reptes pel negoci, com 
aprendre a gestionar i a treballar amb equips multigeneracionals, aconseguir alinear les diferents generacions 
i resoldre els conflictes derivats de la gran bretxa generacional que separa els membres de l’equip, provinents 
de generacions tan diferents com la generació silenciosa, els baby boomers o els millennials. Podeu reservar 
places contestant aquets mateix correu.  
 

 
ACTUALITAT 
 
EL GOVERN INICIA LA TRAMITACÓ DE LA LLEI DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA DE CATALUNYA 
El departament d’Empresa i Coneixement ha iniciat la tramitació de la Llei de la Transició Energètica de 
Catalunya i de transformació de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) en l’Agència Catalana d’Energia, 
mitjançant l’obertura del procés de consulta pública prèvia. El departament ha publicat a la web tota la 
documentació, i l’ha remès a les prop de 140 entitats i agents socials que formen part de la Taula del Pacte 
Nacional per a la Transició Energètica, als partits polítics i als membres del Consell Assessor de l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN). Tots els ciutadans i les entitats que ho desitgin ja poden fer-hi les seves 
aportacions per tal de rebre el màxim nombre d’idees i propostes per començar a treballar en la redacció de 
l’avantprojecte de Llei. La norma ha d’establir els principis legislatius de la política energètica catalana a llarg 
termini, amb la voluntat d’assolir un model energètic totalment basat en les energies renovables l’any 2050. 
Trobareu més informació a http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticies/20191217_not_ParticipacioLleiTransicio  

Font: ICAEN 
 
ASPECTES LEGALS 
 
REIAL DECRET 732/2019 PEL QUE ES MODIFICA EL CTE 
El Consell de Ministres va aprovar, el passat 20 de desembre, el Reial Decret 732/2019 pel qual es modifica 
el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Els canvis, que entraran en vigor el 2 de juliol de 2020, permetran 
avançar cap a un parc d’habitatges més sostenible i eficient, ja que es contemplen millores en camps 
vinculats a la salut, el confort i la seguretat. Els principals canvis introduïts són els següents: 
· Revisió del document DB-HE per adaptar-lo a la normativa europea. D’aquesta manera, es revisen a l’alça 
els valors mínims d’exigència energètica i s’actualitza la definició de consum energètic gairebé nul (NZEB). La 
política fomenta l’ús de tecnologies més eficients i sostenibles per garantir un màxim confort i una reducció 
del consum energètic. 
·  Creació de la nova secció HS 6 de protecció davant del gas radó, que defineix les mesures de protecció a 
aplicar als edificis davant el gas radó. 
· Modificació del document DB SI (Seguretat en cas d’incendi), que obliga a millorar els tancaments exteriors 
per respondre a les noves exigències en matèria d’eficiència energètica i que, a la vegada, limitaran el risc de 
propagació del foc a l’exterior. 

 
Font: COAC 
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AVANTATGES 
 

Descomptes per als membres de la Cambra Professional: 

- PIMEC ofereix als socis de la Cambra gaudir indirectament dels beneficis de ser soci institucional, que són 

els mateixos que els socis directes excepte alguns actes o formació amb aforament limitat, on tenen 

prioritat els socis directes. 

- 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 

http://www.avantmanager.com/
http://www.pixel51.net/
http://www.agenciacertificacionprofesional.org/

