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 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

32a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

 

LA CONSTRUCCIÓ TORNA A CRÉIXER AMB UN 2,4% AL 2015 

El sector de la construcció tanca l’any recuperant el signe positiu, amb un augment del 2,4% 
davant el retrocés del 1,8% al 2014, i amb unes previsions de creixement del 4,4% de cara al 2016, 
el 4% al 2017 i el 3,3% al 2018, segons l’informe Euroconstruct, presentat per l’ITeC. Podeu 
consultar aquest informe a la web de l’ITeC 
http://itec.es/servicios/estudios-mercado/euroconstruct-sumario-ultimo-informe/ 

PRESSUPOSTOS BIM 

A partir d’aquest mes de gener l’ITeC incorpora la nova versió del programa TCQ2000, preparat per 
treballar en entorn BIM. Aquest programa gestiona de forma integrada les dades tècniques, 
econòmiques i temporals que intervenen en el cicle d’una obra de construcció mitjançant diferents 
mòduls d’aplicació que també poden utilitzar-se de forma independent. No serà necessari 
l’adquisició de cap plug-in addicional, només caldrà disposar d’una llicència actualitzada del TCQ, 
aquest programa pot treballar amb qualsevol base de dades en format FIEBDC o amb dades 
BEDEC amb informació actualitzada per a tot el territori espanyol. 
http://itec.cat/infoitec/programes/pressupostos-bim-tcq2000-v5-0-el-tcq-per-a-bim/ 

 

COMPETÈNCIA REBUTJA LA NECESSITAT QUE ELS ARQUITECTES ESTIGUIN COL·LEGIATS 

Un article publicat aquest mes al diari La Vanguardia, anuncia que la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència (CNMC) considera que la regulació sobre la professió d’arquitecte és 
“especialment restrictiva” a Espanya i es mostra en contra de que el nou real decret que prepara el 
Govern sobre la matèria obligui a col·legiar-se per exercir la professió. Podeu llegir l’article a l’enllaç 
http://www.lavanguardia.com/economia/20160105/301210295605/arquitectos-competencia-colegiados.html 

2a. EDICIÓ DE L’EUROPEAN BIM SUMMIT 

La segona edició de l’European BIM Summit se celebrarà al World Trade Center Barcelona els dies 
18 i 19 de febrer de 2016, on es presentaran les experiències més actuals d’aquest nou mètode de 
treball amb importants novetats com ara la presentació de casos pràctics locals, sessió de 
tecnologies aplicalbes a BIM, entre altres coses. El país convidat serà la Gran Bretanya. 
Per més informació podeu consultar http://europeanbimsummit.com/es/ 
 

DESCOMPTES PER ASSOCIATS A LA CAMBRA 

El diari ARA dedicarà el proper diumenge 7 de febrer i per primera vegada, unes planes especials 
dedicades a “Arquitectura Catalana”, compostes per una selecció d’articles i entrevistes que mostrin 
la situació actual, novetats, projectes, les diferents corrents o tendències, sostenibilitat, etc. Totes 
les empreses adherides a la Cambra que hi estigueu interessades tindreu un 10% de descompte. 

Durant aquest any 2016, segueix vigent el 10% de descompte a tots els cursos de REVIT a 
pixel51 per tots els professionals de la Cambra. Per més informació d’aquests descomptes, ens ho 
podeu consultar a cambra@cambraprofessional.org.  

Rebeu una cordial salutació, 

La Junta 
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