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Barcelona, 8 de juny de 2016 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

43a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Adjuntem l’habitual selecció de notícies en blocs per tal de potenciar l’àmbit d’informació i de treball 
col·laboratiu de la Cambra Professional. Us animem com sempre a compartir amb la resta de companys 
qualsevol informació que considereu oportuna i ho afegirem a la circular de la setmana següent. Només cal 
que us adreceu a cambra@cambraprofessional.org  
 
 
RECULL D’OPINIONS 
 
Grup de Treball-3 Tecnologia de la Comissió Construïm el Futur de l’ITeC 
El passat 26 de maig hi va haver sessió intensa de treball amb 17 participants de tots els àmbits de la 
construcció. Fonamentalment es va destinar a definir les ACCIONS necessàries des dels diferents punts de 
vista per desenvolupar un FULL DE RUTA de transició al BIM basat en el RoadBook canadenc. 
Informaren que el 24/5/16 hi ha hagut l’acord per la creació d’una comissió Inter departamental Gencat per la 
implantació del BIM a obra pública i edificació des del projecte a l'explotació, presidida per Ricard Font.  
El Congrés LEAN orientat als processos basats en Last Planner es va desenvolupar al Palau Macaya els dies 
11,12 i 13 de maig, organitzat per l’ITeC http://sites.itec.cat/lean/?lang=ca  
 
 
ACTES INTERNS 
 
Honoraris dels treballs tècnics 
El passat dia 6 d'abril de 2016 el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España va publicar al seu 
butlletí una declaració sobre la transparència i informació sobre la contraprestació econòmica en els treballs, 
en aquest cas, d'arquitectura, en el que feia una reflexió sobre l'estat de la regulació dels honoraris dels 
treballs dels arquitectes en els nostres dies. La Cambra s'ha proposat l'elaboració d'un informe de situació 
que reflecteixi l’estat i les contradiccions de la valoració dels treballs de prestació dels nostres serveis 
professionals en els nostres dies, i vol fer-ho a partir de la realitat viscuda pels seus propis associats. És per 
aquest motiu a que, com sempre, i amb més motiu aquest cop, et volem convidar a la tertúlia que sobre 
aquest tema farem avui 8 de juny de 19h - 20.30h, a  la Rambla Catalunya 127 3r. 1a. de Barcelona. El 
resultat de l'intercanvi d'experiències i d'opinions, ens permetrà donar consistència a l'informe  i vehicular-lo  a 
les instàncies oportunes. Podeu confirmar assistència cambra@cambraprofessional.org. 
 
 
ACTES EXTERNS 
 
Novetats retributives per a Administradors i Gerents 
El dilluns 13 de juny de 18h a 20h al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, tindrà lloc aquesta 
conferència on s’abordarà la situació actual sobre la retribució d’administradors i gerents així com les 
possibles solucions per rebaixar la factura fiscal. La xerrada que anirà a càrrec de l’empresa Mapfre Vida, 
comptarà amb la participació de Contxita Sastre, directora del departament fiscal de Deloitte, Manuel Muñoz, 
director comercial d’UP-Spain, entre d’altres. L’assistència és gratuïta però cal inscripció prèvia 
http://www.camins.cat/activitat/conferencia-novetats-retributives-per-a-administradors-i-gerents/  
 
 
ACTUALITAT 
 
Presentació de l’informe Euroconstruct d’estiu 
El proper dia 15 de juny, l’ITeC presentarà l’informe Euroconstruct d’estiu 2016 a l’Ateneu Barcelonès, que 
recollirà la situació i previsions del sector a Espanya i Europa per als propers anys, així com les conclusions 
de la Conferència d’estiu, que se celebrara a Dublin el 10 de juny. L’assistència a la prsentació és gratuïta, 
però és necessari inscripció prèvia. Trobareu tota la informació respecte aquest tema clicant a la pàgina de 
l’ITeC http://itec.cat/infoitec/estudis-mercat/presentacio-informe-euroconstruct-estiu/  
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CURSOS 
 
BREEAM El certificat de la construcció sostenible 
Els propers dies 13, 14 i 16 de juny, l’ITeC imparteix els cursos BREEAM Associats i BREEAN Habitatge, per 
avaluar i certificar la sostenibilitat d’edifici. Els col·legiats en col·legis professionals que formin part del 
Patronat de l’ITeC gaudiran d’un 15% de descompte al curs BREEAM Associat. Els cursos poden ser 
finançats per la Fundació Tripartita. Utilitzen aquesta metodologia BREEAM els promotors públics i privats, 
projectistes i empreses, la majoria dels certificats sostenibles existents requereixen que la certificació sigui 
realitzada per un agent reconegut i el mètode BREEAM és el mètode d’avaluació i certificació més avançat a 
nivell mundial. Es planteja com una nova sortida professional. Podeu consultar el programa i realitzar la 
inscripció a http://sites.itec.cat/breeam/habitatge/  
 
 
ASPECTES LEGALS 
 
El Govern presenta un conflicte de competència al TC sobre la normativa d’auditories energètiques i 
promoció de l’eficiència energètica 
El recurs considera que la transposició de la directiva europea sobre eficiència energètica envaeix els àmbits 
competencials de la Generalitat com l’anàlisi de costos i beneficis dels projectes d’instal·lacions de 
cogeneració d’alta eficiència i dels sistemes urbans de calefacció i refrigeració eficients; la decisió sobre 
quines projectes o sistemes queden eximits de presentar l’esmentada anàlisi, sobre la base d’un balanç 
estrictament econòmic; o la realització de l’avaluació completa del potencial d’ús de la cogeneració. Podeu 
seguir llegint a http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/292921/ca/govern-presenta-
conflicte-competencia-tc-normativa-dauditories-energetiques-promocio-leficiencia-energetica.do 
 

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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