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NOVETATS SEGELL CONSTA 2019
Des del blog de la pàgina web del Segell Consta es repassen les novetats del segell per aquest
2019, entre les quals es destaca la constitució del Consell Assessor, les negociacions per tancar
nous convenis amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, i les noves tarifes d'acreditació i
auditoria del Consta. Llegir més.

FESTES LOCALS 2019 A CATALUNYA
Us adjuntem una circular que ens ha fet arribar la patronal Foment del Treball Nacional a la qual
s'especifiquen cadascuna de les 2 festes locals que tenen els diferents municipis de Catalunya.
Així mateix us adjuntem el Calendari Laboral 2019 que ja us vam enviar darrerament
(contrasenya d'agremiat: "con5tructors").

TALLERS GRATUÏTS AMB LA COL.LABORACIÓ DE DOMOTYS - 23/01 i 06/02
Tal com us hem anunciat darrerament, el 23 de gener i el 6 de febrer realitzarem a la seu del
Gremi un parell de tallers pràctics gratuïts de caràcter tècnic sobre implantació de noves
tecnologies a les empreses de construcció, amb la col.laboració de Domotys, Clúster de les llars,
edificis i ciutats intel·ligents. Inscripcions a recepcio@gremi-obres.org o trucant al

932 659

430. El programa del taller del dia 23 de gener ja és definitiu:

17:00 a 17:35 – Tecnologies de present i futur per a la construcció, explicades per a no
experts. Albert López Crespo, Responsable de Desenvolupament de Negoci a Somfy España.
17:35 a 18:00 – Quines tecnologies poden utilitzar-se per a millorar el rendiment de les
obres? Com reduir costos amb els sistemes d’automatització? Alexandre Dubor, Arquitecte
Investigador en Robòtica i Fabricació Digital al Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya
(IAAC).
18:00 a 18:30 – Presentació de casos pràctics. Marc Real, CEO i Fundador de Perspectiva.
18:30 a 19:00 – Mesa de debat.

INTERESSANT REPORTATGE SOBRE EL MOMENT ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓ
El passat dijous 3 de gener, el diari El Periòdico publicava un interessant reportatge sobre el
moment actual de la construcció, al qual el president del Gremi, Josep Gassiot, indicava alguns
problemes sectorials com l'intrusisme i la falta de personal qualificat. Llegir més.

ACTUALITZACIÓ QUOTES GREMIALS 2019

Us informem de les noves quotes d'agremiació per l'any 2019, les quals van ser aprovades el 13
de desembre per la Junta Directiva del Gremi, per delegació de l’Assemblea General celebrada el
25 de juny. Les noves quotes són les següents:

Les tipologies d'empreses són les següents: A: Autònoms sense treballadors; B: Facturació ≤
300.000 €; C: 300.000 € < Facturació ≤ 600.000€; D: 600.000 € < Facturació

≤ 1.200.000

€; E: 1.200.000 € < Facturació ≤ 3.000.000 €; F: Facturació > 3.000.000 €.
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