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Barcelona, 10 de desembre de 2019 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

146a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Adjuntem les novetats i actes previstos per aquesta setmana, recordeu que podeu proposar dubtes i fer 
propostes responent aquest correu.  

 
ACTUALITAT 
 
EL GOVERN APROVA UN DECRET LLEI DE MESURES URGENTS PER A L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I 
L’IMPULS A LES ENERGIES RENOVABLES 
El Consell Executiu va aprovar, el passat 28 de novembre, un decret llei de mesures urgents per l’emergència 
climàtica i l’impuls a les energies renovables. El text elimina barreres administratives per a la implantació 
d’energies renovables a Catalunya i soluciona diversos aspectes de la Llei del canvi climàtic que havien estat 
declarats inconstitucionals, amb l’objectiu de seguir avançant en la mitigació del canvi climàtic i en la transició 
energètica, i s’emmarca en la situació d’emergència climàtica declarada pel Govern el passat mes de maig. El 
decret llei haurà de ser validat pel Parlament en els propers 30 dies. Podeu llegir tota la notícia a 
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticies/20191128_decret_mesures_urgents  
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CONCURSOS 
 
PREMIS FAD 2020 
S'ha fet pública la convocatòria dels Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme 2020. En aquesta 62a 
edició, l’arquitecta Anna Ramos presidirà el jurat acompanyada pels vocals Atxu Amann, Cristina Bestratén, 
Tomás López Amat, David Morros i Marc Aureli Santos. Poden optar a premi totes aquelles obres acabades 
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019 en l’àmbit de la península Ibèrica i les illes. Les categories a 
les que es pot presentar obra són: Arquitectura, Interiorisme, Ciutat i Paisatge i Intervencions Efímeres. El 
període per a la proposta d’obres i presentació de material finalitzarà a les 12 h del dia 30 de gener de 2020. 
Per a més informació sobre la convocatòria, consulta el web http://arquinfad.org/premisfad/edicio-en-curs/  
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ASPECTES LEGALS 
 
PUBLICACIÓ AL DOGC L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR URBANÍSITC DE REVISIÓ DELS 
SÒLS NO SOSTENIBLES DEL LITORAL DE GIRONA 
El passat  2 de desembre, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar inicialment el Pla Director 
Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Girona. Segons ha anunciat el Departament de 
Territori de la Generalitat mitjançant nota de premsa, l’aprovació del pla impedirà la construcció de 15.037 
habitatges nous en espais amb interès natural i paisatgístic. El text estarà sotmès a exposició pública per un 
termini de 3 mesos. Després del període d’al·legacions, la Comissió d’Urbanisme de Girona l’aprovarà 
provisionalment i l’elevarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya perquè emeti l’informe final. Tot 
seguit, el conseller de Territori i Sostenibilitat procedirà a la signatura de l’aprovació definitiva del PDU, que es 
publicarà al DOGC i entrarà en vigor al dia següent. En el temps que el Departament de Territori ha treballat 
en el PDU la Comissió d’Urbanisme ha aprovat dues moratòries (una el mes de gener i una altra el mes de 
febrer de 2019). Ara, amb l’aprovació inicial es manté la moratòria fins a la seva aprovació definitiva, 
exceptuant en els sectors on el PDU no preveu cap canvi, en els quals es permetrà fer les actuacions 
previstes sempre que siguin compatibles i es doni compliment a les normatives municipal i d’integració 

paisatgística prevista en el PDU. Més informació a https://www.arquitectes.cat/ca/suport/aprovacio-inicial-
pla-director-urbanistic-litoral-girona  
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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 
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