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Barcelona, 29 novembre de 2017 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

85a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

 
ACTUALITAT 

 
L’ICAEN posa en marxa el Grup de Seguiment de la Prospectiva energètica de Catalunya 2050 
L’Institut Català d’Energia (ICAEN) està duent a terme els treballs per elaborar la Prospectiva Energètica de 
Catalunya 2050 (PROENCAT 2050). La Prospectiva energètica serà una eina indispensable per a definir 
alguns aspectes clau del nou sistema energètic català a llarg termini, com per exemple, la valoració del 
potencial renovable que tenim a Catalunya, el potencial d’autoconsum energètic distribuït dels edificis, les 
necessitats de desenvolupament i emmagatzematge d’energia, la necessitat de noves infraestructures 
energètiques, l’evolució de les tecnologies energètiques i la reducció dels seus costos, així com definir també 
el paper que han de tenir l’energia nuclear i els combustibles fòssils fins l’any 2050 durant aquest escenari de 
transició, entre altres aspectes. Així, la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 permetrà valorar 
adequadament les possibles evolucions futures del model energètic català a llarg termini, en funció dels seus 
avantatges i inconvenients, tant des del punt de vista tècnic com econòmic i mediambiental. Podeu trobar més 
informació a http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20171030_proencat2050  

Font:: L’Energia al dia (ICAEN) 
 
 
ASPECTES LEGALS  
 
Catalunya ha iniciat la transició cap a un nou model energètic 
El Consell Executiu ha aprovat elaborar l’estratègia SOLARCAT per preparar Catalunya per a la captació, 
aprofitament i emmagatzematge elèctric de l’energia solar, l’energia del segle XXI. L’estratègia SOLARCAT 
es fonamenta en la capacitat de la Generalitat d’actuar com a consumidor actiu i amb capacitat d’influència en 
el mercat i alhora un exemple d’aposta per un model energètic més net, renovable, autòcton, participatiu i 
distribuí. En el marc d’aquesta estratègia, el Consell Executiu també ha acordat licitar en l’horitzó de l’any 
2020 la compra garantida a llarg termini de la totalitat de l’energia elèctrica generada en un parc solar 
fotovoltaic de nova construcció que se situarà en els terrenys d’una infraestructura en ús i de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya. Podeu trobar tota la informació a http://premsa.gencat.cat 
 

Font:: Generalitat de Catalunya 
 
AVANTATGES 
 
Els avantatges que disposen els membres de la Cambra són: 
- Condicions especials de contractació del software Avant Manager: Descompte del 50% de la quota del 

primer més de servei. Formació gratuïta a tot l’equip del despatx perquè puguin començar a gaudir dels 
avantatges d’utilitzar Avant Manager des del primer dia. Migració de dades cap a Avant Manager gratuïta 
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 6% a les tases de certificació per estar col·legiat al 

CAATEEB o a qualsevol col·legi col·laborador, a més els  professionals d'empreses de la Cambra tenen 
un 5% de descompte acumulable a la resta de bonificacions. www.agenciacertificacionprofesional.org   

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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