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Un any atípic:
mascareta, rentat de mans
i distància social
El 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19. El 14 de març el Govern estatal aprovava un decret
amb tot un seguit de mesures per combatre la propagació d’un virus que de mica a mica s’anava estenent i que

interpretació del Col·legi. Les institucions de l’Arquitectura i
l’Enginyeria varen demanar al Govern la paralització de les
obres. El Consell de Col·legis d’Aparelladors de Catalunya
va publicar a les xarxes socials el vídeo “Parem avui per

afectava tot el planeta. Algunes de les mesures adoptades
en aquell moment, encara avui, en el moment d’escriure
aquestes ratlles, són vigents.

construir demà”. I des del Col·legi es va facilitar un model
d’acta de paralització d’obra.

A partir de l’endemà del decret ens vàrem haver d’acostumar a una nova manera de fer, de treballar i de trobar-nos.
Les carreteres i els carrers de pobles i ciutats van buidar-se
i, per desgràcia, vam haver d’anar escoltant notícies sobre
les morts que el virus provocava. Les paraules mascareta,
rentat de mans i distància social es van començar a repetir
arreu, fins la sacietat. En uns primers moments hi va haver
escassetat de proveïment de mascaretes i tot plegat va
crear una certa angoixa social, inclús un cert temor per la
nostra salut.
Pel que fa la nostra feina, les primeres setmanes varen ser
desconcertants. En un primer moment a tothom li va passar pel cap que es reproduïssin els problemes econòmics
de la crisi de 2007, quan encara ens n’estàvem recuperant.
A això s’hi va afegir la interpretació sobre qui podia sortir al
carrer i qui no, qui podia treballar i qui no. Fruit d’aquesta
preocupació, el 24 de març el president del Col·legi d’Aparelladors adreçava un escrit a tot el col·lectiu per informar
i compartir algunes reflexions. La seu social i les oficines
col·legials van tancar les portes i els serveis administratius
van passar a prestar-se des de casa. Feia algun dies que,
veient-les venir, s’estaven preparant recursos i equips perquè el personal pogués teletreballar. Els successius decrets
en relació amb les restriccions per combatre la pandèmia
eren susceptibles d’interpretació i, en el nostre cas, va afectar especialment les tasques de coordinació de seguretat
fins al punt que en un moment de fortes restriccions a la
mobilitat es van portar a terme dues videoconferències
per clarificar quines eren les nostres responsabilitats i com
havíem de fer la nostra feina. Als primers moments, amb
diferents interpretacions sobre qui i com s’havien de parar
les obres, es va emetre un comunicat que exposava la

Obtenir informació veraç i fiable va ser crucial. Les consultes als serveis administratius es van disparar d’una forma
brutal. L’activitat de donar informació a través del web i
dels butlletins col·legials va ser frenètica. Això i els mails es
varen convertir en les eines de comunicació per a tothom.
I realment varen funcionar. En les videoconferències esmentades varen participar-hi més de dos-cents col·legiats i
col·legiades.
Paral·lelament al decret d’alarma, tots els terminis (tributaris, fiscals, judicials...) van quedar aturats i les reunions
mes properes es van, momentàniament, posposar. La celebració de l’assemblea de liquidació de pressupost prevista
per al mes d’abril es va celebrar el mes d’octubre i es va
fer, per primer cop, per videoconferència.
Va arribar el mes d’abril i el fort impacte en la salut va provocar una parada pràcticament total de qualsevol activitat
no essencial durant deu dies. Això ens va abocar a pensar
en una altra crisi i a haver d’afrontar problemes econòmics. Es va desfermar una forta preocupació , tant a nivell
individual com col·lectiu, sobre què passaria els propers
mesos, com afrontaríem les despeses i, en especial, quant
duraria aquesta situació.
Les administracions, tant nacionals com autonòmiques,
varen començar a anunciar els primers ajuts, no sense provocar una nova onada de consultes sobre qui hi tenia dret
i com justificar-ne la condició. En el nostre cas, el problema
es va agreujar perquè tots els ajuts es van pensar per a
treballadors que pertanyien al règim públic i es van oblidar
que moltes professions liberals tenen mútues alternatives
als règims públics. En aquest sentit, el Col·legi, de comú
acord amb el Consell Català, es va adreçar tant al conseller
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de Treball de la Generalitat com directament a la Mútua
Premaat per demanar que s’adrecessin al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social per tal que els ajuts es fessin
extensius als mutualistes de Premaat. També es va fer a
través del Consejo General, que es va adreçar al Ministerio.
Paral·lelament, les institucions varen començar a plantejar-se retardar els cobraments de les quotes, davant la creixent preocupació que en aquest sentit es va instaurar. Així,
les dues mútues de la professió i també el Col·legi varen
posposar o retardar el cobrament de quotes.
Passats aquests dos primers mesos i una vegada interioritzada la gravetat del problema i la nova manera de comunicar-nos i de treballar, vàrem començar a admetre una
certa “normalitat” en la feina del dia a dia. Mentrestant,
els aparelladors i aparelladores seguíem anant a les obres
intentant complir amb els encàrrecs pendents, sempre
protegint adequadament la salut. L’oficina virtual, oberta
24 hores 365 dies l’any, va permetre poder seguir amb el
visat dels treballs professionals. També, el Col·legi va reprendre algunes tasques essencials i es varen començar a
tramitar presencialment els llibres d’incidències (obligatoris
i necessaris a les obres), sota una estricta cita prèvia.
Les consultes, però, no afluixaven, fruit de l’aixecament de
la restricció total i de la contínua publicació de decrets amb
mesures de restriccions a la mobilitat i a l’obertura al públic de locals i negocis, en especial el comerç i l’hostaleria.
En aquest sentit, el Col·legi va llançar una campanya als
mitjans i a les xarxes socials adreçada a donar a conèixer
la idoneïtat de l’aparellador per ajudar aquests tipus de
comerç a adequar-se a les noves mesures per poder obrir
al públic degut als canvis de les capacitats, ventilació i
activitat dels locals. També es va fer una campanya a les
xarxes i mitjans per conscienciar el públic en general de
la necessitat de mantenir un habitatge saludable, ara que
ens veiem abocats a passar-hi moltes hores tota la família.
Més endavant, a principis d’estiu, quan vàrem tenir un cert
respir, també es va fer una campanya a xarxes i mitjans
per conscienciar els usuaris del perill de la instal·lació de
piscines inflables o desmuntables.
Es comencen també a traslladar dates i a anul·lar algunes
activitats previstes. Així, s’anul·la l’Expojove a Girona, en
què el Col·legi participava; es posposen les dates de celebració del Contart a Eivissa, que finalment es va anul·lar, i
el Col·legi descarta celebrar el tradicional dinar de germanor. Més endavant, amb la persistència de les mesures per
reduir el contacte social, s’anul·laven les trobades presencials a comarques i es substituïen per dues videoconferències. L’assemblea del mes de desembre, d’aprovació de
pressupost, es feia també per videoconferència i s’anul·lava la tradicional jornada nadalenca.
L’allau imparable de preguntes i consultes va fer que
comencéssim a fer un recull de preguntes més freqüents,
per tal que la informació estigués sempre actualitzada en

el web. Paral·lelament, comença a pujar amb força l’oferta
de píndoles formatives i de cursos en línia, un sistema que
arriba per quedar-se o, si més no, per compartir amb la
modalitat de presencial. El Col·legi anuncia els cursos del
segon semestre de l’any en format videoconferència per
tal de no perdre cap oportunitat de formar-se i reciclar-se,
mantenint les beques i descomptes previstos.
A primers de maig, el Govern presenta les quatre fases
mitjançant les quals s’aniran aixecant les restriccions del
decret d’alarma fins arribar a meitat del mes de juny i a
l’anomenada “nova normalitat”, pensant a donar un respir
a l’activitat econòmica de cara els mesos d’estiu.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 6 de maig
publica l’acord de Govern pel qual retorna l’obra pública,
almenys en part. El 25 de maig es publica el decret que
permet treballar en edificis existents.
A partir del 12 de maig retorna el servei presencial a les oficines col·legials, només en horari de matí i amb cita prèvia.
El servei a les oficines de Palamós i Lloret de Mar es presta
un dia determinat, concentrant les peticions que es van
produint durant la setmana. Retorna el servei de lloguer
d’aparells topogràfics a l’oficina de Celrà.
L’activitat dels aparelladors i aparelladores comença a
activar-se passat el mes d’abril, en què es va tocar fons, i
com a conseqüència també l’activitat del visat i registre de
treballs professionals. Mes a mes, extrapolant les xifres al
tancament de l’any el resultat anava millorant fins al punt
de ser millor d’allò previst. La baixada d’ingressos es va
deixar notar en l’activitat del visat, però es va deixar notar
més en l’estalvi en la despesa (activitats suspeses, menys
reunions presencials, menys desplaçaments...). Els mesos
d’octubre i novembre, i també desembre, es va treballar
molt i l’activitat es va multiplicar en les consultes tècniques.
Després dels mesos d’estiu i de les festes de Nadal es van
reproduir els contagis en les anomenades “onades”, que
van provocar noves restriccions en el comerç i l’hostaleria,
especialment, i en les trobades socials a fi d’intentar minimitzar els contactes entre persones, fins al punt que, en
el moment d’escriure aquestes ratlles, s’acaba d’aixecar la
prohibició de sortir de la comarca durant tota la setmana,
sense motiu justificat. Encara no es pot sortir de Catalunya
sense motiu justificat. Fa poques setmanes que s’ha començat a vacunar els més grans i les persones de treballs
essencials.
Esperem que passi de pressa i desitgem molta salut per
a tots.

La Junta de Govern
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Organització
col·legial
1.1. Junta de govern

1.2. Vocalies i comissions

Durant l’any 2020 la Junta de Govern que ha dirigit el Col·
legi ha estat formada per les persones següents:

Si és necessari, prèviament a les reunions de la Junta de
Govern s’han reunit les vocalies i grups de treball, formades per membres de la Junta i per les persones responsables dels diferents departaments col·legials, que aporten la
informació i l’assessorament necessaris per a la posterior
presa d’acords de la Junta de Govern.

PRESIDENT:
SECRETARIA:
TRESORER:
COMPTADORA:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:

Miquel Josep Vendrell Deulofeu
Anabel Ros Nuño
Ignasi Almarza Morcillo
M. Carme Domènech Garcia
Albert Gonzàlez Noguera
Montserrat Rosell López
F. Xavier Jaime Novo

S’han reunit en les dates següents: 7 i 21 de gener, 4 i 18
de febrer de forma presencial. Per videoconferència el 31
de març, 21 d’abril, 5 i 19 de maig, 2 i 16 de juny, 7 i 21 de
juliol, 1 i 15 de setembre, 6 i 20 d’octubre, 3 i 17 de novembre, 1 i 15 de desembre.
En aquestes reunions es prenen els acords derivats de
les propostes de les vocalies i dels grups de treball, i es
tracten els afers econòmics del Col·legi: convenis bancaris,
inversions, seguiment i control pressupostari, auditoria,
comptabilitat, etc.
Són convocats a aquestes reunions diversos assessors del
Col·legi, en funció dels assumptes que s’han de tractar.

Comissió econòmica
Formada per quatre membres de la Junta de Govern,
President, Secretària, Tresorer i Comptadora que,
juntament amb els col·legiats nomenats per l’Assemblea
s’han reunit per a liquidar el pressupost de l’exercici
anterior i escoltar l’informe de l’auditoria externa, el 19 de
maig.
També s’ha reunit per a preparar el pressupost de l’any
següent en les dates següents: 20 d’octubre i 17 de
novembre.

Comissió de solidaritat i assistència social
És la comissió encarregada de donar solucions a necessitats puntuals de membres del nostre col·lectiu que es vegin afectats per situacions familiars no desitjades i imprevisibles, amb un clar component de necessitat econòmica
peremptòria i que no disposin de l’ajuda de cap mútua o
estament similar.

Membres de la Junta de Govern del Col·legi
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Consell de redacció de la Revista La Punxa amb alguns membres
reunits presencialment i d’altres per videoconferència

Està integrada pel President del Col·legi, Miquel Vendrell
Deulofeu; la Secretària, Anabel Ros Nuño; el Tresorer, Ignasi Almarza Morcillo; la Comptadora, Carme Domènech
Garcia i dos col·legiats elegits per l’Assemblea, Narcís Sureda Daunis i Amadeu Escriu Giró.
Durant l’any 2020 no s’ha hagut de convocar.

Comissió Revista La Punxa
Enguany s’han editat dos nous números de la Revista La
Punxa arribant al número 59. S’han portat a terme diferents
reunions, tant preparatòries, com amb col·laboradors o
amb el consell de redacció en les dates següents: 14 i 15 de
gener, 26 de febrer, 5 de juny, 23 de juliol, 17 de setembre,
La direcció ha estat a càrrec de la companya Anabel Ros
Nuño i el disseny d’Iglésies associats. El consell de redacció
el formen els companys i companyes següents: Josep
Mª Arjona Borrego, Francesc Xavier Bosch Aragó, Adolf
Cabañas Egaña, Jaume Noguer Gómez, Bernat Masó Carbó,
Miquel Matas Noguera, Joan Mª Pau Negre, Anabel Ros
Nuño, Jordi Soliguer Mas, Narcís Sureda Daunis i Miquel
Vendrell Deulofeu.
Per tal d’aconseguir col·laboracions, s’ha presentat la revista a la Diputació de Girona, a la delegació de la Generalitat
de Catalunya a Girona i a la clínica Girona

Comissió per a la Igualtat de Gènere
Emmarcat dins els actes que a nivell institucional es porten
a terme, tant a Catalunya com d’Espanya, la comissió per
a la igualtat de gènere del Col·legi està formada per les
companyes Mª Carme Domènech Garcia, Anabel Ros Nuño
i Montserrat Rosell López. A nivell català, a través de la
Intercol·legial de Col·legis Professionals s’ha creat la Comissió per a la Igualtat i la companya Anabel Ros hi participa
en representació del Consell de Col·legis d’Aparelladors de
Catalunya.

Amb l’objectiu de donar visibilitat als greuges i problemes
de les dones, en especial al sector de la construcció, es va
realitzar una enquesta entre el col·lectiu, de les que es van
poder extreure les dades següents:
> L’edat està entre els 24 i 70 anys, essent la mitjana de
42,5 anys.
> El 92% exerceix la professió i, d’aquest, un 66% ho fa
com a liberal autònoma.
> Els càrrecs que ocupen són molt diversos; des del
propi d’autònoma liberal, fins a arquitecta tècnica
municipal, passant per sotsdirectora d’infraestructures
i espais, cap d’obra, delineant o assalariada.
> 30 persones han manifestat haver rebut algun tipus
de discriminació pel fet de ser dona.
> 43 persones realitzen tasques de coordinació de
seguretat.
> Es detallen propostes d’actuacions per poder resoldre
problemes diaris en l’exercici professional.

Durant l’any, es van portar a terme les actuacions següents:
> Difusió a través dels mitjans i xarxes socials del
Col·legi de l’informe de la Comissió de Dones de la
Intercol·legial de Col·legis professionals de Catalunya
on és fa la revisió, i en algun cas una anàlisi més
profunda, de com s’estan tractant o no, en l’actualitat,
els objectius prioritaris en relació a les dones i els
mitjans de comunicació i la tecnologia, marcats en el
punt J de la Declaració de Beijin.
> El 21 de maig, el Col·legi s’adhereix al DECÀLEG PER
A L’EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÀMBIT DELS COL·LEGIS
PROFESSIONALS DE CATALUNYA, pel que es demana
un tracte equitatiu, entre dones i homes, en el món
professional, per eliminar qualsevol discriminació
de gènere en sintonia amb altres associacions i
moviments feministes. En conseqüència, els Col·legis
Professionals de Catalunya proposem aquest
decàleg, com a la mínima expressió acceptable en la

Participants de la taula rodona sobre la Dona i la Nena en la ciència

gestió i orientació del món professional: equitat en
l’organització, equitat laboral, formació en equitat,
educació en equitat, corresponsabilitat familiar, no
discriminació per raó de gènere, visibilitat col·legial i
professional, comunicació i gènere, actuació davant
la violència de gènere, compromís professional amb
perspectiva de gènere.
> Difusió a través dels mitjans del Col·legi, sobre com
s’ha d’actuar en casos d’assetjament.
> De l’11 al 15 de febrer es va celebrar a Girona una
setmana plena d’activitats per reivindicar el Dia
Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència
amb l’objectiu de debatre, conscienciar i contribuir
a sensibilitzar la població respecte la igualtat i per
promoure l’accés i la participació plena de les nenes
i les dones en la ciència i la tecnologia, destacant les
principals contribucions en l’educació i en el mercat
laboral. L’acte inaugural va tenir lloc el dia 11 de febrer
a la sala d’actes de la nostra seu de La Punxa i es van
presentar les següents ponències:
- “Talent femení”, a càrrec de la directora de l’Escola
Politècnica Superior - UdG, M. Àngels Pèlach
- “Sense por de Goliat”, a càrrec de la CEO de
Fibracat, Meritxell Bautista
- Taula rodona “Enginy i talent femení”, amb la
participació de representants de l’àmbit social,
educatiu i professional per reflexionar sobre la
participació de les noies als estudis i professions
de l’àmbit científic i tecnològic: Mireia Santamaria
(gerent de la patronal FOEG), Anna Arnau
(vicesecretària del Col·legi d’Enginyers Graduats
i Enginyers Tècnics Industrials de Girona,
Marta Berini (professora de matemàtiques i
coordinadora del projecte Estímul del Talent
Matemàtic a Catalunya i Maria Vidal (arquitecta
tècnica; actualment cap d’àrea de construcció de
Cecam).

Vocalies
Existeixen 8 vocalies, cadascuna de les quals inclou
diferents àrees, segons la distribució següent:
ATENCIÓ AL COL·LEGIAT
Àrees:
> Atribucions (responsables: Miquel Josep Vendrell i
Carme Domènech)
> Actes col·lectius (responsables: Miquel Vendrell i
Anabel Ros)
> Tutories (responsables: Miquel Vendrell i Ignasi
Almarza)
EXERCICI DE LA PROFESSIÓ
Àrees:
> Deontologia (responsables: Miquel Vendrell, Montse
Rosell i Xavier Jaime)
> Promoció professional (responsables: Montse Rosell i
Miquel Vendrell)
PREVISIÓ I ASSEGURANCES
Àrees:
> Previsió i assegurances (responsables: Miquel Vendrell
i Anabel Ros)
> Solidaritat i assistència (responsables: Miquel
Vendrell, Ignasi Almarza i Montse Rosell)
ECONÒMICA
Àrees:
> Econòmica (responsables: Miquel Vendrell, Ignasi
Almarza i Carme Domènech)
> Manteniment de patrimoni (responsables: Miquel
Vendrell i Albert Gonzàlez)
TECNOLOGIA
Àrees:
> Noves tecnologies (responsables: Miquel Vendrell i
Albert Gonzàlez)
> Normativa i legislació (responsables: Miquel Vendrell i
Carme Domènech)
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> Normativa i legislació professional (responsables:
Miquel Vendrell i Xavier Jaime)

tots els aspectes que incideixen en l’urbanisme, l’edificació
i la construcció.

FORMACIÓ
Àrees:
> Formació i centre de documentació (responsables:
Miquel Vendrell i Albert Gonzàlez)
> Títol acadèmic (responsables: Miquel Vendrell i Anabel
Ros)

La Taula de la Construcció s’ha reunit, en sessió ordinària,
en les dates següents durant aquest any: 20 de gener, 17
de juny, 21 de setembre i 16 de novembre.

IMATGE
Àrees:
> Comunicació i publicacions (responsables: Miquel
Vendrell i Anabel Ros)

Té representació a la Taula de Mobilitat de Girona, a la que
assisteix el nostre President Miquel Josep Vendrell, que
enguany es va reunir el 30 de setembre.

RELACIONS EXTERNES
Àrees:
> Relacions exteriors (responsables: Miquel Vendrell i
Xavier Jaime)

Taula d’Interpretació de la Normativa
Contra Incendis (TINSCI)

1.3. Representacions
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
Finalment, la reivindicació de l’arquitectura tècnica; especialment la del nostre Col·legi, va tenir els seus fruits
en el decret 219/2019 pel qual, entre d’altres, es modifica
la composició i el funcionament dels Òrgans Urbanístics
de la Generalitat de Catalunya i a petició del Conseller es
proposen els representants de l’arquitectura tècnica a les
diferents comissions territorials d’urbanisme. El nostre
Col·legi està representat a la Comissió Territorial de Girona per Ernest Oliveras Aumallé i també està present a la
Comissió Territorial de l’Alt Pirineu (que comprèn la Cerdanya), en qualitat de membre suplent, pel company Maties
Domenjó.
S’ha reunit en les dates següents: 5 de febrer, 18 de març,
8 de maig, 5 de juny, 13 de juliol, 6 d’agost, 5 d’octubre, 12 i
16 de novembre i 21 de desembre.

Taula de la Construcció
La Taula de la Construcció, constituïda pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la Demarcació de Girona, el Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
de Girona i el Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis
de Girona, es va crear l’any 1998 amb la voluntat de col·laborar les tres institucions conjuntament en el compliment
de la funció institucional de reforçar la participació dels
agents en la vida econòmica i social, i perquè servís de plataforma institucional permanent de diàleg i deliberació en

Hi assisteixen el President, Miquel Vendrell, la Comptadora, Carme Domènech i la Cap de visats, Sònia Vergés.

Es va constituir el 6 de novembre de 2001 i està formada
per tècnics qualificats de les entitats següents: Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya, Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya, Consell de Col·legis d’Arquitectes Tècnics de
Catalunya, Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya i
el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de
l’Ajuntament de Barcelona.
El Consell de Col·legis Catalans hi participa amb dues persones; una d’elles és la companya M. Dolors Torrentà Cortés. L’objectiu de la TINSCI és homogeneïtzar criteris d’aplicació de la normativa vigent de protecció contra incendis
pel desenvolupament dels projectes tècnics i la publicació
dels documents sobre els quals treballa.
S’ha reunit els dies 21 de gener i 15 d’octubre.

Taula Consultiva d’Instal·lacions d’Energia
L’objectiu principal de la TC-IE és debatre els problemes
d’aplicació de les normatives i protocols vigents a les instal·lacions d’energia (instal·lacions elèctriques d’alta i baixa
tensió, etc.) i proposar solucions per facilitar la tasca dels
projectistes i donar-los a conèixer els protocols i les directrius marcades des de l’administració. L’objectiu és que les
tinguin en compte en la redacció dels projectes així com
les dels tècnics de l’administració i les de les empreses
d’inspecció i control concessionàries de la Generalitat de
Catalunya que realitzen les inspeccions de les instal·lacions
esmentades.
Les consultes tractades a la Taula i aprovades per la Subdirecció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial es
poden consultar al web dedicat als criteris sobre l’aplicació
del reglament electrotècnic per a baixa tensió.
Està formada per representants de les entitats següents:
Direcció General d’Energia i Mines (DGEM) del Departa-
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ment d’Economia i Finances, ECA, ICICT, Consell de Col·legis
d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCETIC),
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC),
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Consell
de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya, FERCA i AFME.

Enguany la Casa Masó va celebrar el seu centenari programant un seguit d’actes amb visites guiades, exposicions i
conferències.

Un dels compromisos dels membres d’aquesta Taula és fer
difusió dels continguts i de les conclusions que s’hi tracten
entre els seus col·lectius professionals. Així mateix, l’administració procurarà donar format normatiu general als
continguts i a les conclusions de la TC-IE en els supòsits en
què ho consideri convenient.

En representació del Col·legi, el nostre President ha assistit
al ple del Patronat, el 8 d’octubre, on també es va mantenir
una reunió privada del patrons amb el Sr. Joan Canadell,
President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.

La companya M. Dolors Torrentà en forma part juntament
amb un company del col·legi d’Aparelladors de Barcelona,
en representació del Consell de Col·legis d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Catalunya.
S’ha reunit els dies 11 de juny, 30 de setembre i 16 de desembre.

Taula de la Mobilitat
En aquesta comissió es va designar el President, Miquel
Vendrell, que hi assisteix en representació de la Taula de la
Construcció. Aquest any s’ha reunit el 30 de setembre.

Taula d’Habitabilitat de Catalunya (TdHC)
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va recollir la iniciativa
plantejada des dels col·lectius d’arquitectes i arquitectes
tècnics de crear una taula tècnica d’interpretació del Decret
d’habitabilitat, en la qual estiguin representats la pròpia
AHC (amb els seus Serveis Territorials), el COAC i el Consell
d’Aparelladors de Catalunya. Hi assisteix la Cap de visats,
Sra. Sònia Vergés.
S’ha reunit el 20 de febrer. També, el 26 de novembre, es
van reunir els equips informàtics dels Col·legis per plantejar l’acció comuna a desenvolupar pel visat electrònic dels
certificats de final d’obra de primera ocupació.

Membres del Patronat de la Fundació privada
Rafael Masó
La Fundació té com a missió l’estudi, la recerca, el debat, el
foment i la difusió dels diferents aspectes vinculats a l’arquitectura i a l’urbanisme contemporani. També promou la
posada en valor, l’estudi i la preservació del patrimoni arquitectònic del nostre país i de manera singular i específica
de l’obra arquitectònica i cultural de Rafael Masó i Valentí.
El Col·legi forma part d’aquest Patronat a través del seu
President, Miquel Vendrell.
El patronat s’ha reunit en sessió ordinària el 19 de juny i el
23 de desembre.

Membres del Patronat de l’Escola Politècnica
Superior de la Universitat de Girona

També, el 9 de desembre, amb motiu de les eleccions de
membres no nats al consell executiu del patronat. Es va
presentar l’única candidatura encapçalada per la Sra. Judith Viader, que va ser ratificada.

Membres de l’Observatori de la rehabilitació
Creat pels membres integrants de la Taula de la Construcció, és una plataforma d’estudi i anàlisi de fenòmens
relacionats amb la ciutat per fomentar polítiques actives
d’incidència en la transformació de la ciutat amb els següents objectius:
a. Informar de manera pública, oberta i fonamentada sobre totes les activitats que suposen canvis a la ciutat i els
seus efectes a la vida de les persones, amb especial atenció als mecanismes de renovació urbana de l’edificació.
b. Moderar les observacions de totes les persones sobre el
canvi a la ciutat, la recerca i anàlisi de tots els factors que
hi intervenen i el desenvolupament de fils conductors per
incidir en iniciatives reals per modular els canvis cap a una
millora de la vida de les persones a la ciutat.
c. Recollir, concentrar i editar la informació sobre temes
cabdals que endrecin el debat, sobre les iniciatives que es
produeixen i la seva oportunitat. Exposar les contradiccions del sistema vigent d’ordenació de l’edificació en cada
una de les seves fases.
d. Cercar el contrast amb dades quantificables i objectives
de la relació entre desitjos de l’usuari, l’administració i els
costos globals.
e. Cercar la màxima dispersió en els punts de vista sobre
els que analitzar cada fenomen.
S’ha reunit en les dates següents: 10 de febrer, 5 d’octubre,
9 de novembre i 14 de desembre.

Membre de l’“Asociación Española de Ingenieros de Edificación y profesionales de la Arquitectura Técnica”
El “Consejo General de la Arquitectura Técnica” l’ha creat i
els principals fins i objectius de l’Associació són: contribuir
al desenvolupament de l’arquitectura tècnica i dels pro-
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fessionals que l’exerceixen, contribuir a la consolidació del
títol professional d’enginyer d’edificació a nivell nacional i
internacional, fomentar la participació dels professionals
a la societat, així com el prestigi moral, social i tècnic,
col·laborar amb les administracions en la promoció de les
activitats professionals impulsant treballs científics, tècnics, econòmics i culturals relacionats amb l’arquitectura
tècnica, fomentar la formació, la investigació, el desenvolupament i la innovació de les tecnologies pròpies de l’edificació així com la sostenibilitat i la reducció progressiva de
l’impacte ambiental en l’habitabilitat. Està constituïda pels
Col·legis d’Aparelladors de l’estat Espanyol i representada
pels respectius presidents. El domicili social està a Madrid i
l’àmbit d’actuació és el territori espanyol. Els socis amb veu
i vot seran el “Consejo” i els Col·legis d’Aparelladors.
En representació del Col·legi ha estat designat el President,
Miquel Josep Vendrell Deulofeu.

Tribunal arbitral de Girona
Sorgit arran de la llei de mediació, es va crear per la Cambra de Comerç de Girona i hi participen la gran majoria de
col·legis professionals: advocats, notaris, registradors de la
propietat, economistes, administradors de finques, agents
de la propietat immobiliària, titulats mercantils, arquitectes, aparelladors, enginyers industrials, enginyers tècnics
industrials i enginyers de camins, canals i ports.
La seva tasca és exercir de mediador o arbitrar en conflictes
en matèria de dret privat i controvèrsies derivades de contractes de tràfic mercantil o de caràcter civil.

Comissió d’afectats per Endesa
Es va crear el 4 de maig de 2017 i el Col·legi en forma part,
juntament amb la Taula de l’Enginyeria de les comarques
Gironines, que agrupa la Demarcació de Girona del Col·legi
de Camins i Canals i Ports de Catalunya, Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona,
la Demarcació de Girona del Col·legi Enginyers Industrials
de Catalunya, la Demarcació de Girona d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, la delegació de Girona del
Col·legi d’Enginyers Tècnic Topògrafs de Catalunya, la Demarcació Col·legi d’Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i
d’Energia de Catalunya i Balears, la Delegació de Girona del
Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya; el gremi d’instal·ladors de Girona, la Unió d’empresaris
de la construcció de Girona, la Cambra de Girona, PIMEC,
FOEG, la Delegació de Girona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i el Gremi de Promotors de Girona.
Es convoquen reunions mensuals en les que els col·legis,
gremis i institucions del sector poden aportar les incidències que els han fet arribar els associats i col·legiats. Endesa
es compromet a estudiar-les i desencallar-les. Hi assisteix,
en representació del Col·legi, sempre que tinguem incidèn-

cies, la Cap de visats, Sònia Vergés. Aquest any no se’ns ha
notificat cap incidència.

Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya
(CEEC)
És un ens que, a través de la col·laboració entre les empreses i les entitats associades procedents d’àmbits com el
tecnològic, de recerca, institucional, regulador, industrial,
informatiu i de negoci, té la finalitat d’impulsar l’àmbit de
l’eficiència energètica.
El CEEC es constitueix com a agrupació empresarial sense
ànim de lucre que agrupa organitzacions que, dins de les
seves activitats, ofereixin, promocionin o desenvolupin
productes o serveis relacionats amb l’eficiència energètica
en els camps dels edificis, la mobilitat, els serveis públics, la
indústria i la formació.
A diferència de les associacions o agrupacions sectorials,
el nexe comú del CEEC no és el tipus de producte que
es fabrica ni el fet de compartir el mateix mercat, sinó la
voluntat dels integrants d’accedir a uns objectius comuns
d’increment de valor del producte o servei gràcies a l’augment de l’eficiència energètica i l’aprofitament de les noves
oportunitats de negoci generades a partir d’aquesta aposta.
La creació del CEEC parteix de la iniciativa de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) com a conseqüència de la necessitat
apuntada al Pla de l’Energia de Catalunya. Altres entitats
promotores del Clúster són ACCIÓ i la Fundació Barcelona
Innovació Tecnològica (b_TEC). Altres administracions que
són membres són l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament de Rubí amb el projecte Rubí
Brilla, l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
En representació del Consell Català hi assisteix la Cap de
visats, Sònia Vergés i es va reunir el 28 de febrer.

Comissió de dones i igualtat de la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
En representació del Consell Català, la Secretària, Sra.
Anabel Ros, va estar designada per assistir a les reunions
del grup de treball de la Comissió de dones i igualtat de la
Intercol·legial de Catalunya sobre l’estudi de la situació professional de les dones col·legiades.

Fundació Cercle Infraestructures
També estem convidats a participar en les sessions de la
Fundació Cercle d’Infraestructures. L’objectiu és sensibilitzar
la societat sobre la importància de les infraestructures com
un fet econòmic però també com a element de progrés,
de vertebració del territori i de sostenibilitat. Hi assisteix el
nostre President, Miquel Vendrell. Es va reunir el 29 d’abril.

memòria
anual d’activitats

2020

Comissió d’ordenació del Territori
Creada per la Cambra de Comerç de Girona es debat al
voltant de quatre grans temes: infraestructures, mobilitat
i logística, urbanisme i medi ambient i també hi estem convidats. Hi va assistir el nostre President, Miquel Vendrell, el
17 de novembre.

Pla Local d’Habitatge de Girona
El Sr. Ignasi Almarza va assistir, el 16 de juliol, a la presentació del Pla Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona
que compta amb un procés participatiu per tal d’enriquir i
complementar el seu contingut estratègic i que culminarà
la fase de diagnosi del pla. El procés deliberatiu té per objectiu promoure la participació d’entitats i sectors implicats
amb l’habitatge a la ciutat, i s’estructurarà a través de 4
tallers de debat temàtics que es dinamitzarien a partir del
mes de setembre.
La Junta de Govern va nomenar el company Josep Arjona
per assistir, en representació del Col·legi, als tallers de
treball que es varen celebrar entre el 14 de setembre i el 5
d’octubre, per a la recollida compartida de propostes per a
l’elaboració i aprovació per part del consistori del Pla Local
d’Habitatge. Els tallers es van dividir en quatre grans eixos:
ampliar i gestionar eficaçment el parc d’habitatges socials
i assequibles, garantir un habitatge de qualitat, facilitar
l’accés a l’habitatge, respondre a l’exclusió residencial i
vetllar per un funcionament correcte i equitatiu del mercat
de l’habitatge.

Instantània de la sala d’espera a la seu de La Punxa, a Girona

1.4. Organització col·legial
Seu central de Girona (La Punxa)
>
>
>
>
>
>
>

Junta de Govern
Gerència i serveis centrals administratius
Gabinet tècnic
Cap de visats
Assegurances
Centre de Documentació – Biblioteca general
Centre Col·legial d’Informàtica
- Sala d’actes
- Sala d’exposicions

Oficina col·legial de Palamós
>
>
>
>

Visats
Sala de reunions
Sala d’exposicions
Altres serveis: biblioteca, assegurances, etc.

Oficina col·legial de Celrà
>
>
>
>
>
>

Laboratoris d’assaigs generals i recerca tecnològica
Gabinet Tècnic
Visats
Aules de formació
Sala de reunions
Altres serveis: biblioteca, assegurances, etc.

A mitjans del mes de novembre el President adreçava
un escrit al col·lectiu anunciant el retorn del personal de
l’oficina de Celrà a Girona i, a partir del 20 de novembre
l’oficina de Celrà quedava tancada passant a prestar
els serveis des de la Seu de Girona. Es manté el servei
de lloguer d’aparells de mesura que passa a gestionar
directament Cecam i, quan les condicions sanitàries ho
permetin, es seguirà realitzant la formació presencial des
de l’auditori Joan Mª Gelada. La decisió no s’havia pres
a la lleugera: d’una banda, ja feia temps que s’estava
pensant en reubicar el servei de cap de visats i gabinet

Aspecte de la sala de reunions de l’oficina de Palamós
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tècnic a Girona, donant així també més vida a la nostra
seu que, amb motiu de la crisi de l’any 2007 tenia dues
plants buides. D’altra banda, ens veiem en la necessitat de
cedir l’espai ja que Cecam tenia previst ampliar els seus
laboratoris amb nous equips que s’ubicarien al lloc de
l’oficina col·legial.

Oficina col·legial de Lloret de Mar
> Visats
> Sala de reunions
> Altres serveis: biblioteca, assegurances, etc.

Oficina col·legial de Figueres
No obstant, la proximitat de la seu de Girona permet
mantenir el servei presencial a tots els col·legiats/des que
ho necessitin que disposaran d’una hora gratuïta en dos
dels pàrquings públics més propers a la seu de La Punxa.
Fa anys, altres juntes de govern van descentralitzar
els serveis de la seu de La Punxa. Ara, els nous temps,
les noves eines i nous condicionants ens obliguen a
replantejar-nos l’estructura col·legial.

> Visats
> Sala de reunions
> Altres serveis: biblioteca, assegurances, etc.

Oficina col·legial d’Olot
> Visats
> Sala de reunions
> Altres serveis: biblioteca, assegurances, etc.

Aspecte de la sala de reunions de l’oficina de Lloret de Mar
Oficina de Figueres

Oficina d’Olot

Assemblea del 10 de desembre, per videoconferència, amb la participació de Miquel
Vendrell, Anabel Ros i Ignasi Almarza, President, Secretària i Tresorer respectivament
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1.5. Recursos humans

1.6. Col·lectiu col·legial

L’atenció en els diferents serveis i departaments col·legials
ha estat portada a terme pel mateix equip humà de l’any
anterior:

El nostre col·lectiu el formen vuit-cents noranta-nou col·legiats i col·legiades, 12 menys que l’any anterior. S’han produït onze altes i vint-i-tres baixes. La distribució per edat i
per comarques queda reflectida en els gràfics següents:

JUNTA DE GOVERN:
Es pot veure la composició a l’apartat 1.1
ASSESSORS:
Josep M. Pou
Robert Brell
Assessoria Ribas Àlvarez
Assessoria Clos
PERSONAL DEL COL·LEGI:
Jordi Tarrés, GERENT
Sònia Vergés, CAP DE VISATS
Núria Puig, GABINET TÈCNIC
Dolors Alsina, COL·LEGIACIONS i ASSEGURANCES
Assumpció Gich, VISATS GIRONA
Pilar Mundet, VISATS CELRÀ
Júlia Sala, VISATS OLOT i LLORET DE MAR
Rosa Alsina, VISATS FIGUERES i PALAMÓS
M. Àngels Alsina, RECEPCIÓ i ASSEGURANCES
Joan Mundet, INFORMÀTICA PROGRAMACIÓ
Xavier Garriga, INFORMÀTICA ATENCIÓ ALS COL·LEGIATS
Sergi Molina Valhondo, INFORMÀTICA PROGRAMACIÓ
Pilar Ayala, SERVEI DE NETEJA

Distribució per comarques de residència
L’Alt Empordà

121

El Baix Empordà

152

La Cerdanya

17

La Garrotxa

77

El Gironès

309

El Pla de l’Estany

43

El Ripollès

29

La Selva

131

Altres comarques

20

TOTAL

899

Gràfic per edats
350

315

300
250

184

200

132

150
100
50
0

117

126

60-69

més 70

29
20-29

30-39

40-49

50-59

1.7. Assemblees
El 13 d’octubre es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de
Col·legiats i Col·legiades prevista pel 28 d’abril i suspesa amb
motiu de la pandèmia de la Covid-19, que es va celebrar de forma telemàtica. Es va presentar i aprovar la liquidació dels pressupostos de l’exercici anterior així com les memòries d’activitats
de Col·legi, Serveis La Punxa S.L.U i Cecam S.L.U. També es va
celebrar l’Assemblea General Extraordinària per a debatre un
tema recurrent sobre les participacions de Nadal del Col·legi.
El 29 de juny es van celebrar les assemblees territorials
ordinària i extraordinària de Mutualistes de Premaat, Mú-
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tua de Previsió en les que es va informar dels temes que
es tractarien a Madrid el 15 de juliol. Enguany va prendre
especial importància l’assemblea extraordinària on es
portava a aprovació el projecte de fusió amb la Mutua
d’Arquitectes, HNA, que va ser acordada sorgint la “Mutua
de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos”; a les que
van assistir la Sra. Ros i el Sr. Vendrell, Secretaria i President de la Junta de Govern.

El 16 de juliol es va celebrar, a Madrid, l’assemblea de mutualistes
de Musaat, la mútua de responsabilitat civil, a la que va assistir la
Sra. Ana Isabel Ros, en representació dels mutualistes gironins.
El 10 de desembre es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades on es van aprovar les quotes i aportacions pel proper exercici, així com les propostes
de pressupostos del Col·legi, Serveis La Punxa i Cecam.

1.8. CECAM
Les persones que han format part del Consell d’Administració del nostre laboratori CECAM van ser:

També disposa d’un òrgan consultiu, anomenat “Consell
Assessor”, format per:

Anabel Ros Nuño, Presidenta
Josep Castellano Costa, Secretari
Manel Moreno Cuadros, Tresorer
Miquel J. Vendrell Deulofeu, Comptador
Carles Planas Domènech, Vocal
Jordi Hernández Andujar, Vocal

Josep M. Garcia Comas
Ramon Ceide Gomez
Miquel Matas Noguera
Ernest Oliveras Aumallé
Joaquim Romans Ramió
Josep Castellano Costa
Manel Moreno Cuadros
Lluís Aldamiz-Echevarria Arechaederra

Aspecte de la sala de reunions de les instal·lacions de Cecam a
Celrà I Vista aèria de les instal·lacions de Celrà

1.8. Serveis La Punxa
A finals de l’any 2010 es va crear la societat Serveis La
Punxa SL, amb l’objectiu de fer el tràmit i la gestió de les
assegurances professionals. Va començar a treballar l’1
de juny de 2011, una vegada donada d’alta en el registre
de la Direcció General d’Assegurances. Actua com a agent
exclusiu de Musaat per tramitar la responsabilitat civil i la
previsió social a través de Premaat.

El consell d’administració, després de les eleccions de la
Junta de Govern està format per:
Ignasi Almarza Morcillo, President
Albert Gonzàlez Noguera, Secretari
Manel Moreno Cuadros, vocal
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En total s’han tramitat i gestionat 1.040 pòlisses, que es
reflecteixen en la taula següent:
Tipus d’assegurança

La major part del nostre col·lectiu està donat d’alta a les
mútues col·lectives que tenim concertades per responsabilitat civil i previsió, segons el detall dels quadres següents:

Núm.
Premaat – Mútua de previsió

Responsabilitat civil
Professional

665

Societats

9

Taxacions

34

Grup

Actius

Passius

Professionals

253

138

Musaat – Mútua de responsabilitat civil

Construcció
Desenal

44

Cobertura de 150.000 €

389

Tot risc const.

11

Cobertura de 187.500 €

59

Cobertura de 250.000 €

78

253

Cobertura de 312.500 €

23

Vida

3

Cobertura de 400.000 €

50

Accidents

4

Cobertura de 600.500 €

7

Cobertura de 750.000 €

4

Previsió
Premaat

Altres
Llar

Cobertura de 1.125.000 €

6

Multirisc

1

TOTAL

11

611

A part d’aquests 611 col·legiats i col·legiades, n’hi ha 68 que
estan en situació decennal dins de Musaat per jubilació,
per invalidesa o per defunció.

Enguany hi ha hagut un descens de les reclamacions passant de 50 l’any passat a 37, segons es reflecteix en el quadre Comunicacions rebudes.

Segueix, com a principal consulta, les diferents opcions a la
jubilació.

L’origen de la majoria de les reclamacions són humitats i
esquerdes de diversos tipus i accidents personals.

Enguany però, les consultes s’han multiplicat arrel del projecte
de fusió amb HNA, la Mútua de Previsió dels Col·legis d’Arquitectes. Per a informar degudament als mutualistes es van
enviar, des de la Mútua, tota mena d’informacions, preguntes
freqüents i vídeos explicatius. La nova entitat aglutinaria més
de 4.000 milions de patrimoni, més de 200.000 assegurats,
major solvència i retorn a la participació de beneficis i sense
perdre les garanties ja contractades amb Premaat. L’acord de
fusió s’aprova en l’assemblea celebrada a Madrid el 15 de juliol.

Una mateixa reclamació pot fer referència a diversos
danys. En la taula Origen de les comunicacions es classifiquen les reclamacions segons el tipus.

Comunicacions rebudes

També s’han produït reclamacions sense especificar els
desperfectes i altres en que es la reclamació era per a més
d’un concepte.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Demandes judicials

66

68

36

24

18

7

3

4

5

9

5

Reclamacions formals per escrit

35

43

31

19

17

23

15

19

18

22

19

Sense reclamació formal

42

2

0

4

6

1

1

2

12

19

13

Reclamacions departament habitatge

7

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

Origen de les comunicacions

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Esquerdes en parets i aixecament
de terres

46

49

32

29

22

10

3

3

10

3

11

Humitats per filtracions

33

37

25

19

11

10

7

8

8

12

5

Accidents personals

7

9

3

1

2

2

1

4

8

13

8

Altres danys/acabats

11

12

5

3

4

1

7

9

7

11

9

Esllavissades

3

6

1

0

1

1

1

0

1

1

0

Desperfectes a tercers

1

0

2

2

1

9

0

1

1

3

4

Replanteig

1

0

Danys patrimonials

6

0

19

20

2

Activitats
socioculturals
2.1. Jornada nadalenca
Amb motiu de la pandèmia no es va poder celebrar la
jornada nadalenca, però sí que es va fer el concurs de
nadales en el que varen participar un total de 44 nens
i nenes d’entre 5 mesos i 12 anys. Van resultar guanyadors, dins les 3 franges d’edat previstes, els següents
treballs:

Nadala guanyadora de la categoria de menys de 4 anys:
“L’avet de colors de Nadal”, de
Gerard Costa Rei

Nadala guanyadora de la categoria de 4 a 7 anys: “L’avet”,
d’Adrià Folqué Vendrell

Va resultar
guanyadora per
ser la felicitació de
Nadal del Col·legi
“l’avet”, d’Adrià
Folqué Vendrell

Nadala guanyadora de la categoria + de 7 anys: “El Nadal
seguirà il·luminat”, de Júlia Xifra
Comajuan.

Sessió de la primera videoconferència de
les trobades a comarques

2.2. Dinar de germanor
Tampoc vam poder celebrar el dinar de germanor per les
restriccions sanitàries, però des d’aquí volem aprofitar per
felicitar tots els companys que van complir 25 i 50 anys de
professió.
Els companys i companyes que van complir els vint-i-cinc
anys són:
ANGLADA VALL·LLOVERA, Carles
ARQUES CARBONELL, Natàlia
BOSCH FRIGOLA, Joaquim
CASAS ESTEVA, Anna
CASAS GRABULOSA, Albert
CASTELLANO COSTA, Jordi
COMPTE ROVIRA, M. Lluïsa
DEL POZO ORTIZ, Núria
FERRER CANALS, Imma
GIFRA BASSÓ, Ester
GIMBERNAT OSTIZ, Jordi
GOMEZ CERRATO, Isabel
GRIFELL SUAREZ, Miquel
HUERTAS CALABRIA, Francesc
IBAÑEZ LOPEZ, Francesc
MASFERRER VILÀ, Josep
MIR FERNANDEZ, Josep
MOLINA PALMA, Domènec
MUNSÓ TORRES, Jordi
PALLAROLS HORTAL, Lluís
REIG SUBIROS, Joan
RICART QUERO, Manel
RICHART LOZANO, Ma. Esperança
ROCA LECUMBERRI, Marc
TORRENS JUNQUERA, Josep M.

I cinquanta anys, els companys:
BUSQUETS SITJA, Joan
CEIDE GOMEZ, Ramon
HERRERA LARRAÑAGA, Josep Miquel
MATAS NOGUERA, Miquel
MIRANDA MARQUÈS, Pere
PAGÈS ESTANY, Josep
SERRA JUANOLA, Esteve
SOLIGUER MAS, Jordi
SUREDA DAUNIS, Narcís

Segona sessió on line de les
trobades a comarques

2.3. Trobades de junta de govern 		
a comarques
Arribat el mes d’octubre, seguien vigents les mesures sanitàries i les restriccions de mobilitat i les trobades amb
els companys de cada comarca, es van canviar per dues
trobades telemàtiques, el 27 d’octubre a les 17 h i el 5 de
novembre a les 18h, on el President i la Secretària van informar de les novetats i de les actuacions portades a terme
davant la situació de pandèmia.

2.4. Ajudes humanitàries
Llibreta solidària
La nostra institució sempre ha estat sensibilitzada amb la
problemàtica de les persones necessitades.
Al llarg dels anys la col·laboració ha estat de diferents
formes. Les ultimes vegades s’ha lliurat el sobrant del premi de la loteria de Nadal que els
col·legiats no havien cobrat.
Per tal de donar-hi continuïtat s’ha pensat
en la venda d’una llibreta que, a més de
poder prendre notes, ens identifica, com
podeu veure en la foto de més avall. El
seu preu s’ha fixat en 6 euros més IVA i
en acabar l’any l’import íntegre de les
vendes serà donat a una institució de
les nostres comarques.
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Activitats
professionals
3.1. Defensa de la professió
Entre d’altres, una de les principals funcions que té el Col·
legi és la defensa de la professió i dels professionals. Així
està escrit a l’article 2 dels estatuts col·legials on es detallen les finalitats essencials:
> “Ordenar dins el marc de les lleis i vetllar per l’exercici de
la professió de les persones col·legiades”
> “Representar els interessos generals de la professió,
especialment en les relacions amb l’administració,
sense perjudici de les competències atribuïdes al
Consell de Col·legis de Catalunya”
> “Defensar els interessos professionals de les persones
col·legiades”
> “Vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi als
interessos de la ciutadania, d’acord amb les atribucions i
els documents contractuals”
Sovint ens trobem amb diferències interpretatives sobre
les competències i atribucions professionals i, des de la
Junta de Govern, previ informe de l’assessoria jurídica,
s’inicien les actuacions necessàries

Miquel Vendrell i Narcís Reverendo en un moment de la presentació de la
jornada Passivhaus organitzada per l’Observatori de la Rehabilitació.

3.2. Jornada tècnica sobre
Passivhaus
Conjuntament amb l’Observatori de la Rehabilitació i la
renovació urbana de les comarques de Girona, es va celebrar una jornada on es va explicar què s’aconsegueix amb
el sistema PassivHaus i quins són els estàndards bàsics per
aconseguir la certificació.
La direcció facultativa va explicar tot el procés tècnic i es
va acabar la jornada amb una taula rodona amb tots els
agents involucrats.

Les actuacions portades a terme aquest any es poden
dividir en tres grans grups:
> Negatives de serveis tècnics municipals per admetre
projectes redactats per aparelladors. S’han presentat
recursos davant els Ajuntaments de Roses, Figueres i
Olot (2)
> Concursos de places públiques específiques
d’arquitecte tècnic en les que s’admeten d’altres
titulacions. S’han presentat recursos davant els
Ajuntaments d’Alp, d’Avinyonet de Puigventós i de
Girona
> Emissió d’informes per a defensar les nostres
atribucions

Aspecte de la sala d’actes de la Punxa en la jornada Passivhaus

3.3. Videoconferències sobre
l’actuació del coordinador de 		
seguretat en les obres durant
la pandèmia
Els primers dies una vegada aprovat el decret d’alarma
sanitària per la Covid-19 van portar tot un seguit d’interpretacions diferents sobre les responsabilitats a les obres,
en especial, sobre la figura del coordinador i qui era el responsable per a decretar el tancament d’una obra i quines
mesures concretes s’havien de prendre. En aquell moment

el Col·legi va convocar dues videoconferències on el President, Miquel Vendrell, i l’assessor jurídic Josep Mª Pou, van
informar sobre la interpretació i la postura del Col·legi i van
contestar les preguntes dels assistents, que varen arribar a
les 210 persones.

Instantània de la videoconferència, a càrrec de Miquel Vendrell i Josep Mª Pou

El President, Miquel Vendrell, en un moment de la seva exposició

3.4. El Col·legi als mitjans
Presentació de l’estadística de la construcció
d’habitatges a les comarques gironines
1987-2019
El 21 de gener el President, Miquel Vendrell, va presentar
als mitjans les dades estadístiques sobre habitatges segons els registres d’intervencions professionals recollides
pel Col·legi. Va destacar que no s’esperava un any massa
bo pel que fa el 2020. Sobre el 2019 va informar de les dades dels habitatges acabats que han incrementat un 59% i
sobre els contractats que han incrementat un 10%.
Diferents mitjans, tant escrits com radiofònics, es van fer
ressò de les dades: TV de Girona, Diari de Girona, el Punt,
Nació Digital, el Gerió i Girona FM.

Recull de premsa
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Setmana de la Dona i la Nena en la ciència

Taula rodona “talent i enginy femení”

Emmarcat dins els actes de la setmana de celebració del
dia internacional de la dona i la nena a la ciència, es va
portar a terme l’acte inaugural a la sala d’actes de la nostra
seu de la Punxa, el dia 11 de febrer.
La Secretària, Anabel Ros, donant
la benvinguda als assistents

25

Sessió sobre solucions tecnològiques per a l’autonomia,
on va participar el nostre President (Imatge superior)
Miquel Vendrell va participar a la taula rodona sobre les
professions (imatge inferior)

26
Mobile Week Girona

En aquesta ocasió, Girona, Riudellots i Olot van presentar
actes de la Mobile Week, que es va celebrar del 17 al 23 de
febrer. Girona va concentrar les seves activitats en dues
jornades, els dies 20 i 21 de febrer. En l’edició d’aquest any,
les accions se centraran en la integració i l’accessibilitat a
través de les noves tecnologies.
El Col·legi va ser-hi present amb la participació del nostre
President, Miquel Vendrell, a la taula rodona sobre les professions, celebrada el dia 20 i també a la presentació de les
activitats el dia 4 de febrer a l’Ajuntament de Girona.

Acte de presentació de la Mobile Week Girona 2020

També, a la sala d’actes de
La Punxa es va portar a terme
una conferència sobre solucions
tecnològiques per a l’autonomia.

Entrevistes
El 25 de maig, el nostre President va ser entrevistat arrel
de la campanya engegada pel Col·legi en relació a com els
aparelladors i aparelladores podem gestionar, tramitar i
portar l’execució dels canvis que calia portar a terme, principalment a les activitats de restauració i hotelers, davant
les noves mesures restrictives per la Covid-19.

Campanyes informatives – Ressò als mitjans
En els primers mesos de la pandèmia , amb una forta restricció a la mobilitat, el Col·legi va portar a terme una campanya
per conscienciar sobre la necessitat de mantenir l’habitatge saludable en moments en que tota la família estava confinada.
Amb l’arribada de l’estiu es va incidir en la perillositat del
muntatge de les piscines mòbils i/o inflables per la forta sobrecàrrega de pes que ha de suportar la infraestructura.
Amb l’aixecament d’algunes restriccions per tal d’afavorir
l’economia i, especialment al ram de l’hostaleria i la restauració es va engegar una campanya sobre la idoneïtat de la
nostra professió per a adaptar l’activitat a les noves mesures.
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3.5. Publicacions
Revista La Punxa
Enguany s’han presentat dos números més: el 58 i el 59. En
els dos números s’han tractat:
> Com a tema central: la construcció de la nova clínica
Girona i l’art als cellers
> En l’apartat destaquem: l’antic teatre Odeon de Girona
i l’arquitectura del vidre
> En el patrimoni arquitectònic: els pous de glaç i les
torres de telegrafia òptica
> En l’article tècnic: la utilització dels assaigs no
destructius i les 10 claus que transformen la
tecnologia en una veritable ajuda per a la vida de les
persones amb discapacitat
> A l’entrevista: Pepita Perich, Directora de la Fundació
Ramon Noguera i Josep Mª Joan Rosa, director del
Museu del Joguet de Figueres
> A l’apartat de vivències: moments compartits sobre el
Museu del Joguet de Figueres i camins buscats, camins
trobats, camins prohibits, sobre els camins de ronda
> A l’apartat de construccions del món: dos nous
capítols del viatge de Marta Pascual
> A l’apartat de racons: la trama urbana del call jueu de
Girona i la porta de la Reina Joana
> A l’apartat d’autor local: un terrat a la rambla i la casa
on vaig néixer
Presentació de la Revista Punxa al Delegat
del Govern de la Generalitat, Sr. Pere Vila

Lliurament de
la revista La
Punxa sobre
la nova clínica
Girona al Gerent de la
clínica, Carles Espígol

Es va portar a terme tot un seguit de presentacions de la
revista a diferents institucions i corporacions:
> El 13 d’octubre a la Diputació de Girona, amb el
diputat de cultura
> El 22 de juliol, al Delegat del Govern de la Generalitat
a Girona
> El 28 de juliol, a l’Ajuntament de Girona
> El 2 de juny, a la Clínica Girona
> El 2 de juliol, a la Fundació Rafael Masó

Presentació de la Revista La Punxa al Diputat de cultura,
Sr. Albert Piñeira, de la Diputació de Girona
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Decret 141/2012 sobre les condicions mínimes
d’habitabilitat dels habitatges
S’ha seguit distribuint aquesta publicació feta conjuntament amb el Col·legi de Tarragona.

Butlletí d’Informació Col·legial
Per tal d’afavorir que la informació de les activitats col·legials arribi a tothom, la Junta de Govern va acordar tornar
a fer l’edició en paper del butlletí d’informació col·legial,
que es fa arribar a totes les persones que ho han demanat
expressament.

Publicacions de la Fundació Musaat
Per al seu interès s’han distribuït les publicacions de la
Fundació Musaat:
> “Tabiqueria autoportante de placas de yeso laminado
con aislamiento interior de lana roca”
> “Documentos de orientación: Estructuras de hormigón
armado (I)”

Publicacions del “Consejo General de
la Arquitectura Técnica”
> Guia tècnic BIMAT
> “Ratios nacionales de generación de residuos de
construcción y demolición”

Contart
Tot i que no es va poder celebrar la convenció tècnica i tecnològica de la professió, sí que s’havien ja escollit les ponències per a ser presentades, amb la qual cosa es va aprofitar
per a editar el llibre dels resums de totes les ponències.

La 21
El Col·legi va col·laborar amb la 21 amb la compra de 50
exemplars del llibre “Tècniques per al seguiment i control
de costos a la construcció”.
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3.6. Representació institucional
Representacio i relacions institucionals

Organismes d’àmbit autonòmic

Participació en jurats qualificadors
Es van suspendre els tradicionals concursos de paletes en
els que col·labora de forma recurrent el Col·legi, degut a la
pandèmia i les restriccions de mobilitat.

El Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya és una corporació de dret públic, que està integrada pels Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de l’àmbit territorial català:

Universitat de Girona
El 25 de maig, el vocal de la Junta de Govern Xavier Jaime,
va assistir a la 25ª edició dels “Premis projectes final de carrera” del Patronat de l’Escola Politècnica de la Universitat,
enguany de forma virtual, per videoconferència.

Organismes d’àmbit estatal
Plenari del Consell General de
l’Arquitectura Tècnica d’Espanya
Durant l’any, el plenari del Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya, que està format pels presidents de
cada un dels Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers d’Edificació de l’Estat espanyol, es va reunir els
dies 24 de gener, 30 de juny, 25 de setembre, 30 d’octubre
i 26 de novembre.
Premaat – Mútua de Previsió
L’assemblea anual de mutualistes es va celebrar el dia 15
de juliol, a Madrid, i hi va assistir la Secretària de la Junta
de Govern, Sra. Ana Isabel Ros i el President, Miquel Vendrell. Es va celebrar l’assemblea ordinària, com de costum,
i també una extraordinària on es va fer la votació sobre la
proposta de fusió amb HNA que va ser acordada pels assistents amb el nom de “Mutua de Arquitectos, Arquitectos
Técnicos y Químicos”.
Prèviament, el 29 de juny es va celebrar l’assemblea territorial a Girona tant en format presencial com per videoconferència. També, a nivell institucional es van fer diverses reunions per anar informant de l’evolució, el dies 23
de gener, 18 i 29 de juny.
Musaat – Mútua de responsabilitat civil
Es va celebrar l’assemblea anual de mutualistes el 16 de
juliol, a Madrid, i hi va assistir la Secretària de la Junta de
Govern i el President, Miquel Vendrell.

> Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Barcelona
> Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Girona
> Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Lleida
> Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Tarragona
> Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de les Terres de l’Ebre
L’àmbit d’actuació del Consell és el territori de Catalunya i les
seves funcions públiques principals són exercir la representació i la defensa generals de la professió en l’àmbit de Catalunya, d’acord amb els interessos i les necessitats de la societat
en relació amb l’exercici professional, i la coordinació dels
Col·legis professionals que l’integren.
El Consell es regeix per la legislació vigent, catalana i estatal (en tant que tingui caràcter de normativa bàsica), sobre
col·legis professionals, i pels seus Estatuts, aprovats per la
seva Junta de Govern, en sessió extraordinària del dia 13 de
maig de 2009, declarats adequats a la legalitat per la resolució
JUS/3041/2009, publicats al DOGC núm. 5498 del 4 de novembre de 2009 i inscrits en el Registre de Col·legis Professionals
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
La Junta de Govern és l’òrgan plenari i decisori, al qual li
correspon la direcció, l’administració i la representació del
Consell. La composició actual de la Junta de Govern del
Consell és la següent:
PRESIDENT:		
PRESIDENT EXECUTIU:
VICEPRESIDENTS:		
		
SECRETARI:
TRESORERA:

Francesc Barberà López
Celestí Ventura Cisternas
Miquel Josep Vendrell Deulofeu
Celestí Ventura Cisternas
Adolf Quetcuti Carceller
M. Teresa Arnal Vidal

S’ha reunit en les dates següents: 16 de gener, 1 de juny, 9
de juliol, 17 de setembre, 21 d’octubre i 18 de novembre.
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3.7. Activitats formatives
Enguany s’han inscrit als diferents cursos un total de 507
persones amb un total de 238 hores de formació, amb el
següent detall:

CURSOS
TEMÀTICS
2020-01 “POSA’T AL DIA: COM GENERAR ARXIUS
GML PEL CADASTRE”
Ponent: Miquel Josep Vendrell Deulofeu
Data: 27 de gener de 2020
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del Cecam de Celrà
Durada: 2 hores
Núm. assistents: 17
2020-02 “GESTIÓ DE MODELS BIM AMB AUTODESK
REVIT I NAVISWORKS (Nivell I)”
Professor: Alejandro Rodríguez
Dates: 19 i 26 de febrer i 4, 11, 25 i 30 de març i 1 d’abril
de 2020
Lloc: Presencial a l’Auditori Joan M. Gelada del Cecam de
Celrà i per videoconferència.
Durada: 28 hores
Núm. assistents: 12
2020-03 “INSPECCIONS ITE - Casos pràctics”
Professor: Fèlix Ruiz
Dates: 27 de febrer i 5 de març de 2020
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del Cecam de Celrà
Durada: 8 hores
Núm. assistents: 12
2020-05 “GESTIÓ DE MODELS BIM AMB AUTODESK REVIT I NAVISWORKS (Nivell II)”
Professor: José Arenillas
Dates: 15, 22 i 29 d’abril i 6, 13, 20 i 27 de maig de 2020
Lloc: Curs per videoconferència
Durada: 28 hores
Núm. assistents: 9
2020-06 “PERÍCIA PRÀCTICA. REDACCIÓ DE
DICTÀMENS PERICIALS”
Professor: Fèlix Ruiz
Data: 8 i 15 de juny de 2020
Lloc: Curs per videoconferència
Durada: 8 hores
Núm. assistents: 15

2020-01 “POSA’T AL DIA: EL COORDINADOR DE
SEGURETAT I SALUT I LA COVID-19”
Ponent: Carme Domènech Garcia
Data: 17 de juny de 2020
Lloc: Sessió per videoconferència
Durada: 1,5 hores
Núm. assistents: 25
2020-04 “LLICÈNCIES D’ACTIVITAT
(Llicències ambientals)”
Professor: Alejandro Soldevila Pastor
Dates: 18 i 25 de juny i 2 i 9 de juliol de 2020
Lloc: Curs per videoconferència
Durada: 16 hores
Núm. assistents: 17
2020-01 “POSA’T AL DIA: CTE-MODIFICACIONS 2020”
Ponents: Jordi Manich Codina
Nuri Puig Montserrat
Data: 21 de setembre de 2020
Lloc: Sessió per videoconferència
Durada: 3 hores
Núm. assistents: 58
2020-01 “POSA’T AL DIA: NOVA VERSIÓ APLICATIU PER
GENERAR FITXERS GML CAATEEGI”
Ponent: Miquel Josep Vendrell Deulofeu
Data: 5 d’octubre de 2020
Lloc: Sessió per videoconferència
Durada: 2 hores
Núm. assistents: 47
2020-01 “POSA’T AL DIA: COORDINACIÓ DE SEGURETAT”
Ponent: Carme Domènech Garcia
Data: 19 d’octubre de 2020
Lloc: Sessió per videoconferència
Durada: 2 hores
Núm. assistents: 39
2020-07 “ESTINTOLAMENTS. CASOS PRÀCTICS”
Professor: Félix Ruix
Dates: 3 i 10 de novembre de 2020
Lloc: Curs per videoconferència
Durada: 8 hores
Núm. assistents: 18
2020-09 “PRÀCTICA PROFESSIONAL”
Professora: Sònia Vergés Roig
Jordi Tarrés Busquets
Dates: 12 i 16 de novembre de 2020
Lloc: Curs per videoconferència
Durada: 6 hores
Núm. assistents: 1

Jornada Passivhaus

CURSOS
INSTRUMENTALS

SESSIONS
INFORMATIVES

2020-11 “AUTODESK REVIT (Nivell I)”
Professor: Cristhian Alcey
Dates: 16, 23 i 30 d’abril i 7, 14, 21 i 28 de maig de 2020
Lloc: Curs per videoconferència
Durada: 28 hores
Núm. assistents: 10

2020-19 SESSIONS GABINET TÈCNIC A COMARQUES
Ponents: Núria Puig Montserrat (Cap de gabinet tècnic)
Sònia Vergés Roig (Cap de visats)
Lloc: Oficina col·legial de Palamós
Data: 30 de gener de 2020
Núm. assistents: 9
Lloc: Oficina col·legial de Figueres
Data: 5 de febrer de 2020
Núm. assistents: 16
Lloc: Oficina col·legial de Lloret
Data: 12 de febrer
Núm. assistents: 12
Lloc: Oficina col·legial d’Olot
Data: 20 de febrer
Núm. assistents: 15
Lloc: Sala d’actes de la Punxa
Data: 25 de febrer
Núm. assistents: 9

2020-12 “AUTODESK REVIT (Nivell II)”
Professor: José Arenillas Ros
Dates: 9, 16, 23 i 30 de juny i 7, 14 i 21 de juliol de 2020
Lloc: Curs per videoconferència
Durada: 28 hores
Núm. assistents: 6
2020-15 “CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA CE3X
(edificis existents)”
Professor: Jordi Salvat Comas
Dates: 15, 22 i 29 de setembre i 6 i 15 de d’octubre de 2020
Lloc: Curs per videoconferència
Durada: 15 hores
Núm. assistents: 9
2020-16 “CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA CE3X
(edificis nous)”
Professor: Jordi Salvat Comas
Dates: 20 i 27 d’octubre de 2020
Lloc: Curs per videoconferència
Durada: 9 hores
Núm. assistents: 10
2020-17 “HULC UNIFICAT (edificis nous)”
Professor: Jordi Manich Codina
Dates: 10, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre de 2020
Lloc: Curs per videoconferència
Durada: 15 hores
Núm. assistents: 12

2020-20 JORNADA TÈCNICA: CAS PRÀCTIC PASSIVHAUS
EDIFICI C/NOU
Jornada organitzada conjuntament amb l’Observatori de
Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de
Girona
Data: 13 de febrer de 2020
Lloc: Sala d’actes de La Punxa
Núm. assistents: 76
2020-26 JORNADA DE FORMACIÓ: OFICINA VIRTUAL
Ponent: Sònia Vergés Roig
Data: 26 d’octubre de 2020
Lloc: Sessió per videoconferència
Durada: 2 hores
Núm. assistents: 6
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MANEJAMENT ESTACIÓ TOTAL TRIMBLE M 3
Professor: Amadeu Escriu Giró
Lloc: Cecam de Celrà
Durada: 3 hores

MANEJAMENT TRIMBLE R-2 GPS
Professor: Amadeu Escriu Giró
Lloc: Cecam de Celrà
Durada: 2 hores

2020-23 Data: 17 de juny de 2020
Núm. assistents: 2

2020-21 Data: 18 de febrer de 2020
Núm. assistents: 4

2020-29 Data: 21 d’octubre de 2020
Núm. assistents: 2

2020-24 Data: 22 de juny de 2020
Núm. assistents: 3

MANEJAMENT ESTACIÓ TOTAL TRIMBLE ZEISS 5600
Professor: Amadeu Escriu Giró
Lloc: Cecam de Celrà
Durada: 3 hores

2020-27 Data: 1 d’octubre de 2020
Núm. assistents: 5

2020-18 Data: 17 de febrer de 2020
Núm. assistents: 3

2020-28 PRODUCTES PER A LA CONSTRUCCIÓ
Producte: MAPEI
Data: 17 de febrer de 2020
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Núm. assistents: 13
Producte: ALSINA (“Soluciones de encofrados”)
Data: 14 de desembre de 2020
Lloc: Sessió per videoconferència
Núm. assistents: 18

3.8. Grups d’especialitats - forum

3.9. Convenis

Amb l’ànim d’agrupar els companys que treballen o estan
interessats en determinades branques d’activitat professional i amb l’objectiu de poder compartir experiències i
detectar necessitats, es va crear a final de l’any 2015 els
anomenats grups d’especialitats:

L’11 de novembre es va signar un conveni amb l’empresa
ALTRA SOFTWARE, S.L., dedicada a consultoria d’estructures,
solucions de software i formació que faciliten la feina a
arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i altres professionals de l’àmbit de l’edificació per a oferir l’eina informàtica
denominada work, que facilita les direccions i execucions
d’obra de forma digital a través d’una app al núvol, a preus
avantatjosos per al col·lectiu

>
>
>
>
>
>

Grup tècnics al servei de l’administració
Grup sostenibilitat i eficiència energètica
Grup tecnologies BIM
Grup peritatges i taxacions
Grup seguretat i salut laboral
Grup control de qualitat

> Grup rehabilitació
A petició dels grups, s’ha creat un fòrum per a cada especialitat on poder compartir i debatre.
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4

Serveis
col·legials
Ha estat un any atípic i diferent. Mascareta, rentat de
mans, distància social, videoconferències i teletreball, han
estat les paraules que s’han instal·lat a la nostra manera de
fer i de donar servei. Els diferents departaments s’han vist
afectats per les mesures dictades per combatre la pandèmia i el correu electrònic i el web s’han convertit, més que
mai, en verdaders sistemes de comunicació i informació.

4.1. Serveis administratius
S’han tramitat i gestionat les altes, baixes i modificacions
relatives a la col·legiació, així com també de societats professionals.
Un any més, han tingut un pes important les consultes sobre els requisits mínims per a treballar com a professional
liberal i les diferents possibilitats d’exercir la professió.
Des del 16 de març i fins el 22 de juny el personal va estar
teletreballant, tot i que, paulatinament, des del mes de
maig es va anar incorporant. Tots els àmbits del Col·legi varen tenir una important etapa de consultes durant els primers mesos de la pandèmia, sobre tot els mesos de març
i abril on va ser constant l’allau de noves normes, decrets
d’ajuda del Govern de l’estat i de la Generalitat, que es van
haver de resoldre a través del correu electrònic.

El 2 d’octubre de 2018 va entrar en vigor la Llei 39/2015
que estableix l’ús de mitjans electrònics en les relacions
amb l’administració de forma obligatòria: “els que exerceixin
una activitat professional per a la que es requereixi col·legiació obligatòria per a aquells tràmits i actuacions que realitzin
amb les Administracions Públiques en exercici de la citada
activitat professional”.
Per això, des de la creació de l’Oficina Virtual les successives juntes de govern han anat ampliant i millorant el servei, fins el punt que només queden pendents d’introduir
tres casuístiques per a tenir contemplat pràcticament el
total del ventall d’actuacions professionals que es poden
visar o registrar.
Més del 70% del volum de visat ja no es fa presencialment a
les oficines i així, de forma gradual, des de l’any 2019 es va
proposar als col·legiats i col·legiades que tot el visat i/o registre es tramités mitjançant l’Oficina Virtual. Aquest pas es
va dur a terme donant tot el suport formatiu i d’acompanyament necessari a aquells companys que ho van necessitar.
Es segueix treballant cada any amb continues i petites
millores.

4.2. Comunicació
Butlletí - també, cada quinze dies, s’envia el butlletí digital
que recull les novetats i activitats més imminents.
Facebook i Twitter - amb l’objectiu de donar a conèixer la
professió entre el públic en general i fer arribar les noticies
i activitats pròpies als col·legiats que vulguin seguir-nos a
Twitter com @aparelladorsgi i com Col·legi d’Aparelladors
Girona, a Facebook.
Alerta de legislació – cada vegada que apareix en el buidat
de BOE, DOGC i BOPG s’envia la informació que pugui ser
d’interès per a al col·lectiu.

4.1.1. Servei de visat
Del visat presencial al digital
Les noves tecnologies ens permeten agilitzar la nostra
tasca evitant-nos desplaçaments i en ocasions, temps
d’espera. L’Oficina Virtual, posada en funcionament ja fa
alguns anys, permet treballar fora de l’horari de les oficines
col·legials (24 hores 365 dies l’any) per visar o registrar els
encàrrecs professionals. Aquest any ha estat fonamental
degut a les estrictes normes de reducció de la mobilitat
amb motiu de la pandèmia de la Covid-19.

4.3. Assessorament i consultes
Tant a nivell jurídic com tècnic i també laboral i fiscal, s’ha
continuat prestant aquest servei, tant a les nostres oficines
com en els despatxos professionals dels col·laboradors,
que enguany han tingut especial rellevància amb la publicació de normatives derivades de la Covid-19.
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4.4. Servei d’assegurances

4.7. Aparells topogràfics i de mesura

A través de la societat Serveis La Punxa, s’ha prestat l’atenció als mutualistes per a temes de responsabilitat civil i
previsió social.

El Col·legi disposa d’un seguit d’aparells topogràfics i
de mesura, en servei de préstec en règim de lloguer a
disposició de tots els nostres col·legiats/des. Fa més
de trenta anys que oferim aquest servei i, a causa de
la bona acceptació que ha tingut, el que inicialment va
començar de forma reduïda amb dos taquímetres, amb
el temps ha anat creixent i actualment ja disposem de
quinze equips.

Premaat – Mútua de Previsió social
Hi ha hagut un important volum de consultes per sol·licitar
el càlcul de les diferents possibilitats per a cobrar la prestació de jubilació. En l’assemblea del mes de juliol es va aprovar la fusió amb HNA, la mútua de previsió dels col·legis
d’arquitectes que, en el moment que es faci efectiva, portarà canvis importants a nivell de relació del Col·legi amb els
mutualistes degut a que el sistema d’HNA és diferent al de
Premaat.

Musaat – Mútua de responsabilitat civil
Musaat va reunir al personal de les agències i corredories
el dia 21 d’octubre a través de videoconferència per informar de les novetats de la pòlissa per al proper any. També,
durant l’any, s’han portat a terme cursos de formació específica on line.

4.5. Servei d’OCT
Organisme de Control Tècnic
També s’ofereix mitjançant conveni amb BSP el servei d’organisme de control tècnic que demanden les asseguradores en la contractació de la pòlissa desenal del promotor.
Enguany s’han contractat 31 obres.

L’oferta d’equips s’ha diversificat tant en tipus d’aparell
com en nombre. Als primers taquímetres els van seguir
les estacions totals, es va iniciar amb una Elta 4. La llibreta
electrònica i una estació Elta R55 per passar als Trimble
3305 i el Trimble M-3, són aparells sol·licitats tant per les
seves prestacions com per la seva facilitat de maneig. Avui
el Col·legi compta amb cinc estacions totals repartides
en les nostres seus de Celrà, Lloret, Vilamalla i Olot per
a, d’aquesta manera, minimitzar els desplaçaments en la
recollida i lliurament de l’aparell.
El Col·legi disposa també de l’estació total Trimble 5600.
Es tracta d’una estació robotitzada que, entre altres avantatges, permet que una sola persona pugui fer un aixecament ja que l’aparell es pot governar en mode robòtic des
del jaló.
Fa quatre anys es va incorporar un equip GPS, el model
Trimble R-2, en lloguer. Aquest equip permet fer un aixecament d’un terreny o bé un replanteig, utilitzant coordenades georeferenciades, mitjançant la tecnologia GPS i la
connexió als satèl·lits i a l’Institut Cartogràfic de Catalunya,
per poder corregir les dades en temps real. Utilitza el sistema UTM H31 ETRS89. Aquest equip té una precisió de
l’ordre d’un a dos centímetres, i dona resposta a la demanda de coordenades georeferenciades per a fer els tràmits
al cadastre, tant respecte a terrenys com a edificis. Aquest
equip ha tingut molt bona acceptació.

4.6. Espais professionals –
despatxos i viver d’empreses

A part dels aparells topogràfics, es disposa també de tres
sondes termòmetre/higròmetre per a l’estudi d’humitats
de condensació. Amb aquests aparells es pot obtenir un
registre continu d’humitat i de temperatura a intervals determinats així com de la temperatura superficial en la zona
on apareixen els problemes de condensacions.

A cada oficina col·legial, els col·legiats i col·legiades disposen d’un despatx on poder-se reunir amb els seus clients i
a les instal·lacions de Celrà es va crear un viver d’empreses.

Completen els equips, un escleròmetre, per comprovar
la resistència del formigó in situ, un distanciòmetre làser
i una roda, que serveix per mesurar distancies sobre una
superfície plana com una carretera o un paviment.
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Anys / Nombre de sol·licituts
Aparell

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Estacions totals
(R-55, 3305 i M3)

444

410

360

358

241

196

170

141

127

108

111

149

113

107

120

69

72

Estació
robotitzada
TRIMBLE 5600

-

-

15

30

24

42

21

19

10

10

13

6

20

24

20

14

10

Equip GPS
TRIMBLE R-2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

95

107

107

Taquímetre
(Wild, Nikon,
Zeiss)

75

60

36

84

56

17

12

11

12

14

18

14

11

4

4

1

3

Nivell Directe

42

40

28

36

1

-

6

10

4

6

1

8

--

1

1

2

2

Nivell Làser

35

27

21

14

9

16

4

14

202

30

5

4

7

9

1

2

7

Distanciòmetre
làser portàtil

36

38

26

14

15

11

6

5

12

30

3

-

1

-

-

1

-

Equip termohigròmetre

-

-

-

7

2

5

4

2

1

-

4

-

-

1

-

-

1

Escleròmetre

5

15

8

7

4

5

6

5

2

-

-

-

1

3

3

-

1

Radiotelèfons

8

11

1

11

5

7

3

6

-

-

-

1

1

4

8

1

2

Roda

-

-

-

-

-

24

6

6

3

3

1

2

2

3

1

11

4

4.8. Servei d’assistència tècnica
a l’usuari
Borsa de Treball
Aquest any han entrat menys ofertes de feina que l’any
anterior, situant-se aproximadament a la demanda de l’any
2016. Per tant, hem passat de 90 ofertes l’any 2019 a 56
per l’any 2020 que, tot i que la construcció només va estar
aturada totalment durant 15 dies, pensem que s’ha vist
afectada pels efectes de la Covid-19 i les importants restriccions de mobilitat.
Respecte a la distribució geogràfica, la majoria són de les
comarques gironines i poques a la resta de Catalunya. De
fora de Catalunya aquest any no hem rebut cap oferta.
En referència a la durada del contracte, la majoria són
indefinits, 25 ofertes, però també són importants les
ofertes temporals d’una durada de 6 mesos a 3 anys,
17 ofertes, encara que 12 no especifiquen una durada
concreta.

El tipus d’ofertes és molt variable, aquest any la més
demanada ha estat gestió i control d’obres amb 12
ofertes, seguida per peritatges i valoracions amb 10
ofertes i la tercera ha estat la d’oficina tècnica, que
l’any passat va ser la més demandada, amb 9. La demanada per direcció d’obra, cap d’obra o per a treballar en
una empresa constructora, ha estat molt similar, entre
6 i 4 ofertes.
En termes dels requeriments demanats, el més important són coneixements en programes informàtics, seguit
de l’experiència en obres i els coneixements en valoracions. També tenir el títol de tècnic superior en riscos
laborals en 6 ocasions, per contra, no és un requisit
important saber idiomes.
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Evolució del nombre d’ofertes
140

124

120

91

100
80

90

73

60
40

33

20

56

30 48
18

24 23 21

0
2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Distribució geogràfica

2018

2019 2020

Durada contracte

5
12

25

51

Indeﬁnit 25
Fins a 6 mesos 2
De 6 mesos a 3 anys 17
No especiﬁcat 12

17
Comarques gironines 51
Catalunya 5
Altres 0

2

Treballs ofertats

2

Aptituds requerides

1

10

5

9

12
7
4

6

Peritatges i valoracions 10
Gestió i control d’obres 12
Direcció d’obres 6
Empreses constructores 4
Altres 7
Oﬁcina tècnica 9
Cap d’obra 5
Coordinadora de seguretat
i salut 2
Comercial 1

6

1

10

3
7
12

1

18

Experiència en obres 10
Valoracions 7
Idiomes 1
Sense especiﬁcar 18
Programes informàtics 12
Aptituds comercials 3
Tècnic superior en riscos
laborals 6
Altres 1
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4.9. Centre col·legial d’informàtica
VENDA DE PRODUCTES
INFORMÀTICS
PROGRAMES
AparTot
S’ha seguit ampliant i millorant el nou programa AparTot
que es va posar en marxa a principis de l’any 2019, i que
permet continuar treballant amb el control de qualitat i la
comptabilitat a través d’Internet, sense que calgui tenir-lo
instal·lat en cap equip, i podent-lo utilitzar mitjançant ordinador, tauleta o mòbil. Només cal disposar de connexió a
Internet i utilitzar un navegador o, opcionalment, instal·lar
l’app per a dispositius mòbils (Android i Apple).
El dret d’ús del programa, durant el període d’un any, que
s’obté amb la compra o renovació del producte, també
inclou el servei de manteniment; per això, s’ha continuat
donant atenció telefònica i suport tècnic de l’aplicació.

GML
L’any 2020 es va lliurar una nova versió de l’aplicació GML;
aplicació d’AutoCad que permet crear els arxius georeferenciats en format GML, tant de parcel·les com d’edificacions, que sol·liciten notaris i cadastre.
En aquesta versió, la 5, es va incorporar un conjunt d’eines
per a tal de facilitar l’elaboració de la documentació complementària als arxius GML, i també una utilitat per a generar punts d’una polilínia per a poder-los importar dins d’un
aparell topogràfic, i d’aquesta manera poder treballar amb
aquests damunt del terreny.
Aquesta aplicació s’ha continuat oferint gratuïtament entre
els nostres col·legiats, a través de la descàrrega privada del
web del Col·legi.

Altres programes

Les llicències lliurades del nou programa són:

TCQ 2000

1

Office

1

Antivirus

2

AparTot – Renovació manteniment
Dret d’ús fins a 31/12/2020
Girona

383

Barcelona

16

Lleida

16

Tarragona
Terres de l’Ebre
Altres

5
17

BASES DE DADES
Es va actualitzar la Base de Preus de la Construcció de
Girona a la versió 2020, actualitzant els preus de totes
les partides i incorporant noves partides a capítols ja
existents. Se n’han venut un total de 68, distribuïdes de la
següent forma:

1

AparTot – Compra
Dret d’us fins a 31/12/2020
Girona

11

Barcelona

30

Lleida

4

Tarragona

2

Terres de l’Ebre

2

Altres

1

> 63 a col·legiats
> Dues a empreses del Gremi Promotors i a empreses
de la Unió d’Empresaris de la Construcció, mitjançant
convenis que han subscrit amb el Col·legi
> Tres a empreses sense conveni o a no col·legiats
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En aquesta nova entrega s’ha realitzat l’actualització de
preus de totes les partides de la base, així com també les
partides dels dos tipus de pressupostos (un d’habitatge
unifamiliar aïllat i un d’edifici plurifamiliar adossat, E1 i E2,
ja realitzats en la versió de la Base de 2018) .
A l’apartat de preus d’edificació-partides simples, s’han realitzat algunes modificacions que consisteixen bàsicament
en la incorporació de noves partides a capítols ja existents,
tals com:
Al capítol de fonamentacions, s’han redefinit de nou les
partides referides a fonamentacions especials, en concret,
s’han creat noves partides per a injeccions profundes per
a la millora del terreny (injeccions amb beurada de ciment,
amb sistema jet-grouting, amb resines i micropilons per
recalçament de fonamentació), pilotatges (pilons in situ,
prefabricats i micropilons), murs pantalla (murets guia,
pantalles, bigues de lligat i altres partides relacionades) i
solucions de fonamentació superficial amb piloedres.
Al capítol de cobertes, a cobertes inclinades s’han incorporat noves partides referides a sistemes de capes de base
sota teula i s’han inclòs noves solucions de sistemes de
cobertes enjardinades, intensives i extensives, tant per a
cobertes planes com inclinades.
A l’apartat preus d’edificació-partides complexes, a les
cobertes planes s’han definit partides complexes amb diferents solucions d’acabats (flotant, grava i enjardinada).

afegit imatges dels elements, tal i com es va començar a
fer ja en l’actualització i revisió de la base de preus de l’anterior edició, de l’any 2018.
També s’ha fet una actualització de la relació de normativa, d’àmbit estatal i també d’àmbit de Catalunya,
que es trobava ja incorporada des de la versió anterior de
la base, a cadascun dels capítols, incorporant així els Reial
Decrets, Ordres, Lleis, Resolucions, etc. i s’ha eliminat la
relació de normativa derogada.

SERVEIS
MESURES ADOPTADES A CONSEQÜENCIA
DE LA COVID-19
Degut al confinament, ha calgut implantar una sèrie de solucions, que en alguns casos eren propostes que s’havien
d’estudiar, però que ha calgut accelerar-les i posar-les en
funcionament de forma immediata:
> Es va adoptar una solució per al teletreball de tots els
treballadors del Col·legi durant l’època de confiament
més estricte, i que es manté activa per als casos on és
necessari.
> Es va adquirir la plataforma Zoom de
videoconferències, que s’està utilitzant tant per
al desenvolupament de les tasques del Col·legi
(reunions, assemblees, etc.), com per a la formació
que s’imparteix des del Col·legi.

Al capítol d’aïllaments i impermeabilitzacions, s’han incorporat partides per a solucions de barreres de protecció
contra les emissions del terreny de gas radó (compliment
del CTE DB HS6); s’han afegit partides d’aïllaments tèrmics
tipus EPS i XPS i noves partides de SATE amb gruixos d’aïllaments de 100 mm a 240 mm; i s’ha creat un nou capítol
amb partides de solucions d’hermeticitat a l’aire (làmines i
membranes, segellat de trobades, segellat de fusteria exteriors, segellat de passa cables i tubs, etc.)
Al capítol d’instal·lacions de ventilació, en referència a
les solucions passives, s’han definit partides per a sistemes
de ventilació mecànica controlada (recuperadors de calor
d’alta eficiència, conductes i accessoris de distribució i de
tractaments d’aire).
Al capítol de seguretat i salut laboral, s’han actualitzat i
ampliat les partides en aquest àmbit respecte a mesures
individuals, col·lectives, d’equipaments i de senyalització.
A l’apartat de preus de control de qualitat, s’han afegit
també partides de mesura de concentració de gas radó en
l’aire.
A més, a la majoria de noves partides creades i, com a
informació addicional a la seva descripció complerta, s’han

INFORMACIÓ ALS COL·LEGIATS
S’ha continuat informant als col·legiats dels serveis i dels
preus de productes.

ASSESSORAMENT TÈCNIC DE PROGRAMES INFORMÀTICS
Des del CCI s’ha donat assessorament tècnic informàtic als
col·legiats a càrrec dels informàtics Xavier Garriga i Joan
Mundet. També s’ha portat a terme l’assistència tècnica
dels programes APARTOT, GML, ARQ+CC, Estudi de Gestió
de Residus i de l’Oficina Virtual, a càrrec del Gabinet Tècnic
del Col·legi.

ADRECES ELECTRÒNIQUES I ACCÉS AL WEB
S’han donat d’alta 8 noves adreces de correu electrònic
sota els dominis del Col·legi (aparellador.cat, aparelladora.
cat, aparellador.org i aparelladora.org) i s’han activat 15 accessos a la intranet del Col·legi (la part restringida del web).
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CARNETS
S’han emès 19 carnets col·legials del nou model. Fins al
moment, s’han lliurat un total de 734 carnets.

CAD:
> AutoCad 2009
> DWG TrueView
> GML
Topografia
> Toposis
Control de Qualitat d’Obra
> AparTot

SERVIDOR D’APLICACIONS
El Col·legi ha continuat oferint la possibilitat d’utilitzar
algunes de les aplicacions instal·lades al Centre Col·legial
d’Informàtica de forma remota, fent així que:
> L’usuari no s’hagi de desplaçar a la seu de Girona
> L’ús d’aquestes aplicacions no estigui restringit a
l’horari del Col·legi
Les aplicacions que s’ofereixen són:
• Amidaments i Pressupostos:
> ARQ+CC
> Presto
> TCQ2000
• Seguretat i Salut:
> TCQ2000
Aquestes aplicacions disponibles estan restringides per a
un nombre d’usuaris simultanis determinats. És per això
que cal posar-se en contacte amb el CCI, per a consultar-ne
la disponibilitat i sol·licitar-ne l’ús (havent de concretar dia
i hora).

APLICACIONS I PROGRAMES A DISPOSICIÓ DELS COL·
LEGIATS I COL·LEGIADES INSTAL·LATS A L’AULA DEL
CENTRE COL·LEGIAL D’INFORMÀTICA
Amidaments i pressupostos
> TCQ2000: pressupostos professionals i seguiment
econòmic
> Presto: pressupostos i gestió de projectes
> ARQ+CC: pressupostos, amidaments i certificacions
> Arquímedes: pressupostos, amidaments, certificacions
i plec de condicions
Com a banc de dades de referència es disposa del “BEDEC
ITeC”, que dona informació sobre preus i plecs de condicions tècniques (des del 2008 fins a l’actualitat).
Càlcul d’estructures
> CypeCad 2014
> “Procedimientos Uno”
Estudis de Seguretat y salut:
> TCQ2000

Llibre de l’edifici:
> Clau2000
Tractament d’imatges
> Photoshop Elements 7.0
Ofimàtica:
> Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint, etc.
Juntament amb eines de programari gratuït per a eficiència
energètica, sistemes d’informació geogràfica, ofimàtica,
generació i manipulació d’arxius PDF, etc.

SERVEI MANTENIMENT APARTOT
El Manteniment AparTot és un servei que ofereix el Col·legi
als usuaris de l’aplicació, a través del Centre Col·legial d’Informàtica, per tal de facilitar el seu treball diari. El servei
inclou les següents prestacions:
1. Atenció telefònica, per a tal d’atendre qualsevol consulta que estigui relacionada amb el programa
2. Suport tècnic, que contempla la resolució de
problemes que sorgeixin durant l’ús de l’aplicació,
tant a través de trucada telefònica com a través
de connexió remota a l’ordinador de l’usuari
(TeamViewer)
3. Actualitzacions, el manteniment inclou les actualitzacions més recents i, en ser una aplicació web, no cal
la intervenció de l’usuari perquè s’apliquen automàticament
El servei Manteniment AparTot s’ofereix gratuïtament amb
la compra o renovació del producte, mentre dura el dret
d’ús del programa.
Durant el segon semestre de l’any es van encarregar
un conjunt important de millores que s’han actualitzat
a principis del mes de gener de l’any 2021 i també la
correcció de problemes detectats que han abastat, tant
la part de control de qualitat com la de comptabilitat
(filtrar per tipus d’agent, eliminar usuaris addicionals,
en annexos als treballs poder afegir documents PDF,
imatge a la portada, poder crear pressupostos, afegir
nous tipus de despesa, vincular despeses i ingressos a
un treball, etc).

39

40
INTERNET – OFICINA VIRTUAL – WEB
Oficina Virtual
Durant l’any, s’han anat realitzant millores i s’han aplicat
correccions sobre les incidències detectades en l’ús de
l’aplicació, i també s’han afegit algunes opcions noves,
entre les que destaquem:

El nombre d’usuaris del servei s’ha anat incrementant (des
dels 142 col·legiats el 2012 fins arribar als 969 el 2020).
Una mitjana de 442 col·legiats al mes van accedir a l’Oficina
Virtual i 502 van fer algun tràmit durant el 2020.
En la taula es pot veure la classificació i evolució dels
treballs.

> Signatura digital del Col·legi en la documentació del
tràmit de finals d’obra amb habitabilitat (per poder fer
el tràmit telemàtic amb l’Agència de l’Habitatge)
> Signatura digital del Col·legi en la documentació del
tràmit de finals d’obra sense habitabilitat de dos
tècnics (per no invalidar la signatura del segon tècnic)
> Tràmit d’obres en què s’intervé amb un % d’obra
inferior al 100%
> Tràmit de legalitzacions de l’execució material (codi
d’intervenció 17) i tràmit del seu final d’obra
> Tràmit d’intervencions amb codi 15 i codi 16 en el
mateix encàrrec

Web col·legial
Enguany s’ha creat la nova secció Apartot, que dona accés
al programa i s’ha renovat el certificat de seguretat. Durant
els mesos de fortes restriccions de mobilitat es va convertir
en una eina imprescindible per donar a conèixer als col·
legiats totes les novetats; especialment durant els mesos
de març, abril i maig. Totes les notícies i novetats del web
s’enviaven cada 15 dies a través del butlletí col·legial i, per
la seva importància, també en un sol butlletí.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

734

1.333

2.329

2.886

3.097

3.639

4.274

4.186

Expedients de
registre

4.604

7.078

6.464

6.908

6.922

7.069

7.272

5.325

Expedients de
MUSAAT

617

7.339

7.338

8.336

9.041

9.692

10.150

8.194

Continuació d’expedients (iniciats
presencialment)

190

267

458

391

508

334

820

545

Expedients de visat

4.10. Departament de visats
Per explicar l’activitat del departament de visats ho fem amb les
estadístiques dels visats realitzats durant l’any 2020, donant així
la visió global de tota la demarcació i la visió de cada comarca.

DADES DE TOTA LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
Les dades reflecteixen l’evolució del nostre sector a la
demarcació de Girona, i aquest any, degut a la pandèmia,
les dades han sigut d’una caiguda dels visats, tant en els
habitatges nous contractats, com en les rehabilitacions.
Per comarques les úniques que han augmentat, tant en
habitatges nous com en rehabilitacions, són la comarca del
Baix Empordà i La Garrotxa.

EVOLUCIÓ DE VISATS AL COL·LEGI 2020
Respecte l’any 2019 hi ha hagut una disminució en la totalitat dels visats, tant d’encàrrecs intervinguts al Col·legi d’habitatges nous (un 14%), com de rehabilitació amb quasi un

33% menys. Si ens mirem els certificats d’habitatge usat han
disminuït un 18%, però el que més ha baixat són el nombre
de certificats d’eficiència energètica (un 40%) i els expedients d’Inspeccions Tècniques als Edificis (ITE) amb una gran
davallada de més del 50%, però aquests últims segueixen la
tendència de l’any anterior. I per últim els certificats d’informes de transmissió que l’any anterior havien augmentat un
200% aquest any han disminuït quasi un 50%.
Si mirem les dades globals, la tendència ha sigut a la baixa respecte el 2019, però creiem que la causa ha estat la crisi sanitària.

HABITATGES CONTRACTATS I ACABATS L’ANY 2020
A GIRONA
Les contractacions d’habitatges nous a la demarcació de
Girona han caigut un 28%, i també les de rehabilitació
d’habitatges, que ho han fet en un 33%. El nombre d’habitatges nous acabats s’ha mantingut estable respecte l’any
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anterior, per contra, han augmentat moderadament els
acabats de rehabilitació, un 7%.

Altres col·legis son expedients d’habitatges de les comarques gironines que es tramiten a altres col·legis de Catalunya (majoritàriament a Barcelona).

DADES COMARCALS
Habitatges nous i rehabilitacions contractats
per comarques 2020
Reproduïm una taula amb el nombre d’habitatges contractats i el nombre d’habitatges rehabilitats, que han estat
intervinguts pel Col·legi d’Aparelladors de Girona durant
aquest any 2020. En aquestes dades s’hi ha restat els habitatges anul·lats i sumat les intervencions d’altres col·legis
de Catalunya d’habitatges a les comarques gironines.
Nous contractats

Rehabilitacions

ALT EMPORDÀ

149

233

BAIX EMPORDÀ

224

312

7

23

GARROTXA

121

104

GIRONÈS

223

249

-1

47

LA CERDANYA

EL PLA DE L’ESTANY
EL RIPOLLÈS

25

28

LA SELVA

105

49

TOTAL

853

1045

9

1
1
1

8
73

Al Gabinet Tècnic es va començar l’any 2020 preparant la
informació de les modificacions del Codi Tècnic que es van
aprovar amb el RD 732/2019, de 20 de desembre.
Aquestes modificacions, més altres normatives que afecten
la nostra professió, i que s’havien aprovat a finals de l’any
2019 (com les últimes pròrrogues de llicències d’obres aturades durant la crisi econòmica DL 17/2019, o bé l’entrada
en vigor del RD 163/2019 que aprova la Instrucció Tècnica
per a la realització del control de producció dels formigons
fabricats a central), van formar part de les sessions del
gabinet tècnic a comarques que es fan cada començament
d’any. Durant el mes de febrer es van fer sessions de gabinet tècnic a l’Alt Empordà, Baix Empordà, La Selva, Garrotxa i Gironès (inclou Pla de l’Estany).
Durant la resta de l’any es va anar informant de totes les
modificacions legislatives a través de notícies al web, i en
els casos necessaris es va complementant la informació
tècnica a l’àrea restringida.

Expedients a comarques 2020

1
6

4.11. Gabinet tècnic

Oﬁcina virtual 73
Girona 9
Figueres 6
Celrà 1
Lloret 1
Palamós 1
Olot 1
Altres col·legis 8

OFICINES A COMARQUES 2020
Durant l’any 2020 han disminuït els expedients tramitats a nivell
global, hem tingut una davallada d’uns 3000 expedients tramitats menys, passant de 15.757 l’any 2019 a 12.693 aquest any.
Per l’Oficina Virtual s’han tramitat un % d’expedients similar a l’any anterior, augmentant un 1% del total.
Els expedients tramitats a comarques ha baixat lleugerament degut a que les seus van estar tancades per la
pandèmia, sobretot s’ha notat a l’oficina de Palamós. Els
expedients tramitats no són només els que es fan presencialment, sinó també d’altres, que a Celrà, per exemple, no
es gestionen o que els que s’haurien gestionat a Palamós
s’han gestionat sobretot a Figueres.

El programa de control de qualitat Apartot va ser una de les
tasques centrals durant aquest exercici. Es va completar la
base de dades de materials amb Marcatge CE obligatori a
les obres de construcció, de manera que l’aplicació facilita
la generació d’un programa de control de qualitat acurat i
actualitzat.
Com que l’àrea de coordinació de seguretat i salut és una
de les que més dubtes generen en l’exercici de la professió,
es va crear un espai de preguntes freqüents dins la Guia de
Coordinació.
Dins l’àrea de projectes es va incloure informació necessària per a l’elaboració de diverses tipologies de treballs,
documents que són una guia de continguts i també es va
anar actualitzant de manera periòdica el llistat de normativa per a projectes.
Amb la voluntat de facilitar el màxim possible la redacció
de treballs i la justificació de normativa, es va treballar en
un plec de condicions generals per a projectes i també
en l’elaboració de fitxes justificatives del CTE (aquestes es
publicaran el 2021).
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5

Informació en compliment de la llei
25/2009 de 22 de desembre
5.1. Informe anual de gestió
econòmica

5.2. Import de les quotes per
conceptes

L’exercici s’ha tancat amb una pèrdua de 41.482’96 euros,
com es pot veure en la taula inferior. Ha estat un any
atípic degut a la Covid-19. L’afectació als ingressos ha estat
important, però ho ha estat encara més en la despesa pel
fet d’haver d’anul·lar actes previstos, reunions i activitats.
Emissió d’informes per a defensar les nostres atribucions.

El total d’ingressos per quotes i despeses de visat ha estat
de 564.261,46 euros, que s’han repartit de la forma següent:
Quotes de reingrés

420,00

Quotes col·legials

242.399,40

Despeses de visat

319.336,17

Compte de resultats
Despeses generals i administració

124.385’06

Despeses de representació

104.145’94

Despeses programes culturals, imatge i
promoció

31.375’58

Despeses serveis col·legials

62.874’56

Despeses altres serveis

54.454’12

Sous i seguretat social

308.772’33

Despeses exercici professional
Impostos i resultats extraordinaris
Amortitzacions

20.000’09
675’33

804.624’90

Ingressos per prestació de serveis

562.155’57

Per programes culturals

130’63
4.897

Ingressos per serveis col·legials

192.284’58

Ingressos de “Consejo”/Consell

3.259’04

Ingressos financers

415’12

TOTAL INGRESSOS

763.141’94

RESULTAT

Les quotes per reingrés estan establertes en un pagament
únic de 60 euros en el moment del reingrés.

5.2.2. Quotes col·legials

97941’89

TOTAL DESPESES

Ingressos per despeses generals

5.2.1. Quotes de reingrés

-41.482’96

Les quotes col·legials estan establertes en 28 euros mensuals i no es diferencien per tipus de serveis.
Les quotes col·legials donen dret, entre altres, als serveis següents:
> Assessorament professional
> Assessorament jurídic, fiscal, laboral i comptable
> Ampli programa de formació i reciclatge professional
amb importants descomptes.
> Borsa de treball
> Informació (a través del web, butlletí d’informació
col·legial, servei d’alerta de lleis i disposicions)
> Lloguer d’aparells topogràfics, a preus avantatjosos
> Biblioteca (consulta a la sala i préstec, obtenció de
documentació sobre normativa i legislació)
> Assessorament tècnic i adquisició de maquinari i
programari, a preus avantatjosos
> Utilització d’equips i programes de l’aula d’informàtica
> Desenvolupament i suport de programes informàtics
(AparTot, base de dades de preus de construcció,
coordenades georeferenciades), a preus avantatjosos
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> Internet: correu electrònic sota el domini aparelladoraparelladora, borsa de treball, reserva aparells de
mesura, cercador de normativa i legislació, inscripció
a cursos de formació, descàrrega de documents
necessaris per al visat, descàrregues de programes
informàtics, etc.)
> Accés a l’Oficina Virtual
> Accés al cadastre
> Publicacions (revista La Punxa i altres publicacions
d’utilitat per a la professió)
> Assegurances, com a beneficiari/ària de la pòlissa
col·lectiva d’accidents i d’invalidesa

5.2.3. Despeses de visat
Les despeses de visat donen dret al servei de visat, ja
sigui obligatori o voluntari (revisió i assessorament en la
redacció de projectes, arxiu de documentació i defensa de
les atribucions professionals). La nova normativa inclou el
visat obligatori, el voluntari i el registre.

també es poden visar. Per cobrir el cost que origina la
realització del visat, tant l’obligatori com el voluntari, de
forma raonable, equànimement i no discriminatòria,
s’han establert les presents despeses de visat, que cal
abonar al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Girona, més l’IVA corresponent,
en un sol pagament i en el moment del visat; el Col·legi
emetrà la corresponent factura i rebut a l’acte.
2. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
El visat de la documentació complementària que s’hi
acompanyi o que es refereixi a un treball no generarà
despeses de visat.
En els casos dels codis de tipus d’intervenció 11, 12, 13,
14, 15, 16 i 17, s’entendrà que també és documentació
complementària tota la que fa referència a estudis de
seguretat i coordinacions de projecte i obra, al control
de qualitat i al certificat de final d’obra.

Normativa de despeses de visat

3. DESPESES DE VISAT DE VARIS TREBALLS,
EN EL MATEIX VISAT
Si en la mateixa nota d’encàrrec i pressupost d’honoraris
professionals es comunica més d’un treball, les despeses de visat seran la suma de les despeses corresponents a cada treball encarregat.

1. OBLIGACIÓ DE LES DESPESES DE VISAT
Tal com s’ha comentat, el RD 1000/2010 estableix uns
visats obligatoris, els quals s’han enumerat en l’apartat
anterior de consideracions prèvies; tots els altres treballs, amb caràcter voluntari i sempre a petició del client,

4. DESPESES DE VISAT DE TREBALLS
Els següents tipus d’intervenció professional, amb independència del tipus d’obra i de la superfície construïda
que els pogués correspondre, tindran unes despeses de
visat úniques segons la taula següent:

Codi

Tipus d’intervenció professional

Codi

Tipus d’intervenció professional

31

Programa i direcció del control de qualitat

10,00

€

72

Actuacions pericials

10,00

€

32

Programa de control de qualitat

10,00

73

Certificacions

10,00

33

Direcció del control de qualitat

10,00

74

Certificats per a espectacles

20,00

41

Projecte d’activitats classificades

30,00

75

Certificats per a bastides (projectes)

20,00

42

Pla d’emergència

30,00

76

Certificat d’habitabilitat d’habitatge usat

8,00

43

Programa de conservació i manteniment,
i el seu seguiment

10,00

7A

Informe per a la transmissió d’habitatge
usat

8,00

44

Programa de conservació i manteniment

10,00

7D

Certificat d’idoneïtat de les condicions
d’habitabilitat vigents en la data de
finalització de la construcció i les
condicions de solidesa i seguretat actuals

8,00
8,00

45

Seguiment de la conservació i el manteniment

10,00

7 E/77

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

46

Racionalització, planificació i programació

30,00

7 G/78

Certificació d’eficiència energètica

51

Projecte i direcció de parcel·lació

30,00

7P

Plans d’Autoprotecció

20,00

52

Projecte de parcel·lació

30,00

81

Col·laboracions tècniques

20,00

53

Direcció de parcel·lació

30,00

82

Consultes tècniques

10,00

54

Reparcel·lació

30,00

83

Assessorament i gestió econòmica

10,00

61

Estudi i comparació d’ofertes

10,00

84

Tècnic de capçalera

10,00

62

Relacions valorades

10,00

85

Tècnic de prevenció de riscos laborals

10,00

63

Memòries valorades

15,00

91

Amidament de l’estat actual de l’edifici

20,00

64

Revisió de preus i ajust de pressupost

10,00

92

Amidament de terreny i solar

20,00

65

Valoració d’immobles (taxació)

10,00

93

Partió i/o replanteig d’edifici

12,00

66

Valoració de terrenys i solars (taxació)

10,00

94

Partió i/o replanteig de terreny o solar

12,00

71

Informes, reconeixements i dictàmens
(informe tècnic)

10,00

95

Amidaments d’unitats d’obra
(projecte o obra)

12,00

8,00
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5. DESPESES DE VISAT GENERAL
En els següents treballs, per obtenir les despeses de visat
s’aplicarà la següent fórmula:
DV = A x B x C, on:
DV = Despeses de visat
A = Coeficient en funció del tipus d’intervenció professional
B = Coeficient en funció del tipus d’obra
C = Coeficient en funció de la superfície construïda
Taula per a obtenir el coeficient A, en funció del tipus d’intervenció professional:
Codi

Tipus d’intervenció professional

01

Coordinació de projecte i/o redacció de
l’estudi de seguretat i salut

02

A

Codi

Tipus d’intervenció professional

A

0,20

11

Projecte i direcció d’obres

1

Coordinació de projecte i/o redacció de
l’estudi bàsic de seguretat i salut

0,10

12

Projecte

1

03

Coordinació en fase d’execució d’obra (inclou
l’aprovació dels plans, i del primer llibre
d’incidències*)

0,18

13

Direcció d’obra (només aparellador)

1

14

Direcció de l’execució material
(arquitecte)

1

04

Coordinació de projecte i/o redacció de
l’estudi de seguretat i salut, i coordinació de
fase d’execució d’obres (inclou l’aprovació dels
plans, i del primer llibre d’incidències*)

15

Projecte de legalització d’obres

1

16

Legalització de la direcció d’obra

1

17

Legalització de l’execució material

1

05

Coordinació de projecte i/o redacció de
l’estudi bàsic de seguretat i salut, i coordinació
de fase d’execució d’obres(inclou l’aprovació
dels plans, i del primer llibre d’incidències*)

FO

CFO i lliurament de documentació segons
l’annex II.3.3 del RD 314/2006

1

Tipus d’obra

B
1

0,25

0,23

Taula per obtenir el coeficient B, en funció del tipus d’obra:
Codi

Tipus d’obra

B

Codi

11

Obra de nova edificació

1

63

Conservació i manteniment d’altres
construccions

12

Obra de naus i similars

0,50

71

Obra de nova urbanització **

0,40

13

Obra d’altres construccions

1

72

Ampliació d’urbanització **

0,40

21

Ampliació d’edificació

1

73

Reforma d’urbanització **

0,24

22

Ampliació de naus i similars

0,50

74

Conservació i manteniment
d’urbanització **

0,12

23

Ampliació d’altres construccions

1

75

Demolició d’urbanització **

0,06

31

Reforma i restauració d’edifici

0,60

76

Jardineria i conservació del paisatge

0,03

32

Reforma i restauració de naus i similars

0,30

81

Instal·lacions receptores d’aigua (en
edificis)

0,05

33

Reforma i restauració d’altres
construccions

0,60

82

Instal·lacions de grues

***

41

Reforma i condicionament de local
(estructura i distribució)

0,50

83

Instal·lació de bastides

***

42

Decoració de local

1

84

Altres instal·lacions (Rètols, Fotos)

0,05

51

Reforç i consolidació d’edifici

1

91

Enderrocs d’obres d’edificació

0,20

52

Reforç i consolidació d’altres construccions

1

92

Enderrocs de naus i similars

0,13

61

Conservació i manteniment
d’edifici

1

93

Enderrocs d’altres construccions

0,20

62

Conservació i manteniment de naus i similars

1
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* Quan es lliuri el segon i posteriors llibres d’incidències
s’abonarà la quantitat de 6,00 €
** En els codis d’urbanització caldrà tenir en compte els següents coeficients a l’hora d’aplicar les despeses d’intervenció:
Vials = 50% (moviment de terres 10%, paviments 25%,
voreres 15%)
Xarxa de sanejament = 35% (clavegueram 25%,
abastament d’aigües 10%)
Xarxa d’electricitat = 15 %

8. CRITERIS D’APLICACIÓ
Quan els murs no formin part d’un projecte d’urbanització,
es codificaran com a obra nova d’altres construccions i
s’aplicarà la superfície dels fonaments com a superfície
construïda.

*** Els projectes d’instal·lacions de grues i de bastides
tindran una tarifa única de 30,00 €

En el cas d’actuacions en façanes, com reparació, aïllament
i impermeabilització, amb canvi o no de fusteria, es codificarà com a reforma d’edifici i es prendrà com a superfície
construïda la superfície vertical afectada, però el resultat
del càlcul de les DI es multiplicarà per 0,15. Quan aquestes actuacions quedin restringides a la pintura, el resultat
es multiplicarà per 0,07. Les DI de bastides es tarifaran
segons el punt 4art.

Taula per obtenir el valor C, en funció de la superfície
construïda:

En el cas de panteons i nínxols, es computarà la superfície
de la projecció en planta.

Superfície

Valor C (€)

2
Fins a 15 m

30,00

2
Fins a 100 m

51,30

2
Fins a 200 m

114,20

2
Fins a 300 m

171,30

2
Més de 300 m

228,40

Les despeses d’intervenció mínimes per a cada nota d’encàrrec i pressupost en què intervinguin algun dels treballs
anteriors seran de 30,00 €.
6. ALTRES CASOS
En els casos de canvis d’adreça o municipi s’abonaran unes
despeses de visat de 6,00 €.
En els casos de modificació de documentació s’abonaran
unes despeses de visat de 12,00 €.
En els casos que, per modificació de projecte, es modifiqui
la superfície i/o el pressupost, es cobraran unes despeses
de 12,00€, més la variació que hagin experimentat les despeses de visat, tant si són positives com si són negatives.
En la resta de casos no contemplats s’aplicaran unes despeses de visat de 30,00 €.
7. RETORN DE DESPESES DE VISAT
No es retornaran despeses de visat en cap cas, exceptuant:
1. Les de la primera residència del col·legiat per una
sola vegada, durant tota la vigència de la col·legiació
2. Quan, per error, es visi dues vegades el mateix encàrrec. En aquest cas, del visat que s’elimini s’hauran
d’abonar unes despeses de 12€ + IVA
3. En cas de renúncia, tampoc es retornaran despeses
de visat, però es demanarà al col·legiat que dipositi
en el Col·legi la documentació de control d’obra fins
aquest moment.

9. VIGÈNCIA
Aquesta normativa s’aplicarà a partir del dia 1 de gener de
2018.

5.3. Informació agregada i
estadística relativa a
procediments informatius
i sancionadors
Procediments informatius

Núm

% s/total

Núm. Total

1

-

Núm. i % sobre el total en tràmit

0

-

Núm. i % sobre el total resoltes

1

100 %

Núm. i % sobre el total estimades

1

100 %

Núm. i % sobre el total desestimades

0

-

Núm. i % sobre el total parcialment
estimades

0

-

Núm

% s/total

Procediments sancionadors
Núm. Total

1

-

Núm. i % sobre el total en tràmit

1

100 %

Núm. i % sobre el total resoltes

0

-

Núm. i % sobre el total estimades

0

-

Núm. i % sobre el total desestimades

0

-

Núm. i % sobre el total parcialment
estimades

0

-
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5.6. Normes sobre
5.4. Informació agregada
incompatibilitats i situacions
i estadística relativa a queixes
de conflicte d’interessos en què
i reclamacions presentades
es trobin els membres de la
(tramitació, motius d’estimació
junta de govern
o de desestimació)
Queixes i reclamacions

Núm

% s/total

Núm. Total

2

-

Núm. i % sobre el total en tràmit

0

-

Núm. i % sobre el total resoltes

2

100 %

Núm. i % sobre el total estimades

2

100 %

Núm. i % sobre el total desestimades

0

-

Núm. i % sobre el total parcialment
estimades

0

-

> La normativa general sobre incompatibilitats queda
establerta a la llei de col·legis professionals i a la llei
de societats professionals. Les persones col·legiades
estan obligades a informar al Col·legi d’aquest extrem
en el moment que es produeixi.
> Els membres de la Junta de Govern no podran accedir
a treballs i encàrrecs atorgats pel Col·legi a través de
l’organització col·legial (borsa de treball).

5.5. Canvis en els codis deontològics 5.7. Informació estadística del total
d’intervencions col·legials
La Junta de Govern del Consell de Col·legis d’Aparelladors
de Catalunya va elaborar i aprovar, en data 14 de juliol de
2016, el nou codi deontològic de bones pràctiques dels
professionals de l’arquitectura tècnica de Catalunya, declarat adequat a la legalitat per la Resolució JUS/2459/2016,
de 25 d’octubre, i publicat en el DOGC núm. 7244, de 10 de
novembre de 2016.

Expedients

Nre.

Nre. total d’expedients oberts

12.788

Nre. total d’expedients tramitats

12.788

Intervencions professionals
Seguretat i salut
Projectes, direccions i control
qualitat
Control de qualitat

Nre.

% s/ total

747

5,85

3149

24,6

7

0,05

726

5,7

Estudis urbanístics

54

0,4

Estudis econòmics

287

2,2

7609

59,5

161

1,3

48

0,4

Estudis tècnics

Informes i certificats
Col·laboracions i assessoraments
Amidaments
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Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers d’Edificació de Girona
Oficina col·legial
de Girona

Ctra. Santa Eugènia, 19 – 17005 GIRONA
Tel. 972 21 18 54
Fax. 972 21 52 16
www.aparellador.cat
aparellador@aparellador.cat
centre.documentacio@aparellador.cat
assegurances@aparellador.cat
col.legiacions@aparellador.cat
comptabilitat@aparellador.cat
gerencia@aparellador.cat
president@aparellador.cat
cci@aparellador.cat
cap.visats@aparellador.cat
visats@aparellador.cat

Oficina col·legial
de Palamós

C/ Pagés Ortiz, 55 - 17230 PALAMÓS
Tel. 972 31 56 65
Fax. 972 31 56 17
palamos@aparellador.cat

Auditori
Joan M. Gelada

C/ Pirineus - C/ Falgueres - Polígon industrial - 17430
CELRÀ
Tel. 972 49 30 37
Fax. 972 49 41 17
cap.visats@aparellador.cat
celra@aparellador.cat
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Oficina col·legial
de Lloret de Mar

Ctra. Antiga de Vidreres
Sector Industrial Q Nau D-18 – 17310 LLORET DE MAR
Tel. 972 37 12 23
Fax. 972 37 10 15
lloret@aparellador.cat

Oficina col·legial
d’Olot

Av. Europa, 36 (pol. Pla de Baix) – 17800 OLOT
Tel. 972 26 00 71
Fax. 972 26 12 47
olot@aparellador.cat

Oficina col·legial
de Figueres

Edifici Gran Firal - oficina núm. 2
Tel. 972 52 61 39
Fax. 972 52 61 40
figueres@aparellador.cat
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