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Ampliem i millorem
els serveis col·legials
Tal i com és costum del Col·legi us fem arribar la memòria
d’activitats de l’any 2019, que vol ser un recull i el
testimoni històric del que hem fet en aquest període.
No hi ha dubte que l’esdeveniment més significatiu
de l’any 2019 havia de ser la convocatòria i celebració
d’eleccions a Junta de Govern, signe de la normalitat
democràtica de l’entitat. Havíem passat per tant ja els
primers quatre anys de mandat i és preceptiu fer repàs
del que hem fet i autocrítica del que no hem assolit.
De tot n’hauríem de treure mestratge per ser millors
representants del col·lectiu.
En el període que ara deixem enrere hem procurat
marcar una línia d’actuació dirigida essencialment
cap als col·legiats i col·legiades i les seves necessitats
professionals, tot proporcionant les millors eines que
permetessin assolir l’excel·lència professional que ha de
marcar la nostra professió.
Fruit d’això és, per exemple, i entre altres coses, la
formació becada que hem ofert al llarg d’aquests anys,
l’acceleració del visat virtual fins a assolir el 100% de les
gestions en línia, la defensa de la professió envers accions
en contra seva per part de determinats organismes, la
significativa recuperació de la participació a la vida social
de les nostres comarques col·laborant amb entitats
i municipis o les donacions a entitats benèfiques i la
represa de la publicació de la revista La Punxa.
Alhora, però, hem de ser crítics amb nosaltres mateixos i
no hem de pensar que ja està tot fet. Tenim molts reptes
nous arran de l’imparable avenç tecnològic i normatiu.
En aquesta línia, fruit de la renovació implícita de la
confiança per part de tots vosaltres en no haver-hi cap
altra candidatura, tenim la responsabilitat de continuar el
mandat quatre anys més. Amb noves incorporacions a la
Junta de Govern hem endegat un programa d’acció, que
hem anomenat Col·legi 4.0, que no pretén altra cosa que
preparar el millor possible la institució per a un futur fins
on puguem imaginar a dia d’avui.
El nostre sector, durant l’any 2019, ha vist una millora
substancial en forma de recuperació econòmica que feia
pensar en un veritable final del malson passat. Però ja
se sap que les bones notícies, lamentablement, no són
duradores. En el moment d’escriure aquestes línies, abril
del 2020, ens trobem confinats per un estat d’alarma

com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 i,
òbviament, malgrat que parlem del 2019, aquest accident
no pot passar per alt. Des del Col·legi hem transformat
el funcionament intern en temps rècord de manera
que els serveis oferts no es veiessin alterats. Així, s’ha
organitzat el teletreball, es poden fer pràcticament totes
les accions en línia, hem fet sessions informatives per
videoconferència i s’han atès per correu electrònic, fòrum
o trucada telefònica tantes consultes com hi ha hagut. En
aquest punt tampoc ens podríem estar de manifestar el
reconeixement i l’agraïment a tota la plantilla del Col·legi
per la bona predisposició i dedicació per tal de seguir
treballant des de casa i fer que assolíssim una normalitat
derivada d’una excepcionalitat.
Com podreu comprovar al llarg de la present memòria
són multitud els actes i institucions on participem de
manera activa, que evidencien el nostre compromís amb
el Col·legi, la societat i les seves institucions.
Malgrat les dificultats que s’acosten tenim viu el desig i la
voluntat de seguir treballant, tossudament, pel Col·legi i
sobretot pels col·legiats i col·legiades, amb nous formats i
fórmules de comunicació.
Us dèiem a la memòria de l’any 2016 que “el nostre valor
com a professionals és la suma dels coneixements més
les habilitats, i tot, multiplicat per l’actitud. Coneixements
en tenim, habilitats ens en sobren, només hem de canviar
l’actitud”. Ara més que mai ens convé mostrar una actitud
ferma i valenta envers les adversitats. Malgrat tot, ens en
sortirem!

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

1.2. Vocalies i comisions

Durant l’any 2019 es van convocar eleccions per als
càrrecs de la Junta de Govern i va resultar proclamada
l’única candidatura presentada, que va prendre possessió
el 18 de juny, formada per les persones següents:

Si és necessari, prèviament a les reunions de 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:
SECRETÀRIA:
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

La Junta s’ha reunit en les dates següents: 8 i 15 de gener,
5 i 19 de febrer, 5 i 19 de març, 2 i 16 d’abril, 7 i 21 de
maig, 4 i 18 de juny, 2 i 16 de juliol, 3 i 17 de setembre, 2 i
15 d’octubre, 5 i 19 de novembre i 3 i 17 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.
En funció dels assumptes que s’han de tractar es
convoquen diversos assessors.

Comissió econòmica
Formada per quatre membres de la Junta de Govern
(president, secretària, tresorer i comptadora), juntament
amb els col·legiats nomenats per l’Assemblea, s’ha reunit
per liquidar el pressupost de l’exercici anterior i escoltar
l’informe de l’auditoria externa, els dies 19 i 26 de març i
2 d’abril.
També s’ha reunit per preparar el pressupost de l’any
2020, els dies 2 i 15 d’octubre.

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’ajut de cap mútua o estament similar.

Membres del Govern
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Reunió de l’alcaldessa de Girona, Marta
Madrenas, amb un grup d’aparelladores

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 2019 no s’ha hagut de convocar.

Comissió de la revista La Punxa
Enguany s’han editat dos números de la revista La Punxa,
que ha arribat al número 57. La comissió ha treballat per
donar-li també un nou estil i disseny i s’ha introduït una
secció tècnica. S’han portat a terme diferents reunions,
tant preparatòries com amb col·laboradors o amb el
Consell de Redacció, en les dates següents: 23 de gener,
15 de febrer, 20 de març, 6, 14 i 22 de maig, 9 i 17 de
juliol, 18 de setembre, 4 d’octubre i 26 i 27 de novembre.
La direcció ha estat a càrrec de la companya Anabel
Ros Nuño i el disseny, de la dissenyadora gràfica Mia
Masgrau. El Consell de Redacció el formen els companys
i companyes següents: Josep M. Arjona Borrego, Francesc
Xavier Bosch Aragó, Adolf Cabañas Egaña, Jaume Noguer
Gómez, Bernat Masó Carbó, Miquel Matas Noguera,
Joan M. Pau Negre, Anabel Ros Nuño, Jordi Soliguer Mas,
Narcís Sureda Daunis i Miquel Vendrell Deulofeu.

Intervinents a la taula rodona. D’esquerra a
dreta Anabel Ros, Anna Sánchez, Assumpció
Puig, Marta Madrenas, Carme Domènech,
Beatriz Oliete i Dolors Torrentà

Comissió per la igualtat de gènere
Emmarcat dins els actes institucionals que es porten
a terme tant a Catalunya com d’Espanya, la comissió
per la igualtat de gènere del Col·legi està formada per
les companyes M. Carme Domènech Garcia, Anabel
Ros Nuño i Montserrat Rosell López. A Catalunya, la
Intercol·legial de Col·legis Professionals ha creat la
comissió per la igualtat, en la qual la companya Anabel
Ros 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 en el sector de la construcció,
es va realitzar una enquesta entre el col·lectiu, de la qual
es van poder extreure les dades següents:

> L’edat està entre els 24 i 70 anys, amb una mitjana de
42 anys i mig.
> El 92% exerceix la professió i, d’aquest, un 66% ho fa
com a liberal autònoma.
> Els càrrecs que ocupen són molt diversos; des de la
pròpia 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’actuació per poder resoldre
problemes diaris en l’exercici professional.

Aspecte de la sala d’actes de La Punxa durant la Taula
rodona “Dones a la construcció”
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Durant l’any es van portar a terme les actuacions
següents:
> Jornada “Dones a la construcció”, que es va celebrar el
12 de març a la sala d’actes de La Punxa.
> L’11 de febrer Anabel Ros va assistir a la jornada
commemorativa del Dia Internacional de la Dona i la
Nena a la Ciència, al Centre Cultural La Mercè.
> El 7 de febrer Anabel Ros va assistir, en representació
del Consell Català, a la reunió de la comissió de dones i
igualtat de la Intercol·legial de Col·legis Professionals de
Catalunya.
> El 19 de març, a instàncies de l’Ajuntament de Girona,
es convoca una reunió de dones aparelladores amb
l’alcaldessa, Marta Madrenas, per compartir i recollir
propostes i suggeriments per millorar la ciutat.

Vocalies
Existeixen vuit vocalies, cada una 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, Montse Rosell)
ECONÒMICA
Àrees:
> Econòmica (responsables: Miquel Vendrell, Ignasi
Almarza, 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)

> Normativa i legislació professional (responsables:
Miquel Vendrell i Xavier Jaime)
FORMACIÓ
Àrees:
> Formació i Centre de Documentació (responsables:
Miquel Vendrell i Albert Gonzàlez)
> Títol acadèmic (responsables: Miquel Vendrell i Anabel
Ros)
IMATGE
Àrees:
> Comunicació i publicacions (responsables: Miquel
Vendrell i Anabel Ros)
RELACIONS EXTERNES
Àrees:
> Relacions exteriors (responsables: Miquel Vendrell i
Xavier Jaime)

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 estem
presents a la Comissió Territorial de l’Alt Pirineu ( que
abarca la Cerdanya), en qualitat de membre suplent, pel
company Maties Domenjó.
El 5 de febrer de 2020 se’ns convoca a la primera reunió
a la que assisteix Ernest Oliveras.

Taula de la Construcció
La Taula de la Construcció, constituïda pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya – 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 les tres institucions de col·laborar
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 tots els aspectes que incideixen en
l’urbanisme, l’edificació i la construcció.
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La Taula de la Construcció s’ha reunit, en sessió ordinària,
en les dates següents durant aquest any:
28 de gener, 22 de juliol, 23 de setembre i 2 de desembre
Té representació a la Taula de Mobilitat de Girona, a la
qual assisteix el nostre president, Miquel Josep Vendrell.
Es va reunir el 19 de març.

Taula d’Interpretació de la Normativa
Contra Incendis (TINSCI)
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 de les quals 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 per al desenvolupament dels projectes tècnics i la
publicació dels documents sobre els quals treballa.
S’ha reunit els dies 12 de març i 8 d’octubre.

Representants de cada col·legi a la Taula de la Construcció

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 seva transformació,
amb els següents objectius:
a. Informar de manera pública, oberta i fonamentada
sobre totes les activitats que suposen canvis en la
ciutat i els seus efectes en 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
els canvis en 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 quals analitzar cada fenomen.
S’ha reunit en les dates següents: 10 de juny,11 de
novembre i 9 de desembre.

Taula Consultiva d’Instal·lacions d’Energia
(TC-IE)
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 es tinguin en compte en la redacció dels projectes,
així com s’hi tenen 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 Departament 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.
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.
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La secretària de la Junta de Govern, 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 10 d’abril, 17 de setembre i 18 de
desembre.

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 26 d’abril, l’1
d’agost i el 20 de desembre

Membres del Patronat de l’Escola Politècnica
Superior de la Universitat de Girona
En representació del Col·legi, el nostre president ha assistit
al Ple del Patronat el 27 de juny, on també es va mantenir
una reunió privada amb Àngels Chacón, consellera
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Tribunal arbitral de Girona
Sorgit arran de la llei de mediació, el va crear 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 la mediació o arbitri en conflictes
en matèria de dret privat i controvèrsies derivades de
contractes de tràfic mercantil o de caràcter civil.

Taula de la mobilitat
El 13 de febrer hi va assistir Anabel Ros, en substitució
de Miquel Vendrell, que hi assistia en representació de la
Taula de la Construcció.

Comissió afectats 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 els següents col·lectius: 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, Demarcació de Girona del Col·legi
Enginyers Industrials de Catalunya, Demarcació de Girona
d’Enginyers TècnicsAgrícoles de Catalunya, Delegació
de Girona del Col·legi d’EnginyersTècnics Topògrafs de
Catalunya, Demarcació del Col·legi d’Enginyers Tècnics
i de Grau enMines i d’Energia de Catalunya i Balears,
Delegació de Girona del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres
Públiques de Catalunya, Gremi d’Instal·ladors de Girona,
Unió d’empresaris de la Construcció de Girona, Cambra de
Girona, PIMEC, FOEG, Delegació de Girona del Col·legi Oficial
d’ Arquitectes de Catalunya i Gremi de Promotors de Girona.
Es convoquen reunions mensuals en les quals 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 incidències, la cap de visats, Sònia Vergés.
S’ha reunit els dies 28 de gener, 20 de febrer, 20 de març,
24 d’abril, 22 de maig, 26 de juny, 25 de setembre, 24
d’octubre i 27 de novembre.

Membre de l’Asociación Española de
Ingenieros de Edificación y profesionales
de la Arquitectura Técnica
L’ha creat el Consejo General de la Arquitectura Técnica i
els principals fins i objectius són els següents: contribuir
al desenvolupament de l’arquitectura tècnica i dels
professionals que l’exerceixen; contribuir a la consolidació
del títol professional d’Enginyer d’edificació a nivell nacional
i internacional; fomentar la participació dels professionals
en 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 i, finalment, 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 situat 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.

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
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com el tecnològic, de recerca, institucional, regulador,
industrial, informatiu i de negoci, té per finalitat impulsar
l’àmbit de l’eficiència energètica.

1.4. Organització col·legial

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 el camp dels edificis, la mobilitat, els serveis públics, la
indústria i la formació.

> Junta de Govern
> Gerència i serveis centrals administratius
> Visats
> Assegurances
> Centre de documentació – Biblioteca general
> Centre col·legial d’informàtica
> Sala d’actes
> Sala d’exposicions

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.
També són entitats promotores del clúster ACCIÓ i la
Fundació Barcelona Innovació Tecnològica (b_TEC). Altres
administracions que en són membres:
Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona,
Rubí Brilla (Ajuntament de Rubí), Institut de Recerca en
Energia de Catalunya (IREC) i Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès.

Seu central de Girona (La Punxa)

Sala d’espera a la seu de La Punxa, a Girona

Oficina col·legial de Palamós

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

En representació del Consell Català hi assisteix la cap de
visats, Sònia Vergés

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, Sònia Vergés. S’ha
reunit els dies 9 de maig, 6 de juny, 4 de juliol, 3 d’octubre
i 5 de desembre.

Aula de l’oficina de Palamós

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.

Comissió de dones i igualtat de la
Intercol·legial de Col·legis Professionals de
Catalunya
En representació del Consell Català, la secretària, 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.

Auditori a les instal·lacions de Celrà
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Oficina col·legial
de Lloret de Mar

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

1.5. Recursos humans
L’atenció en els diferents serveis i departaments
col·legials ha estat portada a terme pel mateix equip
humà de l’any anterior havent-se incorporat la companya
Núria Puig en tornar a posar en marxa el Gabinet Tècnic:
JUNTA DE GOVERN:
Es pot veure la composició a l’apartat 1.1.
ASSESSORAMENT:
Josep M. Pou
Robert Brell
Assessoria Ribas Àlvarez
Assessoria Clos

Despatx per a col·legiats a l’oficina de Lloret de Mar

Oficina col·legial
de Figueres

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

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
Pilar Ayala, SERVEI DE NETEJA

1.6. Col·lectiu col·legial
Oficina de Figueres

Oficina col·legial
d’Olot

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

El nostre col·lectiu el formen nou-cents onze col·legiats i
col·legiades, dos més que l’any anterior. Després de dos anys
consecutius en què el nombre de persones col·legiades ha
anat creixent, enguany ha canviat la tendència. S’han produït
vint-i-tres altes i vint-i-una baixes. La distribució per edat i per
comarques queda reflectida en els gràfics següents:
Distribució per comarques de residència
L’Alt Empordà

123

El Baix Empordà

155

La Cerdanya
La Garrotxa
El Gironès

78
314

El Pla de l’Estany

44

El Ripollès

27

La Selva
Altres comarques
Despatx per a col·legiats a l’oficina d’Olot
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TOTAL

134
21
911
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la Rehabilitació i Renovació Urbana de les comarques de
Girona, creada per la Taula de la Construcció.

Gràﬁca per edats
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1.7. Assemblees
El 30 d’abril es va celebrar l’Assemblea General Ordinària
de Col·legiats i Col·legiades, en la qual 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 SLU i CECAM SLU. També es va celebrar
l’Assemblea General Extraordinària per ratificar els acords
de la Junta de Govern per formar part de l’Asociación
Española de Ingenieros de Edificación y Profesionales de
la Arquitectura Tècnica, creada pel Consejo General de
la Arquitectura Técnica de España i de l’Observatori de

El 22 de maig es va celebrar l’Assemblea Territorial de
Mutualistes de Premaat, Mútua de Previsió, per informar i
debatre sobre els punts de l’ordre del dia de l’Assemblea
General que es va celebrar el 8 de juny, a Madrid. Es va
nomenar Ana Isabel Ros, comptadora de la Junta de Govern,
com a representant dels mutualistes gironins a Madrid.
El 27 de juny es va celebrar, a Madrid, l’Assemblea de
mutualistes de Musaat, la mútua de responsabilitat civil, a
la qual va assistir Ana Isabel Ros, comptadora de la Junta
de Govern en aquell moment, com a representant dels
mutualistes gironins.
El 14 de desembre es va celebrar l’Assemblea General
Ordinària de col·legiats i col·legiades, on es van aprovar
les quotes i aportacions per al proper exercici, així com
les propostes de pressupostos del Col·legi, Serveis La
Punxa i CECAM.
També es va celebrar una Assemblea Extraordinària per
a l’elecció de dos membres per formar part del Consell
d’Administració del Centre d’Estudis de la Construcció
i Anàlisis de Materials, SL, d’entre els assistents a
l’assemblea, i la proposta de subscriure l’escriptura de
la compravenda del local del carrer de Bernat Boades,
número 43, de Girona, una vegada acabat el finançament
a través d’un lísing.

Assistents a l’Assemblea del mes de desembre
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1.8. CECAM
Les persones que han format part del Consell d’Administració
del nostre laboratori CECAM fins al mes de juny varen ser:
Miquel J. Vendrell Deulofeu, president
Constantí Bassets Sánchez, secretari
Jordi Soliguer Mas, comptador
Anabel Ros Nuño, tresorera
Manel Moreno Cuadors, vocal
Josep Castellano Costa, vocal
A partir del mes de juliol, amb la renovació dels dos
membres nomenats per la Junta de Govern del Col·legi, i el
mes de desembre, amb el nomenament de dos membres
nomenats per l’Assemblea de Col·legiats i Col·legiades, el
Consell d’Administració ha quedat format per:
Anabel Ros Nuño, presidenta
Josep Castellano Costa, secretari
Miquel J. Vendrell Deulofeu, comptador
Manel Moreno Cuadros, tresorer
Carles Planas Domènech, vocal
Jordi Hernández Andujar, vocal

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

1.9. 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 a
Junta de Govern ha estat format per:
Ignasi Almarza Morcillo, president
Albert Gonzàlez Noguera, secretari
Manel Moreno Cuadros, vocal
En total s’han tramitat i gestionat 1.006 pòlisses, que es
reflecteixen en la taula següent:
Tipus d’assegurança

Núm.

Responsabilitat civil

Laboratori de les instal·lacions de Celrà

Professional
Societats
Taxacions

636
9
28

Construcció
Desenal
Tot risc const

23
3

Previsió
Premaat
Vida
Accidents

285
3
8

Altres
Llar
Multirisc

6
5

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

A part d’aquests 608 col·legiats i col·legiades, n’hi ha
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setanta-cinc que estan en situació decennal dins de
Musaat per jubilació, per invalidesa o per defunció.

Premaat – Mútua de previsió
Grup

Actius

Passius

Bàsic

-

73

2000

-

1

Bàsic ampliat

-

36

253

25

Professional
Complementari 1r
Estalvi/jubilació
Pla previsió assegurat

-

14

17

5

2

-

Segueix, com a principal consulta, les diferents opcions a
la jubilació.
La mútua Premaat ha endegat el projecte AT+E amb
l’objectiu de donar suport a les universitats per captar
més matriculacions al Grau en Arquitectura Tècnica.

Responsabilitat civil
Igual com l’any passat, es manté la línia ascendent de les
reclamacions rebudes, segons es reflecteix en el quadre
següent:
Veure gràfic: Comunicacions rebudes

Musaat – Mútua de responsabilitat civil
Cobertura de 150.000 €

387

Cobertura de 187.500 €

60

Cobertura de 250.000 €

77

Cobertura de 312.500 €

22

Cobertura de 400.000 €

50

Cobertura de 600.500 €

8

Cobertura de 750.000 €

3

Cobertura de 1.125.000 €

1

TOTAL

Comunicacions rebudes

L’origen de la majoria de les reclamacions són humitats i
esquerdes de diversos tipus i els accidents personals.
Una mateixa reclamació pot fer referència a diversos
danys. En la taula següent es classifiquen les
reclamacions segons el tipus.
Veure gràfic: Origen de les comunicacions
També s’han produït reclamacions sense especificar els
desperfectes, i altres en què es reclamava per més d’un
concepte.

608

2010

2011

2012

2013

2014

Demandes judicials

66

68

36

24

18

7

3

4

5

9

Reclamacions formals per escrit

35

43

31

19

17

23

15

19

18

22

Sense reclamació formal

42

2

0

4

6

1

1

2

12

19

7

0

1

0

0

2

0

0

0

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Esquerdes en parets i
aixecament de terres

46

49

32

29

22

10

3

3

10

3

Humitats per ﬁltracions

33

37

25

19

11

10

7

8

8

12

Reclamacions departament habitatge

Origen de les comunicacions

2015

2016

2017

2018

2019

Accidents personals

7

9

3

1

2

2

1

4

8

13

Altres danys/acabats

11

12

5

3

4

1

7

9

7

11

Esllavissaments

3

6

1

0

1

1

1

0

1

1

Desperfectes a tercers

1

0

2

2

1

9

0

1

1

3

Replanteig

1

Danys patrimonials

6

Memòria anual
d’activitats 2019

2/		 Activitats
		Socioculturals
2.1. Exposicions

La nadala de Lola Ansón va ser escollida com a felicitació
de Nadal del Col·legi. El 13 de desembre tos els
participants i els seus familiars es varen reunir a la sala
d’actes de La Punxa, a Girona, per lliurar els obsequis a la
mainada, menjar torrons i felicitar les festes. La vetllada
va estar amenitzada per l’actuació d’un mag.

Exposició Col·lectiva DiversitArt
Es va poder visitar durant tot el mes de maig, amb obres
ben diverses i d’autors diversos (escultures d’Anna
Novella i pintures de Perpinyà, Clapera Mayà, Lidya
Danyluk, Victoria de la Serna i Enric Puigsegur)

Exposició col·lectiva

Nadala guanyadora de la categoria de 4 a 7 anys:
“Skyline de Nadal”, de Neil Muñoz Gri, de 7 anys

Exposició de Paquita Lladó
El company Eduard Bonmatí va exposar des del 17
d’octubre fins a final d’any l’àmplia obra de la seva
mare (EPD), Paquita Lladó, composta d’aquarel·les, olis
i escultures de moltes temàtiques diferents (paisatge,
retrat, caricatura, bodegó, abstracció...).

Exposició de Paquita Lladó

2.2. Jornada nadalenca
En el concurs de nadales d’enguany hi varen participar un
total de 53 nens i nenes d’entre 5 mesos i 12 anys. Van
resultar guanyadors, dins les tres franges d’edat previstes,
els següents treballs:

Nadala guanyadora de la categoria de
menys de 4 anys: “El petit arbre de Nadal”,
de Gerard Costa Rei, d’1 any.
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Instantània dels assistents a la jornada

Nadala guanyadora de la categoria de més de 7 anys:
“Nadal a La Punxa”, de Lola Ansón Barrientos, d’11 anys

Petits i grans celebrant la jornada nadalenca

2.3. Visites a l’edifici de La Punxa

2.4. Dinar de germanor

El 10 de juny familiars nets i besnets d’Alfons Teixidor,
que l’any 1918 va encarregar la construcció del que ara
és la nostra seu, amb planta baixa, tres pisos i un badalot,
van poder veure l’exposició commemorativa dels 100
anys de la concessió de la llicència d’obres i van passejar
per les diferents plantes de l’edifici.

El 25 de maig, a les instal·lacions de l’Hotel AC Palau de
Bellavista, de Girona, es va celebrar el tradicional dinar de
germanor, en el transcurs del qual es va retre homenatge
als companys i companyes que celebren 25 i 50 anys de
professió.
Van celebrar els vint-i-cinc anys els companys i
companyes:
CABRERA MASFERRER, Albert
CALABUIG SERRA, Xavier
CARRERAS TARRÉS, Jordi
FERNANDEZ CASTRO, J. Antoni
GALIA ARPA, Lluís
GOMEZ PRIETO, Joan Manel
PETIT BOYERO, Joaquim
PLANAGUMÀ BARTRINA, Josep
RUBAU FONT, Nuri
RUIZ ZAFRA, Domingo Carlos
URCOLA PIÑOL, Francisco Javier
VILAGRAN GRAU, Elena

Visita de familiars d’Alfons Teixidor

Memòria anual
d’activitats 2019

2.5. Trobades de junta de
govern a comarques
L’últim quadrimestre de l’any la Junta de Govern va fixar
el calendari per mantenir reunions amb els col·legiats
i col·legiades de cada comarca per tal d’informar-los i
comentar de primera mà les últimes novetats i afers
importants relacionats amb la professió. Les trobades es
van dur a terme en els llocs i dates següents:
El 27 de setembre amb els companys de la Cerdanya.
El 8 d’octubre a la seu de La Punxa, amb els companys
del Gironès i del Pla de l’Estany.
Instantànies dels assistents al dinar
de germanor

El 14 d’octubre amb el companys de la Selva, a l’oficina de
Lloret de Mar.

I cinquanta anys, els companys:
BAIG CONESA, Antoni
BATLLORI BACH, Llorenç
ESCUDERO DIAZ, Diego
FALGAS i OLLER, Salvador
FAUQUIER GARCIA, Ezequiel
GUINART JOU, Josep Lluís
PASCUAL URQUIZA, Antonio
PUATE COSTA, Joan Ll.
PUJOLÀS BUTIÑÀ, Salvador
ROMANS RAMIO, Joaquim
SOLAR MERINO (del), Santiago
VIDAL DABAN, Agustí
VILA MATO, Josep
XIFRE SANTAMARIA, Antoni
Trobada amb els companys de la Cerdanya, a Puigcerdà
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Trobada amb els companys i companyes del Gironès i del
Pla de l’Estany, a la sala d’actes de La Punxa

Presentació del programa Holadomus l’esquerra, Jordi Ayats,
director del programa i a la dreta Jordi Güell, regidor d’Urbanisme de
l’Ajuntament d’Olot

Assistents a la trobada de la Garrotxa i
Ripollès, a l’oficina collegial d’Olot

Trobada a la comarca del Baix Empordà, a l’oficina
collegial de Palamós

Trobada amb els companys i companyes de
l’Alt Empordà, a l’oficina collegial de Figueres

Trobada amb els companys i companyes de la Selva,
a l’oficina collegial de Lloret de Mar

El 22 d’octubre, a l’oficina col·legial d’Olot, amb els
companys de la Garrotxa i del Ripollès. Prèviament
a la trobada, el regidor d’Urbanisme, Habitatge,
Mobilitat i Transició Energètica de l’Ajuntament
d’Olot, Jordi Güell, i el responsable del programa,
Jordi Ayats, varen exposar els principals trets del
programa Holadamus, adreçat a ajudar el ciutadà
durant el procés de reforma de la seva llar per

millorar en comoditat, accessibilitat, salut i despesa
energètica.
L’11 de novembre amb els companys del Baix Empordà, a
l’oficina de Palamós.
El 13 de novembre amb els companys de l’Alt Empordà, a
l’oficina col·legial de Figueres.
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2.6. Ajudes humanitàries
Com en anteriors ocasions, el Col·legi ha fet una donació
a una entitat amb un clar component d’ajuda i assistència
a les persones. El Col·legi juga cada any a la loteria de
Nadal, i en aquesta ocasió el número amb què s’hi
participava ha estat premiat amb el retorn de la quantitat
jugada. Passat el termini de cobrament, ha quedat un
romanent no reclamat de 1.480 euros.
En el si de la Junta de Govern s’han recollit algunes
propostes per destinar aquest import. En aquest cas s’ha
escollit l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, ja que a
través de “Fes + Trueta” es pot col·laborar en els projectes
solidaris oberts. Concretament, l’aportació es destinarà
al projecte de renovació de butaques per a pacients
hospitalitzats, per fer-les més confortables i polivalents i
millorar tant la comoditat i l’autonomia dels pacients com
el descans de familiars i acompanyants.

Instantània amb responsables de l’àrea
pediàtrica de l’Hospital Josep Trueta
Jornada inaugural del Mobile Week Girona a la
sala d’actes de La Punxa

La institució col·legial vol aportar així el seu gra de sorra per
ajudar en causes solidàries del nostre entorn més proper,
com en anteriors ocasions ja es va fer amb entitats com la
Fundació Vimar, un institució privada sense ànim de lucre
que destina els seus esforços a l’acolliment residencial i
l’atenció diürna de les persones discapacitades del Baix
Empordà, les Germanetes del Pobres de Girona, l’Asil Santa
Teresa Jornet de Banyoles o Càritas de Girona.

2.7. Cessió d’instal·lacions
col·legials
El 22 de febrer, dins la setmana de la Mobile Week
Girona, es va portar a terme la jornada inaugural i durant
tot el dia hi va haver un seguit de conferències.

El conseller Jordi Puigneró, que va assistir a l’acte
Girona Tecnològica, amb el nostre president,
Miquel Vendrell
Instantània de la presentació de Girona
Tecnològica a la sala d’actes de La Punxa

El 15 de maig es va celebrar a la sala d’actes la
presentació, per part de l’alcaldessa de Girona, del
projecte “Girona tecnològica”, que va comptar amb
l’assistència del conseller Jordi Puigneró.
El 13 de juny la Mútua Egarsat va portar a terme una
formació sobre prevenció de riscos laborals a les
empreses associades.
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3/ 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 en l’article 2 dels estatuts col·legials, on es
detallen els fins 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, amb un informe previ de l’assessoria
jurídica, s’inicien les actuacions necessàries.
Les actuacions portades a terme aquest any es poden
dividir en dos grans grups:
> Negatives de serveis tècnics municipals a admetre
projectes redactats per aparelladors. S’han presentat
recursos davant els ajuntaments de la Cellera, Sant Joan
les Fonts, l’Escala, Olot i Blanes. Igualment, s’han portat
terme reunions amb serveis tècnics municipals.
> Concursos de places públiques específiques
d’arquitecte tècnic en què s’admeten altres titulacions.
S’han presentat recursos davant els ajuntaments de
Roses, Calonge i Quart.

També s’ha col·laborat aportant les nostres observacions
en projectes de modificació de lleis o de planejaments
urbanístics, així com enviant a totes les administracions
advertiments del deure de col·legiació per a la
participació en jurats qualificadors de concursos oposició
o taules tècniques.
Una altra vessant en la qual actua el Col·legi és la
celebració de jornades i la posterior divulgació dels
continguts que s’hi han tractat mitjançant la publicació de

les ponències i les conclusions. S’ha editat el llibre sobre
la jornada d’atribucions professionals celebrada l’any
2018, on es tractava especialment i de forma expressa
deixar clares tot un seguit de competències que sovint
es qüestionen. S’ha tramés al Col·legi de Secretaris,
Interventors i Tresorers de l’Administració Local per tal de
fer-la arribar als seus associats.

3.1.1. Nou logo del Col·legi i
marca de la professió
Dins el marc de comunicació del Col·legi i amb
l’objectiu de donar més visibilitat a la professió, la
Junta va actuar en 3 fronts:
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> Replanteig i actualització del disseny de diferents
formularis i documents d’escriptori del Col·legi
(impresos, carpetes de treball, sobres,...)
> Creació d’un logo/marca que identifiqués la
professió. Es va escollir promocionar la paraula
APARELLADOR, ja que enteníem que és i ha
estat la més utilitzada arreu i calia “recuperar-la”.
> Paral·lela lament es va voler llançar, juntament
amb aquesta marca, la visibilitat d’alguna de les
diferents actuacions professionals, de forma
genèrica; que acompanyés el nom.

3.1.2. Promoció de la professió – presentació
candidatura a Contart 2022
També amb l’objectiu de donar més visibiliat
a la professió, es va presentar candidatura a
l’organització de Contart, la convenció tècnica
i tecnològica de l’Arquitectura Tècnica que es
fa cada dos anys, per a l’edició de 2022 on es
proposava debatre sobre:

> La rehabilitació i manteniment del parc
edificat
> Especialització de l’arquitectura tècnica – noves
necessitats, nous perfils professionals
> Ecologia i construcció. Nous materials, gestió de
residus de la construcció, reciclatge.
> Gestió de la qualitat en el procés de construcció.
Noves tecnologies, nous sistemes de control.
> Noves tecnologies de la construcció –
desenvolupament del BIM. Aplicació en obra.
> Economia circular i sostenibilitat. Gestió de
costos, construcció, producció eficient, edificis
eficients.
> Gestió de nous recursos vinculats als edificis.
Aigua i energies renovables.
Juntament amb la del Col·legi de Girona, va
presentar també candidatura el Col·legi de Toledo
que, finalment va resultar guanyadora per un
estret marge de quatre vots.
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3.2. El col·legi als mitjans
Presentació de l’estadística de la
construcció d’habitatges a les comarques
gironines 1987-2018
El 15 de gener es va presentar als mitjans de
comunicació, un any més, l’estadística d’habitatges
construïts i acabats, que va ser comentada pel nostre
president. Miquel Vendrell, a través d’un seguit de
diapositives, va comparar diferents paràmetres històrics.
Els mitjans varen recollir que el 2020 podria donar xifres
similars a 2019.
Diferents mitjans, tant escrits com radiofònics, es van fer
ressò de les dades: TV de Girona, Ser Catalunya, Diari
de Girona, El Punt, el Gerió digital, Aldia.cat, vilaweb,
inversión y finanzas, ABC, El Punt Avui, La Vanguardia,...

Dades estadístiques a la premsa gironina
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les seves experiències com a coordinadora de seguretat
i salut a les obres; Assumpció Puig, degana del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya; Anna Sánchez, enginyera civil,
i Beartriz Oliete que va explicar el projecte “Women can
Build”, de la Fundación Laboral de la Construcción, adreçat
a integrar les dones en els oficis de la construcció. Vàrem
poder comptar amb l’assistència de l’alcaldessa de Girona,
Marta Madrenas, que va obrir l’acte.

Dades estadístiques a la premsa gironina

Taula rodona “Dones a la construcció”
Emmarcat dins els actes institucionals que s’han encetat,
tant a Catalunya com a Espanya, el Col·legi va voler fer la
seva aportació mitjançant la creació, en el si de la Junta de
Govern, de la Comissió per a la Igualtat de Gènere. Està
formada per les companyes M. Carme Domènech Garcia,
Anabel Ros Nuño i M. Dolors Torrentà Cortés.
El 12 de març es va portar a terme una taula rodona sota el
títol “Dones a la Construcció”, on es van posar de manifest
problemàtiques, experiències i iniciatives dins del nostre
sector. I es va fer des de diferents punts de vista. Varen
intervenir-hi la companya Carme Domènech, que va mostrar

Taula rodona “Dones a la construcció”
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Es varen presentar les dades d’una enquesta entre
el col·lectiu de dones aparelladors de les comarques
gironines, amb l’objectiu de donar visibilitat als greuges i
problemes de les dones, de la qual es van poder extreure
les dades següents:
> L’edat està entre els 24 i 70 anys, amb una mitjana de
42 anys i mig.
> El 92% exerceix la professió i , d’aquest, un 66% ho fa
com a liberal autònoma.
> Els càrrecs que ocupen són molt diversos; des de la
pròpia 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.

Presentació de la nova Junta de Govern
El 4 de juliol es va presentar la nova Junta de Govern i
Miquel Vendrell va exposar als mitjans de comunicació els
objectius per als propers 4 anys.

> Societat: en va destacar la voluntat de seguir
incrementant la nostra presència en la societat,
difondre la professió i la creació d’un grup de treball
de professionals sèniors per transmetre el seu
coneixement als nous col·legiats.
> Tecnologia: entre d’altres aspectes, es potenciarà el
Gabinet Tècnic per facilitar l’exercici de la professió
amb eines i normativa actualitzada.
> Comunicació: en va destacar la tasca de donar
a conèixer a la societat qui som i què fem els
aparelladors i actualitzar els canals de comunicació
amb el col·lectiu.

Mobile Week Girona
Per primer cop, durant la setmana anterior al Mobile
World Congres de Barcelona es van celebrar alguns
actes fora de la ciutat comtal. Girona va ser una de les
poblacions escollides i, a invitació de l’Ajuntament, el
Col·legi va participar-hi. La sala d’actes de l’edifici de La
Punxa va acollir l’acte inaugural i durant tota la jornada
del 22 de febrer, sota el lema “Ciutats intel·ligents,
tecnològiques i tecnològicament intel·ligents” es van
celebrar tot un seguit de conferències adreçades a
debatre sobre la manera d’entendre i dissenyar l’espai
urbà amb el desenvolupament de la tecnologia, l’accés
a una quantitat d’informació impressionant que ens
permet preveure les necessitats de les persones i de les
ciutats del futur i si la capa digital pot mesurar la salut
de les nostres ciutats, pot anticipar embussos, evitar
malbarataments energètics o disminuir la contaminació.

Miquel Vendrell, informant els mitjans dels objectius
de la nova Junta de Govern

El president va informar que el Col·legi seguirà treballant
per oferir formació i reciclatge als col·legiats, procurar
eines que ajudin en el dia a dia dels professionals i donar
a conèixer la professió a la ciutadania, en especial als
estudiants que han d’escollir carrera universitària. Va
presentar el programa de treball de la Junta de Govern
per als propers 4 anys batejat “per un Col·legi 4.0”, que
preveu quatre grans branques:
> Col·legiats: en va destacar la voluntat de treballar per
difondre la professió en les escoles i instituts.

Jornada inaugural de la Mobile Week Girona
2019 a la sala d’actes de la seu de La Punxa
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Presentació de la setmana de Mobile Week Girona

3.3. Publicacions
Revista La Punxa
Enguany s’han presentat dos números més: el 56 i el 57.
En els dos números s’ha tractat com a tema central l’orgue
de la catedral de Girona i les cases barates del barri de Sant
Narcís, de Sant Cugat de Salt i de Vila-roja. A més, es van
tractar els trulls d’oli, els assentaments ibèrics, les cases
de pescadors, el castell de Sant Salvador de Verdera i es
va entrevistar el Bisbe de Girona i la directora de l’Escola
Politècnica de la Universitat de Girona.

En la secció tècnica es va tractar sobre el V Congrés
d’edificis d’energia quasi nul·la i la utilització dels
assaigs no destructius en l’avaluació del grau
d’afectació d’una estructura de formigó armat després
d’un incendi.
L’apartat de construccions del món ens portà de viatge
cap a Mongòlia i el Senegal.

Publicació de les ponències de la jornada
sobre atribucions professionals
S’ha publicat, en paper i també en format digital penjat al
web, el llibre que recull les ponències i conclusions finals
dels magistrats Fernando Lacaba, president de l’Audiència
Provincial de Girona, i Hector Garcia Morago, magistrat
de la Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, especialitzada en urbanisme i medi ambient,
on es varen tractar les atribucions dels aparelladors i,
en especial, les competències en matèria de projectes,
rehabilitacions, intervencions parcials, canvis d’usos,
competències compartides i competències en el si dels
ajuntaments.

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 editar en paper el butlletí d’informació col·legial,
que es fa arribar a totes les persones que ho han
demanat expressament.
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Publicacions de la Fundació Musaat
Pel seu interès s’han distribuït les publicacions de la
Fundació Musaat:
> Cubierta inclinada de teja ceràmica sobre tabiquillos
> Guia de protecció contra incendis

Publicacions del Consejo General de la
Arquitectura Técnica
En col·laboració amb el Consejo de Metges d’Espanya s’ha
editat:
> Edificios y salud : 7 llaves para un edificio saludable.

Noves fitxes incorporades a la Guia Pràctica
de Coordinació
La companya i membre de la Junta de Govern, Carme
Domènech, especialitzada en coordinació de seguretat
i salut, va crear el contingut de la Guia pràctica de
coordinació que es pot trobar en el web col·legial. La
guia es va actualitzant a mesura que és necessari o
apareixen noves casuístiques i, enguany, s’ha aportat el
cas del promotor que contracta directament treballadors
autònoms (amb i sense treballadors).

Publicaciones de la Fundación Musaat

Noves fitxes de la guia
pràctica de coordinació

Publicació del Consejo General

Guia pràctica de coordinació que es troba al web
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3.4. Representacio institucional
Representacio i
relacions institucionals
Premi Toni Cobos
El 23 de maig, la comptadora de la Junta de Govern, Anabel
Ros va assistir a la celebració dels Premis d’Arquitectura
Tradicional Toni Cobos, organitzat per l’Associació GRETA
(Grup de Recuperació i Estudi de l’Arquitectura Tradicional).
Participació en jurats qualificadors
El 16 de maig Anabel Ros va formar part del jurat dels Premis
Projectes Final de Grau en Arquitectura Tècnica i Grau en
Arquitectura Tècnica i Edificació de la Universitat de Girona.
El 27 d’abril la secretària del Col·legi, Dolors Torrentà, va
formar part del jurat qualificador del concurs de paletes de
Campllong.
El col·legiat Rafel Planas Mayolas, en representació del
Col·legi, va formar part del jurat qualificador del 36è
Concurs de Paletes de la comarca del Pla de l’Estany, que
es va celebrar el dissabte 14 de juny.
El tradicional concurs de paletes de Girona, que es
celebra dins els actes de les fires i festes de Sant Narcís,
enguany s’ha hagut de cancel·lar degut al mal temps.
Premis Manel Xifra Boada
El dia 7 de juny la secretària, Dolors Torrentà, va assistir a
la celebració dels Premis Manel Xifra Boada,organitzats pel
Col·legi d’Enginyers Graduats i Tècnics Industrials de Girona.

El nostre president, Miquel Vendrell, amb el
company Joan Lopez

Universitat de Girona
El 27 de juny el president, Miquel Vendrell, va assistir
a la 24a edició dels Premis Projectes Final de Carrera
del Patronat de l’Escola Politècnica de la Universitat.
En el transcurs de l’acte es va mantenir una reunió
privada dels patrons amb la consellera d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels
Chacón.
El 12 de juliol la secretària, Anabel Ros, va assistir
al primer acte de graduació conjunt dels graus que
s’imparteixen a l’Escola Politècnica.
El 3 d’octubre Anabel Ros va assistir a l’acte d’inauguració
dels curs acadèmic 2019-2020, a l’Aula Magna Modest
Prats.
El 10 d’octubre el president, Miquel Vendrell, va assistir
a l’acte d’inauguració del curs 2019-2020 de l’Escola
Politècnica de la Universitat de Girona. La conferència
inaugural va anar a càrrec de l’arquitecte tècnic David
Garcia Fernàndez, amb la ponència “El repte de construir
a l’Antàrtida”. En el decurs de l’acte es varen lliurar el
premis extraordinaris de les titulacions de grau que, en el
cas de la nostra professió, va recaure en el company Joan
López Serra.
El 25 d’abril, el president Miquel Vendrell, acompanyat
d’Ignasi Almarza i Anabel Ros, varen participar en una
xerrada a l’Escola Politècnica adreçada als estudiants del
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació per informar-los
dels diferents serveis que ofereix el Col·legi i les diferents
formes d’exercici professional.

Xerrada a la Universitat per apropar la institució i els
seus serveis als alumnes del Grau en Arquitectura
Tècnica i Edificació
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El 14 de novembre el Col·legi va col·laborar
econòmicament en la celebració de la 2a Jornada
d’Innovació a la Construcció “L’eficiència energètica en la
gestió de l’edificació: IPD+LEAN+BIM”.

les instal·lacions de la UEC, a Palol de Revardit, on es va fer
una demostració perquè tots els assistents poguessin veure
quin és el funcionament de l’espai.
El 2 d’abril, la vocal de la Junta de Govern, Carme Domènech,
acompanyada de la cap de visats, Sònia Vergés, varen
assistir a una reunió a l’Ajuntament de Girona on es va
debatre sobre les sol·licituds documentals dels serveis
tècnics municipals, entre d’altres, els estudis bàsics de
seguretat i salut en les comunicacions.

Organismes
d’àmbit estatal

Jornada a la universitat, en què va
col·laborar el Col·legi

Actes a d’altres col·legis
El 27 de març i el 3 d’abril, el president, Miquel Vendrell,
va realitzar una jornada de presentació del nou programa
AparTot als Col·legis de Tarragona i de les Terres de
l’Ebre, de forma conjunta, i el Col·legi de Lleida.
El 7 de juny Miquel Vendrell i Anabel Ros varen assistir a
la celebració, a Madrid, del 70è aniversari de la mútua de
previsió Premaat.
El 14 de desembre Miquel Vendrell va assistir al dinar de
germanor del Col·legi d’Aparelladors de Lleida.
El 19 de desembre Miquel Vendrell va assistir al tradicional
concert de Nadal del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona.

Diversos
El 21 de gener el president, Miquel Vendrell, acompanyat
de l’expresident, Miquel Matas, varen assistir a una reunió
amb la gerent de la Gerència Territorial del Cadastre
de Girona per estudiar la possibilitat de concretar un
conveni específic, arran de la signatura d’un conveni marc
entre els dos Consells Generals.
El 15 de febrer Anabel Ros va mantenir una entrevista
amb la Direcció de l’IES Sant Narcís per a la confecció
d’un article per a la revista La Punxa i buscar sistemes per
poder fer difusió de la professió.
El 27 de març Anabel Ros i Carme Domènech van assistir a
la presentació del simulador de riscos d’espais confinats, a

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 22 de febrer, 12 de maig, 5 de juliol i 15 de novembre.
Hi va assistir Miquel Vendrell, en algunes acompanyat per la
secretària, Anabel Ros i la comptadora, Carme Domènech.

Junta de Govern autonòmica del Consell General de
l’Arquitectura Tècnica d’Espanya
A part de les reunions del plenari, el Consell convoca
mensualment una reunió de Junta de Govern
autonòmica, en la qual, a més dels membres de la Junta
de Govern del Consell, hi participa un membre de cada
comunitat autònoma. Durant l’any, amb l’aprovació de la
modificació dels estatuts, han quedat eliminades.

Premaat – Mútua de Previsió
L’assemblea anual de mutualistes es va celebrar el dia 8
de juny, a Madrid, i hi va assistir la comptadora de la Junta
de Govern, Ana Isabel Ros.

Musaat – Mútua de responsabilitat civil
Es va celebrar l’assemblea anual de mutualistes el 27 de
juny, a Madrid, i hi va assistir la comptadora de la Junta de
Govern, Ana Isabel Ros.

Organismes
d’àmbit autonòmic
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
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d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació
de l’àmbit territorial català.

CURSOS
TEMÀTICS

> 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

2019-02 BEP.BIM EXECUTION PLAN
Professor: Rafael Capdevila
Data: 17 de gener de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 4 hores
Nre. assistents: 8

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 Junta de Govern en sessió extraordinària de data 13 de
maig de 2009, declarats adequats a la legalitat per Resolució
JUS/3041/2009, publicats al DOGC núm. 5498, de 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:
Francesc Barberà López
President executiu: Celestí Ventura Cisternas
Vicepresidents:
Miquel Josep Vendrell Deulofeu
Celestí Ventura Cisternas 		
Secretari:
Adolf Quetcuti Carceller
Teresa Arnal Vidal
Tresorera: M.
S’ha reunit en les dates següents: 10 de gener, 4 d’abril,
30 de maig, 18 de juliol, 19 de setembre i 7 de novembre.

3.5. Activitats formatives
Enguany s’han inscrit als diferents cursos 624 persones,
amb un total de 292 hores de formació, amb el següent
detall:

2019-01 POSA’T AL DIA:
COM GENERAR ARXIUS GML PEL CADASTRE
Ponent: Miquel Josep Vendrell Deulofeu
Data: 21 de gener de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 2 hores
Nre. assistents: 19
2019-03 PISCINES
Professor: Amadeu Escriu Giró
Dates: 22 i 29 de gener de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 8 hores
Nre. assistents: 12
2019-04 COM FER UNA ITE
Professor: Fèlix Ruiz
Dates: 31 de gener i 7 i 14 de febrer de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 12 hores
Nre. assistents: 20
2019-01 POSA’T AL DIA:
OFICINA VIRTUAL
Ponent: Sònia Vergés Roig
Data: 18 de febrer de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 2 hores
Nre. assistents: 9
2019-05 EINES BIM. DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ
Professor: Rafael Capdevila
Data: 19 de febrer de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 4 hores
Nre. assistents: 10
2019-01 POSA’T AL DIA:
COM CERTIFICAR LES INSTAL·LACIONS DE
PROTECCIÓ PASSIVA? LA NOVA SP136 I LA GUIA DE
BONES PRÀCTIQUES
Data: 25 de febrer de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 3 hores
Nre. assistents: 53
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2019-09 COM FER UNA ITE. NIVELL II
Professor: Fèlix Ruiz
Dates: 6 i 13 de juny de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 8 hores
Nre. assistents: 20

Curs de protecció passiva a les instal·lacions de Celrà

2019-10 PRÀCTICA PROFESSIONAL
Professors: Sònia Vergés Roig
Jordi Tarrés Busquets
Dates: 19 i 26 de setembre de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 6 hores
Nre. assistents: 3

2019-06 CONTROL DE QUALITAT D’OBRA
Professor: Josep M. Arjona Borrego
Dates: 28 de febrer i 5, 7 i 14 de març de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 12 hores
Nre. assistents: 16

2019-11 CÀLCUL D’ESTRUCTURES
Professora: Roser Samaniego
Dates: 17 i 24 de setembre, 1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre i 4
de novembre de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 24 hores
Nre. assistents: 30

2019-01 POSA’T AL DIA: OFICINA VIRTUAL
Ponent: Sònia Vergés Roig
Data: 19 de març de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 2 hores
Nre. assistents: 6

2019-12 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT
Professora: M. Carme Domènech Garcia
Dates: 7, 12 i 21 de novembre de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 9 hores
Nre. assistents: 6

2019-01 POSA’T AL DIA: EL NOU REGLAMENT
EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES
Ponent: Josep Maria Teixidor
Data: 25 de març de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 1,5 hores
Nre. assistents: 9

2019-01 POSA’T AL DIA: SEGURETAT I SALUT
Professors: Carme Domènech Garcia
Albert Niell Ezequiel
Data: 28 de novembre de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 3 hores
Nre. assistents: 17

2019-08 LLICÈNCIES D’ACTIVITAT (llicències
ambientals)
Professor: Alejandro Soldevila
Dates: 9, 16, 23 i 30 de maig de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 16 hores
Nre. assistents: 20
2019-07 CURS PRÀCTIC DE PASSIVHAUS
Professor: Rafael Gil
Ponents: Josep M. Fosalba
Micheel Wassouf
Pere Borràs (Zehnder)
Toni Gassó (Blower Test)
Dates: 13, 20 i 27 de maig i 3 de juny de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 16 hores
Nre. assistents: 12

CURSOS
INSTRUMENTALS
2019-13 SEMINARI: DIBUIX RÀPID 3D AMB SKETCHUP
Professor: Eudald Rico Planas
Data: 28 de gener i 4 i 11 de febrer de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 12 hores
Nre. assistents: 9
2019-14 AUTODESK REVIT (NIVELL I)
Professor: Quim Gallart Figueres
Dates: 13, 20 i 27 de febrer i 6, 13, 20 i 27 de març de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 28 hores
Nre. assistents: 16
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2019-16 TCQ-amidaments i pressupostos
Professors: Maria Villegas i Rafel Moral
Dates: 21 i 28 de març de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 7 hores
Nre. assistents: 14
2019-17 PRESTO (amidaments i pressupostos)
Professor: Vicenç Sala Pascual
Dates: 2, 9 i 16 d’abril de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 9 hores
Nre. assistents: 14
2019-18 AUTODESK REVIT (NIVELL II)
Professor: Quim Gallart Figueras
Dates: 3, 10, 17 i 24 d’abril i 8, 15 i 22 de maig de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 28 hores
Nre. assistents: 11

Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 1,5 hores
Nre. assistents: 16
2019-44 CURS PRÀCTIC DEL NOU AparTot
Professora: Núria Puig Montserrat
Data: 11 de desembre de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 1,5 hores
Nre. assistents: 10

SESSIONS
INFORMATIVES
PRESENTACIÓ DEL NOU PROGRAMA AparTot
Ponent: Miquel Josep Vendrell Deulofeu
Data: 17 de gener de 2019
Lloc: Sala d’actes de La Punxa
Nre. assistents: 14

2019-20 AUTODESK curs pràctic REVIT
(arquitectura / construcció)
Professor: Quim Gallart Figueras
Dates: 29 de maig, 5, 12, 19 i 20 de juny i 3 i 10 de juliol
de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 28 hores
Nre. assistents: 16
2019-21 COST-IT
Professor: Vicens Sala Pascual
Dates: 4, 11 i 18 de juny i 9 de juliol de maig de 2019
Lloc: Aula 1 de formació al CECAM
Durada: 12 hores
Nre. assistents: 5
2019-23 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA, Programa CE3X
(Edificis nous)
Professor: Jordi Salvat Comas
Dates: 17, 24 i 31 d’octubre de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 9 hores
Nre. assistents: 8

Presentació del nou programa AparTot per part del
president, Miquel Vendrell, a la seu de La Punxa

2019-28 SESSIONS GABINET TÈCNIC A COMARQUES
Ponents: Miquel Josep Vendrell Deulofeu
Sònia Vergés Roig
Lloc: Oficina col·legial de Palamós
Data: 29 de gener de 2019
Nre. assistents: 10

2019-22 AUTODESK REVIT disciplina ESTRUCTURA
Professora: Cristina Camilo Sánchez
Dates: 23 i 30 d’octubre, 6, 20 i 27 de novembre i 11 i 17
de desembre de 2019
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Durada: 28 hores
Nre. assistents: 8

Lloc: Oficina col·legial de Figueres
Data: 30 de gener de 2019
Nre. assistents: 34

2019-43 CURS PRÀCTIC DEL NOU AparTot
Professora: Núria Puig Montserrat
Data: 5 de novembre de 2019

Lloc: Oficina col·legial d’Olot
Data: 12 de febrer
Nre. assistents: 22

Lloc: Oficina col·legial de Lloret
Data: 6 de febrer
Nre. assistents: 20
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Lloc: Sala d’actes de la Punxa
Data: 26 de febrer
Nre. assistents: 24
Lloc: Hotel del Prado de Puigcerdà
Data: 6 de març
Nre. assistents: 9

Xerrada de gabinet tècnic a la Seu de La Punxa

2019-42 JORNADA AUSCULTACIÓ-MONITORITZACIÓ
ESTRUCTURAL I GEOTÈCNICA
Data: 30 de setembre de 2019
Ponents: Juan José Rosas Alguero, enginyer de Camins,
especialitzat en geotècniaMiquel Llorens,
professor de la UdG i membre del grup de
recerca AMADE
Benjamí Moreno, responsable I+D a 3STECH
(empresa de base tecno, a la UdG)
Joachim Schneider, enginyer civil especialitzat en
geotècnia. CEO GLÖTZL GMBH (Alemanya)
Joan Llorens, professor de la UdG i membre del
grup de recerca AMADE
Jordi Bernuz, de Bernuz-Fernández Arquitectes,
SLP
Manel Fernández, de Bernuz-Fernández
Arquitectes, SLP
Durada: 3,5 hores
Lloc: Auditori Joan M. Gelada del CECAM de Celrà
Nre. assistents: 30
MANEJAMENT ESTACIÓ TOTAL TRIMBLE M 3
Professor: Amadeu Escriu Giró
Lloc: CECAM de Celrà
Durada: 3 hores
2019-33 Data: 9 d’abril de 2019
Nre. assistents: 6
MANEJAMENT ESTACIÓ TOTAL TRIMBLE ZEISS 5600
Professor: Amadeu Escriu Giró
Lloc: CECAM de Celrà
Durada: 3 hores
2019-34 Data: 11 d’abril de 2019
Nre. assistents: 3

Xerrada de gabinet tècnic a l’oficina de Figueres

MANEJAMENT TRIMBLE R-2 GPS
Professor: Amadeu Escriu Giró
Lloc: CECAM de Celrà
Durada: 2 hores
2019-29 Data: 24 de gener de 2019
Nre. assistents: 4
2019-32 Data: 1 d’abril de 2019
Nre. assistents: 7
2019-36 Data: 4 de juny de 2019
Nre. assistents: 7
2019-37 Data: 19 de setembre de 2019
Nre. assistents: 5

Xerrada de gabinet tècnic a l’oficina d’Olot

2019-40 Data: 7 de novembre de 2019
Nre. assistents: 2
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3.6. Grups
d’especialitats-forum
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 van crear a finals
de l’any 2015 els anomenats grups d’especialitats:
> 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

professionals, la formació i l’organització de jornades i, en
general, qualsevol altra actuació d’interès dels professionals
de la seguretat contra incendis que ambdues parts
considerin que poden efectuar de forma conjunta.
El 22 de maig i 18 de juny se signà amb els Col·legi
d’Aparelladors de Lleida i Barcelona, respectivament, pels
quals es concreta el tràmit i preus per a l’adquisició del
programa AparTot.
El 10 de juliol se signà amb Endesa, d’acord amb el qual
la comercialitzadora d’electricitat ofereix als aparelladors
i aparelladores, a títol individual, un telèfon d’atenció
directa per assessorar-los en solucions integrals
d’eficiència energètica.

A petició dels grups, s’ha creat un fòrum d’intercanvi i
debat per a cada especialitat.

3.7. Convenis
El dia 29 d’abril es va signar conveni de col·laboració amb la
Universitat de Girona per tal d’apropar la institució col·legial
als estudiants del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.
Els estudiants gaudiran de preus avantatjosos en cursos de
formació que faci el col·legi, publicacions, utilització d’eines
informàtiques, accés al butlletí electrònic, etc.

Instantània de la signatura del conveni amb Endesa

3.8. Presentació del programa
Holadomus
El 22 d’octubre, en el marc de les trobades de la
Junta de Govern amb els companys i companyes
de les diferents comarques, es va portar a terme a
l’oficina col·legial d’Olot la presentació del programa
HolaDomus (www.holadomus.com).

Signatura del conveni amb la Universitat de Girona. D’esquerra a
dreta, M. Àngels Pèlach, Miquel Vendrell, Joaquim Salvi i Ester Gifra

El 15 de maig es va signar conveni amb el clúster contra
incendis, amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració
entre el Col·legi i el CLÚSIC per desenvolupar actuacions
conjuntes en temes d’interès de seguretat contra incendis
com la innovació, la internacionalització, la informació i
documentació, estudis de les condicions de treball dels

El regidor d’Urbanisme, Habitatge, Mobilitat i Transició
Energètica de l’Ajuntament d’Olot, Jordi Güell, i el responsable
del programa, Jordi Ayats, varen exposar els principals trets
del programa que pretén acompanyar el ciutadà durant el
procés de reforma de la seva llar per millorar en comoditat,
accessibilitat, salut i despesa energètica. A la vegada,
interactuar amb la resta d’intervinents (tècnics i constructors).
De moment, el programa es circumscriu a la ciutat d’Olot,
però la voluntat és fer-lo extensiu a la resta del territori.
Es va informar de la creació d’una borsa dels diferents
intervinents (tècnics, constructors, instal·ladors, etc.) per
tal de poder-la oferir a les persones interessades.
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4/ Serveis
col·legials
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 treballar com a
professional liberal i les diferents possibilitats d’exercir la
professió.
El personal de visats, juntament amb la cap de visats
i la Gerència es varen reunir per posar en comú
problemàtiques i criteris que afecten el servei.
S’ha portat a terme una revisió de les clàusules de
protecció de dades de caràcter particular en tots els
formularis de la institució per adaptar-los als canvis del
reglament de protecció de dades.

4.1.1. Servei de visat
del visat presencial al digital
Les noves tecnologies ens estan permetent agilitar
la tasca i evitar 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.
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 qual 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 al punt que només
queden pendents d’introduir tres casuístiques per
tenir contemplada la pràctica totalitat 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, aquest any 2019 s’ha proposat als
col·legiats i col·legiades que tot el visat i registre
es trameti mitjançant l’Oficina Virtual. Aquest
pas s’ha portat a terme donant tot el suport
formatiu i d’acompanyament necessari a aquells
companys que ho necessitessin. Enguany s’ha
treballat, per una banda, en acabar d’introduir
aquelles actuacions que falten, i, de l’altra, les
visadores de cada oficina col·legial, a partir del
4 de febrer, guiaren els col·legiats inexperts en
el visat virtual. Al mateix temps, s’han previst
jornades de formació específica per al 18 de
febrer i 19 de març.

4.2. Comunicació
Gibic - S’ha continuat amb l’edició mensual en paper del
Gibic, que recull les principals notícies i activitats que
apareixen en el web.
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
notícies i activitats pròpies als col·legiats que vulguin
seguir-nos a aparelladorsgirona i aparelladorsgi.
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 al col·lectiu.

4.3. Assessorament
i consultes
Tant en l’aspecte 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.
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4.4. Servei d’assegurances

4.6. Espais professionals –
Despatxos i viver
d’empreses

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

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.

Premaat – Mútua de previsió social
Hi ha hagut un important volum de consultes per
sol·licitar el càlcul de les diferents possibilitats de cobrar
la prestació de jubilació.
Musaat – Mútua de responsabilitat civil
La Mútua va reunir el personal de les agències i
corredories els dies 17 i 18 d’octubre per explicar les
novetats més importants de la pòlissa del proper any.
També, durant l’any, s’han portat a terme cursos de
formació específics en línia.

4.7. Aparells topogràfics i
de mesura
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 i col·legiades. 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 setze
equips.

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.

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 amb
llibreta electrònica i una estació Elta R55, per passar als
Trimble 3305 i el Trimble M-3, que 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 seus de Celrà, Lloret, Vilamalla i Olot
per tal de minimitzar els desplaçaments en la recollida i
lliurament.

Enguany s’han contractat 26 obres.

Anys / nombre de sol·licituts
Aparell
Estacions totals
(R-55, 3305 i M3)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
384

444

410

360

358

241

196

170

141

127

108

111

149

113

107

120

69

Estació robotitzada
TRIMBLE 5600

-

-

-

15

30

24

42

21

19

10

10

13

6

20

24

20

14

Equip GPS
TRIMBLE R-2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

95

107

Taquímetre
(Wild, Nikon i Zeiss)

64

75

60

36

84

56

17

12

11

12

14

18

14

11

4

4

1

Nivell directe

47

42

40

28

36

1

-

6

10

4

6

1

8

--

1

1

2

Nivell làser

23

35

27

21

14

9

16

4

14

202

30

5

4

7

9

1

2

Distanciòmetre
làser portàtil

30

36

38

26

14

15

11

6

5

12

30

3

--

1

-

-

1

Equip
termohigròmetre

-

-

-

-

7

2

5

4

2

1

--

4

--

--

1

-

-

Escleròmetre

3

5

15

8

7

4

5

6

5

2

--

--

--

1

3

3

-

Radiotelèfons

7

8

11

1

11

5

7

3

6

--

--

--

1

1

4

8

1

Roda

-

-

-

-

-

-

24

6

6

3

3

1

2

2

3

1

11
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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 dos 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 GEO referenciades, 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 fer
els tràmits al cadastre, tant pel que fa a terrenys com a
edificis. Aquest equip ha tingut molt bona acceptació.
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.
Completen els equips un escleròmetre, per comprovar in
situ la resistència del formigó, un distanciòmetre làser i
una roda, que serveix per mesurar distàncies sobre una
superfície plana com una carretera o un paviment.

4.8. Servei d’assistència tècnica
a l’usuari
Borsa de Treball
Aquest any han entrat menys ofertes de feina que l’any
anterior i s’han situat en el mateix número que l’any 2017. Per
tant, hem passat de 124 ofertes l’any 2018 a 90 l’any 2019.
Pel que fa a la distribució geogràfica, la majoria són de les
comarques gironines i algunes de la resta de Catalunya.
De fora de Catalunya ens ha arribat una oferta de feina.
Pel que fa a la durada del contracte, la majoria són indefinits,
36 ofertes, però també son importants les ofertes temporals
d’una durada de 6 mesos a 3 anys, 26 ofertes, encara que
24 no especifiquen una durada concreta.

Evolució del nombre d’ofertes
140

124

120

91

100
80

73

60
40

33

20

30 48
18

24 23 21

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Distribució geogràﬁca
1

90

Durada contracte

9

24

26

81
4

Treballs ofertats

3

3

Aptituds requerides

9

14

5
5

11

25
15

Indeﬁnit 36
Fins a 6 mesos 4
De 6 mesos a 3 anys 26
No especiﬁcat 24
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Comarques gironines 81
Catalunya 9
Altres 1

Peritatges i valoracions 14
Gestió i control d’obres 15
Direcció d’obres 15
Empreses constructores 3
Altres 9
Oﬁcina tècnica 25
Cap d’obra 11
Coordinadora de seguretat i salut 5
Comercial 3

12

5

5

10
22

18
25

Experiència en obres 18
Valoracions 12
Idiomes 5
Sense especiﬁcar 22
Programes informàtics 25
Aptituds comercials 5
Tècnic superior en riscos
laborals 10
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El tipus d’ofertes són molt variables. Aquest any la més
demanada és per a oficina tècnica, amb vint-i-cinc ofertes,
seguida de la gestió i control d’obres, que respecte a
l’any passat ha baixat a la meitat, de vint-i-nou ofertes
a quinze. La demanda per fer peritatges i valoracions
segueix essent pràcticament la mateixa i disminueixen
significativament les ofertes de feina per part de
constructores que necessiten un arquitecte/a tècnic/a,
que ha passat de nou ofertes a tres.
Pel que fa als requeriments demanats, al haver-hi
més demanda per a oficina tècnica, han augmentat el
requeriments del coneixement en programes informàtics,
seguit de l’experiència en obres i els coneixements en
valoracions.

Les llicències lliurades del nou programa són:

AparTot
RENOVACIÓ MANTENIMENT
Dret d’ús ﬁns a 31/12/2019

Girona
AparTot
COMPRA

Dret d’ús ﬁns a 31/12/2019

Girona

Venda de productes informàtics
Programes
AparTot
Una de les eines que la Junta es va proposar millorar
va ser el programa AparTot i, per això, es va posar en
marxa a principis d’any, com ja s’havia anunciat, un nou
programa AparTot accessible des del web.
El nou AparTot (projecte que s’havia estat desenvolupant
durant l’any anterior), 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 operatiu
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).
Es va fer la presentació del nou programa el 17 de gener
a la sala d’actes de La Punxa i, posteriorment, als altres
col·legis d’aparelladors de Catalunya que ho van sol·licitar
(Lleida, Terres de l’Ebre, Tarragona i Barcelona).
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.
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Barcelona

19

Lleida

17

Tarragona
Terres de l’Ebre
Altres

4.9. Centre col·legial
d’informàtica

376

5
17
1

GML
Durant el 2019 s’ha continuat oferint gratuïtament entre
els col·legiats, a través de la descàrrega privada en el
web del Col·legi, la versió 4 d’aquesta aplicació d’AutoCad
que permet crear els arxius georeferenciats en format
GML, tant de parcel·les com d’edificacions, que sol·licita el
cadastre.

Altres programes

ARQ+CC

6

Antivirus

3

TCQ 2000

1

Bases de dades
De l’última versió de la Base de Preus de la Construcció de
Girona que s’ha editat, la 2018, se n’han venut un total de
23, distribuïdes de la següent forma:
> 20 a col·legiats
> 2 a empreses del Gremi de Promotors i a empreses
de la Unió d’Empresaris de la Construcció, mitjançant
convenis que han subscrit amb el Col·legi
> 1 a una empresa sense conveni
També s’ha lliurat 1 Banc BEDEC ITeC 2019.
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Serveis
Informació als col·legiats
S’ha continuat informant els col·legiats dels serveis i dels
preus de productes.

Assessorament tècnic de programes informàtics
El CCI 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 vint-i-quatre noves adreces de correu
electrònic sota els dominis del Col·legi (aparellador.cat,
aparelladora.cat, aparellador.org i aparelladora.org) i
s’han activat trenta-un accessos a la Intranet del Col·legi
(la part restringida del web).

Carnets
S’han emès vint-i-quatre carnets col·legials del nou model.
Fins al moment, s’han lliurat un total de 715 carnets.

Aquestes aplicacions disponibles estan restringides per
un nombre d’usuaris simultanis determinats. És per això
que cal posar-se en contacte amb el CCI per consultar-ne
la disponibilitat i sol·licitar-ne l’ús (cal 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
> Arquimedes: pressupostos, amidaments, certificacions i
plec de condicions
Com a banc de dades de referència es disposa del BEDEC
ITeC Preus i Plecs de condicions tècniques (des del 2008
fins a l’actualitat).
Càlcul d’estructures:
> CypeCad 2014
> Procedimientos Uno
Estudis de seguretat i salut:
> ESS v2
> TCQ2000
CAD:
> AutoCad 2009
> DWG TrueView
> GML

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, cosa que ha permès 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

Topografia:
> Toposis
Control de Qualitat d’Obra:
> AparTot
Llibre de l’edifici:
> Clau2000

Les aplicacions que s’ofereixen són:
Amidaments i pressupostos:
> ARQ+CC
> Presto
> TCQ2000

Tractament d’imatges:
> Photoshop Elements 7.0

CAD:
> AutoCad 2009
> DWGTrueView 2017 (visor i conversor d’arxius de CAD)
> GML: Generador d’arxius GML

A més a més, eines de programari gratuït per a eficiència
energètica, sistemes d’informació geogràfica, ofimàtica,
generació i manipulació d’arxius PDF, etc.

Seguretat i salut:
> TCQ2000
> ESSv2

Servei manteniment AparTot
El Manteniment AparTot és un servei que ofereix el
Col·legi als usuaris de l’aplicació, a través del Centre

Ofimàtica:
> Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint, etc.
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Col·legial d’Informàtica, per tal de facilitar el treball diari. El
servei inclou les següents prestacions:
1) Atenció telefònica: per tal d’atendre qualsevol consulta
que estigui relacionada amb el programa.
2) Suport tècnic: preveu 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.

655 el 2016, 722 el 2017, 787 el 2018), i el 2019 ha arribat
als 910. Van accedir a l’Oficina Virtual una mitjana de 449
col·legiats al mes i 484 van fer algun tràmit durant el 2019.
Amb la incorporació del tràmit de certificats de final
d’obra amb arquitectes ja es pot visar o registrar
qualsevol document. En la taula anterior es pot veure la
classificació i evolució dels treballs.

Web col·legial
Durant l’any s’ha treballat en el manteniment dels
diferents apartats del web. Enguany s’han portat a terme
algunes modificacions per adaptar-nos a la nova regulació
de la protecció de dades i s’ha treballat en els estàndards
sobre el posicionament en els buscadors.

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, de
les quals destaquem:
> Tràmit de certificats de final d’obra amb arquitectes.
> Tràmit de certificats de final d’obra amb enginyers.
> Connexió amb el nou AparTot (sincronització d’agents i
login automàtic des de l’Oficina Virtual).
> Nous codis d’intervenció: 47 (memòries/
documentacions tècniques), 48 (estudis i/o assaigs
acústics), 79 (informe d’avaluació d’edificis) i 87
(tramitació de subvencions).
> Permetre més d’una referència cadastral en el tràmit
automàtic dels certificats d’eficiència energètica.
> Comprovació de les adreces sense número en tramitar
expedients.
> Incloure els expedients de MUSAAT en la cerca
d’expedients.

4.10. Departament de visats

El nombre d’usuaris del servei ha anat incrementant (142
col·legiats el 2012, 433 el 2013, 513 el 2014, 590 el 2015,

Segueix la tendència de l’any 2018, amb una lleugera
disminució dels visats dels certificats d’habitatge usat i el
nombre de certificats d’eficiència energètica. Per contra,
els certificats d’informes de transmissió han augmentat
un 200%, mentre que els expedients d’inspeccions
tècniques als edificis (ITE) han fet una gran davallada de
més del 50%.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Expedients
de visat

734 1.333 2.329 2.886 3.097 3.639 4.274

Expedients
de registre

4.604 7.078 6.464 6.908 6.922 7.069 7.272

Expedients
de MUSAAT

617 7.339 7.338 8.336 9.041 9.692 10.150

Continuació 190
d’expedients
(iniciats
presencialment)

267

458

391

508

334

820

Per explicar l’activitat del Departament de Visats s’utilitzen
les estadístiques dels visats realitzats durant l’any 2019,
que donen 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, que aquest any continua
augmentant lleugerament respecte l’any anterior.
Augmenten els habitatges nous contractats, però en canvi
disminueixen les rehabilitacions. Per comarques han
augmentat significativament els habitatges nous al Baix
Empordà, el Pla de l’Estany i el Gironès, però baixen a la
Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa.

Evolució de visats al Col·legi 2019

Pel que fa als encàrrecs d’habitatges intervinguts
respecte de l’any passat, han augmentat un 5,92% els de
rehabilitació i un 3,21% els d’habitatges nous.
Si mirem les dades globals, creiem que indiquen que
el 2019 continua la recuperació de l’activitat que va
començar el 2018.
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Habitatges contractats i acabats 2019

Oficines a comarques 2019

Les contractacions d’habitatges nous han augmentat en
un 25%, i també les de rehabilitació d’habitatges, en un
26%. El nombre d’habitatges nous acabats ha augmentat
significativament, un 59%; per contra, han disminuït
moderadament els acabats de rehabilitació, en un 15%.

el 2019 han incrementat els expedients tramitats per
l’Oficina Virtual respecte l’any anterior, que han arribat al
72% del total. Hi ha ajudat que ja es poden tramitar els
finals d’obra d’expedients visats conjuntament amb un
altre tècnic (majoritàriament amb un arquitecte).

Dades comarcals
HABITATGES NOUS I REHABILITACIONS CONTRACTATS
PER COMARQUES 2019
Reproduïm una taula amb el nombre d’habitatges
contractats i el nombre d’habitatges rehabilitats en què
ha intervingut el Col·legi d’Aparelladors de Girona durant
aquest any 2019. En aquestes dades s’hi han restat els
habitatges anul·lats i s’hi han sumat les intervencions
d’altres col·legis de Catalunya d’habitatges a les
comarques gironines (506 a nous i 115 a rehabilitacions).

Els expedients tramitats a comarques ha baixat
lleugerament en totes, a favor de l’Oficina Virtual. Els
expedients tramitats no son només els que es fan
presencialment, sinó també d’altres com gestionar els
DAP, que a Celrà, per exemple, no es gestionen.
Altres col·legis són expedients de les comarques
gironines que es tramiten a altres col·legis de Catalunya
(majoritàriament a Barcelona).

Nous contractats

Rehabilitacions

L’ALT EMPORDÀ

284

394

EL BAIX EMPORDÀ

216

281

LA CERDANYA

79

42

LA GARROTXA

88

101

EL GIRONÈS

414

346

EL PLA DE L'ESTANY

41

44

EL RIPOLLÈS

31

47

LA SELVA

38

308

1191

1563

TOTAL
Expedients a comarques 2019
Palamós
Lloret
Celrà

1

1

4

Olot

1

Altres col·legis

5

Oﬁcina virtual
Figueres

4

72

Girona

12
Oﬁcina virtual 72
Girona 12
Figueres 4
Celrà 1
Lloret 1
Palamós 4
Olot 1
Altres col·legis 5
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5/ Informació en compliment
de la llei 25/2009 de 22 de
desembre
5.1. Informe anual de gestió
econòmica
Un any més, les dades de contractació d’habitatges
mostren que la recuperació serà llarga.
L’exercici s’ha tancat amb una pèrdua de 54.500,53 euros,
com es pot veure en la taula de sota.
Compte de resultats
Despeses generals i administració

133.105,99

Despeses de representació

145.384,10

Despeses programes culturals,
imatge i promoció

32.730,48

Despeses serveis col·legials

56.205,79

Despeses altres serveis

51.339,30

Sous i seguretat social

303.257,94

Despeses exercici professional
Impostos i resultats extraordinaris
Amortitzacions

10.086,82
675,33
96.794,40

TOTAL DESPESES

829.580,15

Ingressos per prestació de serveis

588.577,72

Ingressos per despeses generals
Per programes culturals
Ingressos per serveis col·legials

137,01
4.890
175.482,31

Ingressos de Consejo/Consell

3.226,14

Ingressos ﬁnancers

2.766.44

TOTAL INGRESSOS

775.079,62

RESULTAT

-54.500,53

5.2. Import de les quotes per
conceptes
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..................................................244.841,26
> Despeses de visat.................................................343.316,46

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

5.2.2. Quotes col·legials
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.
> Internet: correu electrònic sota el domini
aparellador-aparelladora, borsa de treball,
reserva d’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 a IEcatastro.
> Publicacions (revista La Punxa i altres
publicacions d’utilitat per a la professió).
> Assegurances, com a persona beneficiariària de
la pòlissa col·lectiva d’accidents i d’invalidesa.
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5.2.3. Despeses de visat

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.

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.

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 coordinació de
projectes i obra, a control de qualitat i a certificat
de final d’obra.

Normativa de despeses de visat
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, també es poden visar.
Per cobrir el cost que origina la realització del
visat, tant l’obligatori com el voluntari, de forma
raonable, equànime 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.
CODI TIPUS D’INTERVENCIÓ PROFESSIONAL

€

3. DESPESES DE VISAT DE DIFERENTS 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.
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
CODI TIPUS D’INTERVENCIÓ PROFESSIONAL

€

31

Programa i direcció del control de qualitat10,00

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 seguiment corresponent
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 condicion
de solidesa i seguretat actuals
8,00

45

Seguiment de la conservació i
elmanteniment

10,00

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)

95

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

12,00

10,00

7 E/77 Inspecció tècnica d’ediﬁcis (ITE)

8,00
8,00
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correspondre, tindran unes despeses de visat
úniques segons la taula:

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

5. DESPESES DE VISAT GENERALS
En els següents treballs, per obtenir les
despeses de visat s’aplicarà la següent fórmula:

Taula per obtenir el coeﬁcient A, en funció del tipus d’intervenció professional:
CODI TIPUS D’INTERVENCIÓ PROFESSIONAL

A

01

Coordinació de projecte i/o redacció de l’estudi
de seguretat i salut
0,20

02

Coordinació de projecte i/o redacció de l’estudi
bàsic de seguretat i salut
0,10

03

Coordinació en fase d’execució d’obra (inclou
l’aprovació dels plans, i del primer llibre
d’incidències*)
0,18

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*)
0,25

05

CODI TIPUS D’INTERVENCIÓ PROFESSIONAL

A

11

Projecte i direcció d’obres

1

12

Projecte

1

13

Direcció d’obra (només aparellador)

1

14

Direcció de l’execució material (arquitecte)

1

15

Projecte de legalització d’obres

1

16

Legalització de la direcció d’obra

1

17

Legalització de l’execució material

1

FO

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

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*)
0,23

1

Taula per obtenir el coeﬁcient B, en funció del tipus d’obra:
CODI TIPUS D’OBRA

B

CODI TIPUS D’OBRA

11

Obra de nova ediﬁcació

1

63

12

Obra de naus i similars

0,50

Conservació i manteniment d’altres
construccions

13

Obra d’altres construccions

1

71

Obra de nova urbanització **

0,40

21

Ampliació d’ediﬁcació

1

72

Ampliació d’urbanització **

0,40

22

Ampliació de naus i similars

73

Reforma d’urbanització **

0,24

23

Ampliació d’altres construccions

31

Reforma i restauració d’ediﬁci

0,60

32

Reforma i restauració de naus i similars

0,30

33

Reforma i restauració d’altres
construccions

41

Reforma i condicionament de local
(estructura i distribució)

42

0,50
1

74

B
1

Conservació i manteniment
d’urbanització **

0,12

75

Demolició d’urbanització **

0,06

76

Jardineria i conservació del paisatge

0,03

0,60

81

Instal·lacions receptores d’aigua
(en ediﬁcis)

0,05

0,50

82

Instal·lació de grues

***

Decoració de local

1

83

Instal·lació de bastides

***

51

Reforç i consolidació d’ediﬁci

1

84

Altres instal·lacions (Rètols, Fotov.)

0,05

52

Reforç i consolidació d’altres construccions

1

91

Enderroc d’obres d’ediﬁcació

0,20

61

Conservació i manteniment d’ediﬁci

1

92

Enderroc de naus i similars

0,13

62

Conservació i manteniment de naus i similars 1

93

Enderroc d’altres construccions

0,20
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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 %
*** Els projectes d’instal·lació de grues i de
bastides tindran una tarifa única de 30,00 €
Taula per obtenir el valor C, en funció de la
superfície construïda:

SUPERFÍCIE

Valor C (€)

Fins a 15 m2

30,00

Fins a 100 m2

51,30

Fins a 200 m2

114,20

Fins a 300 m

171,30

Més de 300 m2

228,40

2

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 el casos de canvis d’adreça o municipi
s’abonaran unes despeses de visat de 6,00 €.

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.
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 al
moment.
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.
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 4t.
En el cas de panteons i nínxols, es computarà la
superfície de la projecció en planta.
9. VIGÈNCIA
Aquesta normativa s’aplicarà a partir del dia 1
de gener de 2018.

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 recollits 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.

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

Nre. % s/total

Nre. total

9

-

Nre. i % sobre el total, en tràmit

0

-

Nre. i % sobre el total, resoltes

9

100 %

Nre. i % sobre el total, estimades

9

100 %

Nre. i % sobre el total, desestimades

0

-

Nre. i % sobre el total, parcialment
estimades

0

-

Memòria anual
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Procediments sancionadors

Nre. % s/total

Nre. total

0

-

Nre. i % sobre el total, en tràmit

0

-

Nre. i % sobre el total, resoltes

0

-

Nre. i % sobre el total, estimades

0

-

Nre. i % sobre el total, desestimades

0

-

Nre. i % sobre el total, parcialment
estimades

0

-

5.4. Informació agregada i
estadística relativa a
queixes i reclamacions
presentades (tramitació,
motius d’estimació o de
desestimació)
Queixes i reclamacions

Nre. % s/total

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

5.7. Informació estadística
del total d’intervencions
col·legials

Nre. total

9

-

Nre. i % sobre el total, en tràmit

0

-

Nre. i % sobre el total, resoltes

9

100

Expedients

Nre. i % sobre el total, estimades

9

100

Nre. total d’expedients oberts

15.888

Nre. i % sobre el total, desestimades

0

-

Nre. total d’expedients tramitats

15.888

Nre. i % sobre el total, parcialment
estimades

0

Intervencions professionals
Seguretat i salut

5.5. Canvis en els codis
deontològics
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 a
Catalunya, declarat adequat a la legalitat per Resolució
JUS/2459/2016, de 25 d’octubre, i publicat en el DOGC
núm. 7244, de 10 de novembre de 2016.

Nre.

Nre. % s/ total
867

5,4

Projectes, direccions i control qualitat 3.232

20,3

Control de qualitat

11

0,06

483

3,04

Estudis urbanístics

83

0,5

Estudis econòmics

327

2,05

10.572

66,5

Estudis tècnics

Informes i certiﬁcats
Col·laboracions i assessoraments
Amidaments

279

1,75

34

0,21
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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

Oficina col·legial
de Celrà

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

Memòria anual
d’activitats 2019

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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