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“El vot electrònic és el futur  
de la participació”
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A transcendent de la història 
recent de Catalunya. Com  
a Col·legi que forma part 
de la societat, estarem ama-
tents a tot el que passi.

El 5 d’agost va ser publi·
cada, finalment, la modifi-
cació de la Llei de seguretat 
industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els pro-
ductes, que regula una part 
important de les competèn-
cies professionals que tenim 
com a enginyers. Es tracta 
d’una llei procedimental a 
la qual han dedicat grans 
esforços els nostres serveis 
jurídics, els quals han tin-
gut moltes reunions amb els 
serveis tècnics i membres de 
Junta per fer-hi al·legacions. 
També vam comparèixer al 
Parlament per aportar-hi 
la nostra visió com a Con-
sell de Col·legis. De la Llei 
en podem destacar diversos 
aspectes: la simplificació 
administrativa, el fet que 
l’ús general de tràmits pas-
sa a declaració responsable 
(DR), la simplificació dels 
organismes de control, la 
modificació de taxes, etc. 
Com a punt positiu hi ha la 
possibilitat que els col·legis 
facin nous convenis de col-
laboració amb l’Administra-
ció. Com a punts preocu-
pants hi ha la inseguretat 

Al setembre comencem la rec-
ta final de l’any. Després de 
carregar piles durant l’agost 
afrontem aquest darrer tram 
amb il·lusions i l’energia re-
novada. Tenim sobre la taula 
diverses qüestions que hem 
d’anar tancant: la millor aten-
ció al col·legiat a la planta 0 
de Consell de Cent, l’adequa-
ció d’un espai d’ús exclusiu 
dels col·legiats per a activi-
tats professionals i socials, 
l’aplicació per a mòbils de la 
Borsa de Treball, una presèn-
cia més gran i més bona del 
Col·legi a les escoles, l’ade-
quació del web als dispositius 
mòbils, etc. Per part nostra, 
tant la Junta de Govern com 
l’equip humà del Col·legi fa-
rem tots els possibles perquè 
aquests projectes arribin a 
port. Des del punt de vista del 
país, volem remarcar que el 
darrer quadrimestre de l’any 
serà, probablement, el més 
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1/3 d’any i dues lleis

EN PORTADA:

Mercadona construeix a Abrera (Baix Llobregat) el que serà el seu tercer centre logístic totalment 
automatitzat. Les grans empreses aposten per la logística, un sector que esdevé clau per a l’economia.

Encarem  
la recta final d’any 
amb il·lusions i 
l’energia renovada, 
i amb l’objectiu de 
millorar l’atenció  
i els serveis  
als col·legiats

OBSERVATORI

dega@ebcn.cat   
@miqueldarnes

que crearan les DR pel fet de 
no haver de presentar docu-
mentació adjunta i la indefi-
nició que genera l’expressió 
tècnic competent, perquè no 
delimita els professionals de 
forma explícita, tal com vam 
demanar conjuntament nos-
altres i els enginyers indus-
trials en la compareixença 
parlamentària.

Altrament, amb data 18 de 
juliol de 2014, va ser publi-
cat l’edicte del 16 de juliol 
de 2014, pel qual se sotmet 
a informació pública l’Avant-
projecte de llei de l’exercici 
de les professions titulades 
i dels col·legis professionals. 
També en aquest cas, el Con-
sell de Col·legis, a través del 
nostre Col·legi com a part in-
tegrant de la Taula Lletrada, 
ha formulat les al·legacions 
i observacions oportunes, i 
ha posat de manifest algunes 
consideracions perquè la Llei 
s’adeqüi a una garantia real 
i efectiva dels consumidors, 
usuaris i destinataris dels 
serveis professionals. n

Miquel Darnés i Cirera | Degà
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Que un producte arribi en el moment, sigui al lloc i tingui 
el preu al qual un consumidor està disposat a comprar-lo. 
Aquesta mena de fórmula màgica és el resultat de la lo-
gística, un sector a l’alça en què, segons tots els experts, 
els enginyers tècnics industrials tenen molt a dir. Les 
empreses, conscients que s’hi juguen molt, li dediquen 
cada cop més atenció.

ENTREVISTA

16 Pere Vallès 
Conseller delegat  
de Scytl

Gràcies a Scytl, empresa tecnològica catalana líder 
mundial en el vot electrònic, milers de nord-americans 
residents a l’estranger van poder votar en les darreres 
eleccions presidencials. El vot telemàtic garanteix un pro-
cés electoral transparent, eficaç i fiable. “El que costa és 
canviar les lleis electorals per permetre el vot electrònic”, 
assegura Pere Vallès, conseller delegat de la companyia”.
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La pregunta del mes

Penseu canviar de companyia elèctrica en un futur immediat?

Guanya el NO per majoria absoluta.

34% SÍ

NO 

NS/NC

Confieu en el vot electrònic per als processos 
electorals?

Opineu a www.enginyersbcn.cat

L’ENQuESTA DEL WEB

TOTAL dE VOTS: 67

34%

6, 7 i 8 d’octubre  

Inspecció d’instal·lacions elèctriques  
(punts crítics a controlar)  
Curs amb l’objectiu general de donar als assistents 
els coneixements necessaris per determinar l’estat de 
les instal·lacions elèctriques, tant noves com existents. 
Va destinat a enginyers de qualsevol especialitat que 
desenvolupen o volen desenvolupar l’activitat professional 
com a directors d’obra, com també a tots els tècnics que fan 
auditories energètiques i informes d’estat d’instal·lacions. 
L’horari del curs és de les 16.30 a les 20.30 h al Tecnoespai.

6, 7, 8, 14, 15, 20, 21 i 22 d’octubre 

Fonaments de SolidWorks  
Proposat per la Comissió de Disseny Industrial del Col·legi, es 
tracta d’un curs per aprendre SolidWorks. Cal tenir nocions 
bàsiques de dibuix tècnic per saber tractar els plànols (alçada, 
planta i perfil). El curs s’impartirà de les 15.30 a les 19.30 h. 
Formació remota en línia mitjançant la plataforma Webex.

9 d’octubre  

El cicle de vida de les instal·lacions 
i el seu manteniment expert  
En el marc de l’Any del Manteniment, EngInyErS BCn 
presenta aquesta jornada tècnica sobre el manteniment 
expert, relacionat íntimament amb les mesures preventives 
i predictives, amb les quals es garanteixen la reducció de 
riscos, la millora en el rendiment i la fiabilitat de la instal·lació. 
A les 18.30 h a la sala d’actes del Col·legi (Consell de Cent, 
365).

Del 13 d’octubre  
al 19 de gener de 2015  

Tercera edició del curs de criteris generals 
per a l’elaboració de projectes d’activitats   
Es tracta d’un curs en línia destinat a enginyers que volen 
introduir-se en el camp dels projectes d’activitats, enginyers 
que hi tenen poca experiència i professionals que volen 
actualitzar coneixements sobre la normativa recent i sobre els 
nous procediments administratius de tramitació de llicències 
d’activitats.

22 d’octubre   

Tertúlia d’economia   
Conferència de Jordi goula en què analitzarà els aspectes 
més rellevants de la situació econòmica actual. A les 10.30 h 
al Tecnoespai.
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S
Sempre és interessant de veu-
re què pensen els creadors de 
riquesa d’un país, i més en un 
moment transcendental com 
el que vivim a Catalunya. Per 
això penso que val la pena fer-
se ressò d’un informe acurat 
elaborat per la consultora PwC 
que a final de juliol va presen-
tar el president de la Generali-
tat, Artur Mas, en una trobada 
amb empresaris del país. Pot-
ser en el contingut no hi ha 
grans sorpreses, però sí que 
en causa la visió dels qui han 
de crear ocupació sobre una 
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OPINIÓ
Jordi goula l Economista
@jordigoula

Les preocupacions  
dels empresaris catalans
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sèrie d’aspectes rellevants i 
que ens toquen de molt a la 
vora. Penso que el fet més im-
portant és que pràcticament 
el 100% d’empresaris ja veuen 
la crisi acabada i que el 83% 
creuen que després del procés 
intens de reducció de planti-
lles començarem a crear ocu-
pació, si bé a un ritme lent. 

Vegem de forma molt es-
quemàtica com es plantegen 
vuit aspectes que els preocu-
pen en aquest moment i que 
són fonamentals per al nostre 
futur. 

1. Ocupació. Pensen que la 
recuperació econòmica, enca-
ra feble, no comportarà una 
creació important d’ocupació 
que compensi els alts nivells 
acumulats d’atur i consideren 
que l’economia catalana ne-
cessita reformes en els àmbits 
laboral, fiscal i de gestió em-
presarial. Per altra banda, els 
elevats costos laborals i ener-
gètics es consideren un llast 
per a la reactivació de l’ocupa-
ció i l’activitat empresarial.

2. El “nou” sector financer. 
Després de la reestructuració 
bancària, el sistema financer 
català està més concentrat, 
però pensen que és més sòlid. 
Malgrat les peticions perquè 
es recuperin les vies de finan-
çament per a projectes d’in-
versió, creuen que en el futur 
la prudència presidirà les re-
lacions entre la banca i les em-
preses. La millora de l’entorn 
econòmic i financer pot con-
tribuir que més empreses ac-
cedeixin a nous instruments 
de finançament.

3. La formació del capital 
humà. Estan tan preocupats 
per la sobrequalificació d’un 
conjunt important de treballa-
dors potencials com per l’estoc 
elevat de població jove sense 
prou formació. Demanen als 
líders polítics que assoleixin 
un pacte per a una reforma 
del sistema educatiu que per-
duri i que el blindi dels debats 
electorals.
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EN SEgONS

La logística, una gran 
oportunitat laboral 
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La logística és un sector clau 
per a l’economia en general. A 
Catalunya el pes econòmic de 
la logística se situa sobre del 
4% del conjunt de l’economia. 
És fonamental per a la compe-
titivitat de qualsevol empresa; 
d’aquí en deriva la seva gran 
importància. L’evolució del 
sector logístic en els darrers 
setze anys ha estat especta-
cular pels canvis tecnològics 
que s’han produït. En aquests 
anys s’ha donat a la logística 
la importància que es mereix, 
amb la qual cosa el director 
de logística s’ha situat en la 
cadena de comandament de 
les empreses. Avui és impos-
sible crear una empresa d’èxit 
sense una bona logística. Ara 
que les empreses han de re-
duir costos, la logística té un 
paper fonamental: respondre 
a les necessitats dels seus 
clients de forma immediata, 
proporcionar la màxima qua-
litat en la prestació de serveis, 
optimitzar recursos...

Les cadenes actuals de 
subministrament han de sa-
tisfer les necessitats reals de 
les empreses en un entorn 
molt competitiu. Cada ve-
gada més, els consumidors 
volen sentir-se únics i això 
requereix productes perso-
nalitzats. Per això, tots els 
processos que intervenen en 
la logística han d’adaptar-se 
a aquesta nova realitat de la 
forma més ràpida i precisa 
possible, perquè les empreses 
no perdin competitivitat. 

A la darrera edició del Saló 
Internacional de la Logística 
i de la Manutenció (SIL), que 
vam celebrar amb molt d’èxit 
al principi del mes de juny, 
vam veure que les grans inno-
vacions del sector estan enca-
minades a optimitzar costos i 
estocs, obtenir una flexibilitat 
i una rapidesa més grans en 
el lliurament de productes, 
donar un servei de més qua-
litat, etc. Enguany, en el SIL 
s’han presentat un centenar 
de novetats en exclusiva mun-
dial: un guant que incorpora 
un transmissor-receptor sen-
se fil que permet donar ordres 
a un carretó o un dispositiu 
que ens permet saber en tot 
moment la situació del nostre 
enviament i la temperatura, 
la pressió i la humitat a què 
està el nostre producte, i els 
impactes que rep. 

La gran evolució del sec-
tor de la logística es produeix 
en el terreny de l’enginyeria, 
la robòtica i els sistemes de la 
informació. Per tant, la logís-
tica suposa una gran opor-
tunitat laboral per al present 
i per al futur de tots els en-
ginyers tècnics industrials. 
Benvinguts a l’apassionant 
món de la logística! n  

Enrique Lacalle
President del Saló Internacional  
de la Logística i de la Manutenció (SIL)

La gran evolució  
de la logística es 
dóna en el camp  
de l’enginyeria

4. Escenaris polítics de fu·
tur. Estan preocupats per la 
marxa del procés sobiranista 
i demanen diàleg a les parts 
implicades. Cap dels parti-
cipants no es vol plantejar 
la hipòtesi d’una Catalunya 
fora de la Unió Europea. La 
majoria pensa que el procés 
encara no ha afectat projec-
tes d’inversió, encara que en 
algun cas sí que ha afectat les 
relacions econòmiques amb 
la resta d’Espanya. 

5. Turisme. La marca turísti-
ca Barcelona és un èxit que ja 
dura dècades i que no mostra 
símptomes d’esgotament. El 
repte principal que assenya-
len és l’elevació del poder de 
compra dels visitants per fu-
gir del turisme de low cost.

6. Fiscalitat empresarial. 
Demanen una reducció ràpi-
da de la pressió fiscal a Ca-
talunya, situada més amunt 
de la d’altres comunitats au-
tònomes. La lluita contra el 
frau fiscal i contra l’economia 
submergida ha de ser una 
prioritat per justícia social i 
per augmentar la recaptació.

7. Infraestructures. Les de-
mandes principals que fan 
els empresaris són les conne-
xions dels centres de trans-
port de l’àrea metropolitana 
de Barcelona, el Corredor del 
Mediterrani i una inversió 
més gran en les infraestruc-
tures energètiques. 

8. Mirar a l’exterior. Afir-
men que una condició in-
dispensable per assolir l’èxit 
a l’exterior és conèixer amb 
profunditat el mercat en què 
es vol actuar. Barcelona aspi-
ra a convertir-se en la gran 
plataforma logística del sud 
d’Europa a través de la qual 
es canalitzi un comerç exteri-
or creixent. n
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El passat 9 de juliol, Mi·
quel darnés, degà del Col·
legi, va inaugurar, a la sala 
d’actes d’ENGINYERS BCN,  
la jornada tècnica “Nou rè·
gim retributiu per al sector 
de les renovables, cogenera·
ció i residus”.  

Durant la jornada, en què va 
ser present Felip Puig, con-
seller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat, i Pere Pa-
lacín, director general de la 
Direcció General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial 
del Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generali-
tat, es va analitzar la nova 
normativa, que substitueix 
l’anterior sistema de primes 
i que forma part de la refor-
ma del Govern central en el 
sistema elèctric. 

Un cop donada la benvin-
guda als assistents, el degà 
va destacar l’estreta col-
laboració entre el Col·legi i 
el Grup de Gestors Energè-
tics (GGE) i va cedir el torn 
al seu president, José Enri-
que Vázquez, que va exercir 
de moderador i va explicar 
l’objectiu de jornada: expo-

sar el nou règim retributiu 
i les seves conseqüències en  
el sector. 

BENEFICIS I PERJUdICIS 
La primera sessió va tractar 
sobre les implicacions del nou 
règim retributiu. Els ponents 
Emili Rousaud, vicepresident 
del Grup de Gestors Energè-
tics; Jaume Margarit, direc-
tor general de l’Asociación 
de Empresas de Energías Re-
novables (APPA), i Javier Ro-
dríguez, director general de 
l’Asociación Española de Coge-
neración (ACOGEN), van va-
lorar la nova normativa, que 
regirà el suport que percebran 
totes les instal·lacions, amb 
independència de les seves 
dimensions, potències, capa-
citats i data de funcionament, 
que afecta tant les que estan 
en funcionament com les que 
ho estaran en un futur. 

Com a conclusions d’aques-
ta primera part, Emili Rou-
sand va indicar que “el nou 
règim retributiu beneficia 
aquelles instal·lacions de les 
quals la producció anual no 
és intensiva i perjudica signi-
ficativament les que tenen un 

elevat nombre d’hores equi-
valents de funcionament”. 
Javier Rodríguez va reconèi-
xer que “es requereix més 
col·laboració, comprensió, 
efectivitat i prioritat per a la 
cogeneració”. Segons Jaume 
Margarit, la nova regulació 
modifica retroactivament la 
retribució de les instal·lacions, 
i va afegir que “s’han modifi-
cat les variables sota les quals 
es van fer les inversions”.

ELS NOUS PARÀMETRES 
RETRIBUTIUS 
Sota el títol “Posicionament 
d’entitats i associacions del 
sector”, en la segona part de 
la jornada i amb intervencions 
de cinc minuts cadascuna, van 
participar Antoni Garcia, di-
rector de l’Associació de Ges-
tors de Manteniment; Raúl 
Rodríguez, director d’AGIC; 
Raúl Pérez, president electe de 
l’empresa ACTECIR; Antoni 
Tudurí, president de l’Associ-
ació Electrotècnica Espanyola, 
i Isabel Tejero, presidenta del 
Clúster d’Eficiència Energèti-
ca de Catalunya, que van par-
lar sobre l’aplicació dels nous 
paràmetres retributius i les 
conseqüències dins el sector.

En acabat, el conseller 
d’Empresa i Ocupació, Felip 
Puig, va clausurar la jorna-
da instant tots els assistents 
a seguir realitzant sessions 
d’aquesta mena i valorant el 
paper de les empreses i asso-
ciacions en la seva lluita pel 
sector de les renovables, la co-
generació i els residus. n

Al centre, 
Felip Puig, 
conseller 
d’Empresa i 
Ocupació de la 
Generalitat, 
durant el 
discurs de 
clausura de 
la jornada 
tècnica.

“El nou règim retributiu per al sector  
de les renovables, cogeneració i residus”



CONVENIS

Lloguer de vehicles Mesurament 3D

El Col·legi, a través de la Intercol·legial, 
s’adhereix a l’acord amb Avancar, un servei 
de car sharing que permet fer ús de vehicles 
per 4 €/hora amb benzina i assegurança a 
tot risc. L’acord amb Avancar permet al col-
legiat disposar d’un crèdit de 60 € gratuïts 
per consum que ha de gastar en tres mesos. 

Avancar és una alternativa a la compra i 
al lloguer de cotxes que permet disposar, en 
qualsevol moment, de vehicles distribuïts 
en pàrquings reservats en diferents zones 
de la ciutat.

Més informació a www.avancar.es n

Captae, empresa de serveis de digitalit-
zació en 3D mitjançant un escàner làser ter-
restre, ofereix a tot el col·lectiu i familiars 
directes un 5% de descompte en tots els seus 
serveis, a més d’assessorament gratuït i for-
mació de nivell bàsic en programari visua-
litzador de núvols de punts 3D. 

L’escàner làser ofereix una gran varietat 
de productes que es poden generar a partir 
de les dades captades per l’àmplia oferta de 
programari de processament i edició de nú-
vols de punts 3D que hi ha en l’actualitat.

Més informació a www.captae.com n

#BasketLover BasketLover.es

El bàsquet és més que no pas cistelles i partits.
Són les persones que comparteixen l’esforç,
que s’emocionen amb una nova jugada
i que troben en aquest esport l’energia 
per continuar. 

I ÉS QUE EL MÓN ÉS PLE DE  
BASKET LOVERS.

Theknos_195x125_S&S_Endesa_BLN_sinpayoff_MP_A_CAT.indd   1 28/08/14   15:08



THEKNOS 186 SETEMBRE DE 2014

10

La formació continuada a ENgINYERS BCN:  
cursos, conferències i activitats d’octubre a desembre

Cursos Data
Augmenta les teves possibilitats laborals amb les eines 2.0 més adequades 6, 7, 13, 14, 20 i 21 d’octubre de 2014
Fonaments de SolidWorks (formació remota en línia) 6, 7, 8, 14, 15, 20, 21 i 22 d’octubre de 2014
Inspecció d’instal·lacions elèctriques (punts crítics a controlar) 6, 7 i 8 d’octubre de 2014
Curs Microsoft Project. Formació en línia Del 6 d’octubre al 12 de novembre de 2014 (5a conv.)
Eina unificada LIDER-CALENER i nous DB HE0 i HE1 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 27 i 29 d’octubre de 2014
Criteris generals per a l’elaboració de projectes d'activitats (3a edició). Formació en línia Del 13 d’octubre de 2014 al 19 de gener de 2015
AutoCAD 2012 per a no dibuixants. Formació en línia Del 13 al 26 d’octubre de 2014 (6a conv.)
Curs Microsoft Project. Formació en línia Del 20 d’octubre al 17 de novembre de 2014 (6a conv.)
Plans d’autoprotecció d’àmbit local (bàsic) Del 24 d’octubre de 2014 al 30 de gener de 2015
Curs d’aprofundiment sobre el CTE: documents bàsics de seguretat en cas d’incendi, i 
seguretat d’utilització i accessibilitat 24 d’octubre de 2014

II Curs Luminotècnia aplicada Ramon San Martin 27 i 29 d’octubre i 3, 5, 10, 12, 17 i 18 de novembre de 2014
AutoCAD 2012 2D bàsic. Formació en línia Del 27 d’octubre al 30 de novembre de 2014 (4a conv.)
Curs CE3X avançat (2a edició) 28 i 30 d’octubre de 2014
Curs d'iniciació a l’exercici professional 3, 4 i 5 de novembre de 2014
Eficiència energètica en instal·lacions de climatització (2a edició) 4, 6 i 11 de novembre de 2014
SolidWorks nivell avançat (formació remota en línia) 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 i 20 de novembre de 2014
AutoCAD 2012 2D bàsic. Formació en línia Del 10 de novembre al 14 de desembre de 2014 (5a conv.)
Mesures relacionades amb l’eficiència energètica amb la multifunció testo 435 12 de novembre de 2014
AutoCAD 2012 2D bàsic. Formació en línia Del 17 de novembre al 21 de desembre de 2014 (6a conv.)
Les eines per a la certificació d’edificis existents: CE3 i CE3X (5a conv. 2014) 17, 18, 19, 25 i 26 de novembre de 2014
Disseny avançat d’instal·lacions elèctriques (2a edició) 24, 25 i 26 de novembre i 1 i 2 de desembre de 2014
Casos pràctics en certificació energètica d’edificis existents (2a edició) 9 i 11 de desembre de 2014
SolidWorks: curs específic de simulació estàtica per elements finits (formació remota en línia) 9, 10, 11, 15, 16, 17 i 18 de desembre de 2014

Conferències Data
Caixa d’Enginyers: solucions per al finançament empresarial 1 d’octubre de 2014
Continuïtat de servei i qualitat de l’energia. Solucions per a una instal·lació eficient 6 d’octubre de 2014
El cicle de vida de les instal·lacions i el seu manteniment expert 9 d’octubre de 2014
Estalvis energètics mitjançant ús d’aixetes eficients 20 d’octubre de 2014
Tertúlies d’economia 22 d’octubre de 2014
Debat tècnic: la millora de l’organització del treball i de la productivitat en manteniment 23 d’octubre de 2014
Curs pràctic d’il·luminació: com il·luminar un espai interior en funció del codi tècnic 
i la normativa 27 d’octubre de 2014

Els 6 passos per convertir-te en emprenedor 4 de novembre de 2014
Manteniment d’instal·lacions tèrmiques amb gas natural en edificis. Factor d’eficiència energètica 1 de desembre de 2014
Tertúlies d’economia 15 de desembre de 2014

Cursos slam (en línia) Data
Sessió pràctica de l’analitzador acústic Brüel & Kjaer 2250 i font sonora omnidireccional 4292. 
En línia Setmanalment

Sessió pràctica. Utilització del sonòmetre SC-30 Setmanalment
Sessió pràctica del comprovador d’instal·lacions elèctriques PROFITEST 0100SII de 
KAINOS. En línia Setmanalment

Cursos subvencionats per a empreses 
Les empreses que cotitzen a la Segu-
retat Social disposen d’un crèdit per 
a la bonificació de la formació que 
permet als treballadors de fer cursos 
subvencionats. Per gestionar aques-
ta bonificació, cal posar-se en contacte 
amb el Departament de Formació, Co-
municació i Màrqueting del Col·legi 

després de fer la inscripció d’un curs.  
El Departament us informarà de tots els 
passos a seguir i del funcio-na-
ment de les bonificacions, que 
podeu consultar a l’apartat:  
www.enginyersbcn.cat/ser-
veis-colegiats/formacio/forma-
cio-bonificada.html n

Inscripcions i tota la informació actualitzada a www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/formacio/formacio-bonificada.html

INFORMACIÓ COL·LEgIAL
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Activitats ssP Data
Crea el teu perfil al LinkedIn 19 de setembre de 2014 Aula de la 3a planta del Col·legi
Taller d’autocandidatura 25 de setembre de 2014 Aula de la 3a planta del Col·legi
D’enginyer a emprenedor.  
Coneix dos testimonis: Solveris, SL i AEM sistemes, SL 30 de setembre de 2014 Aula de la 3a planta del Col·legi

Millora el teu CV i aprèn a fer-lo per competències 2 d’octubre de 2014 Aula de la 3a planta del Col·legi
Com mobilitzar els nostres recursos personals per superar situacions  
d’incertesa professional 

6, 8 i 10 d’octubre  
de 2014

Aules de Barcelona Treball  
(Barcelona Activa)

Taller: Com crear i gestionar la teva marca personal i identitat digital a la recerca de feina 23 d’octubre de 2014 Aula de la 3a planta del Col·legi

Millora el teu CV i aprèn a fer-lo per competències 30 d’octubre de 2014 Aula de la 3a planta del Col·legi
Les sis passes per convertir-te en emprenedor 4 de novembre de 2014 Aula de la 3a planta del Col·legi

Taller: Jo sóc la meva millor estratègia 6 de novembre de 2014 Aules de Barcelona Treball 
(Barcelona Activa)

Retrobar-se novament amb un procés de selecció 11 i 13 de novembre  
de 2014 Aula de la 3a planta del Col·legi

Millora el teu CV i aprèn a fer-lo per competències 3 de desembre de 2014 Tecnoespai

Activitats del Servei de Selecció Professional

El Servei de Selecció Pro-
fessional- Borsa de Treball 
del Col·legi organitza un se-
guit d’activitats i tallers en 
què s’ofereixen eines per-
què col·legiats en situació 
d’atur que vulguin millorar 

les seves opcions laborals 
o que vulguin emprendre, 
aprenguin a optimitzar la 
seva candidatura. 

Es fan tallers per a la 
iniciació i la planificació 
de la cerca de feina, sobre 

el currículum i les eines 
de presentació, les xar-
xes professionals i el web 
2.0, la marca professional, 
l’emprenedoria i les sor-
tides professionals, entre 
d’altres. n
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guia pràctica sobre emprenedoria

Barcelona i Catalunya són 
reconegudes a escala inter·
nacional pel seu caràcter 
emprenedor. Són moltes les 
empreses que es creen a 
partir d’una idea, un concep·
te, un problema mal resolt. 

Els enginyers gaudeixen 
d’un potencial emprenedor i 
innovador enorme. Tanma-
teix, malgrat el seu elevat co-
neixement tècnic, sovint són 
orfes d’altres capacitats que 
poden fer que el producte o 
la idea fracassi. Aquestes ca-
pacitats es poden adquirir. 

UNA GUIA PRÀCTICA
ENGINYERS BCN va en-
carregar  a l’IDES una guia 
d’emprenedoria que vol aju-
dar en aquest sentit: expli-
car de forma amena, clara i 
pràctica com els enginyers 
tècnics poden combinar les 
seves aptituds tècniques amb 
d’altres per aconseguir que 
els seus projectes emprene-
dors arribin a bon port. 

Jordi Sacristán, autor del 
document, ens mostra que la 
diferència entre l’èxit i el fra-
càs sovint depèn de no fer les 
preguntes adequades a l’ini-

ci de la travessia. El màrque-
ting, entès com a l’anàlisi 
de les necessitats del client 
(manifestes o latents) és una 
eina clau. 

La guia ha tingut l’asses-
sorament de Jordi Artiga i 
Carles Torras i explica com 
es pot crear una empresa, els 
tràmits més bàsics i els prin-
cipals riscos que comporta, 
des d’un punt de vista pràc-
tic, amb exemples i intentant 
fugir de tecnicismes. Ben 
aviat es presentarà aquest 
document i se’n podrà gau-
dir de manera gratuïta. n

JORdI SACRISTáN  l  director Corporatiu de Màrqueting i Comunicació a Barcelona Activa 
IMMA ROS  l  coordinadora a l’Institut d’Estudis de la Seguretat
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des del 2001, el Col·legi d’En·
ginyers Graduats i Engi·
nyers Tècnics Industrials de 
Barcelona té implantat i cer·
tificat, segons l’ISO 14001, 
un sistema de gestió medi·
ambiental que forma part del 
sistema integrat de gestió 
del Col·legi a les tres seus 
(Consell de Cent, 365;  Bailén, 
68, i passeig de Gràcia, 50).

Tenir el sistema de gestió am-
biental ha fet que s’implantés 
un procés de recollida selecti-
va dels residus de paper i de 
plàstic a les oficines. El model 
implantat respon a la volun-
tat de fer una recollida selec-
tiva al lloc de treball. Cada 
treballador té la seva papere-
ra classificadora, on classifica 
els residus de paper i plàstic. 
Quan la paperera és plena, 

BStartup està dirigit a impul·
sar el creixement d’empreses 
joves, en especial les start·
ups digitals i tecnològiques.

Banc Sabadell ofereix, a em-
prenedors i joves creadors 
d’start-up, el seu programa 
BStartup, destinat a donar 
suport a projectes i iniciati-
ves de gran valor afegit que, 
amb bones expectatives de 
futur, mereixen rebre ajuda.
Així, l’entitat Banc Sabadell 
vol acompanyar l’emprene-
dor i la seva empresa en el 

cada treballador la buida 
selectivament en els conte-
nidors de planta que hi ha 
distribuïts. Durant aquest 
trimestre del 2014 s’han 
canviat els contenidors de 
recollida de planta que eren 
de cartró per uns conteni-
dors de plàstic amb tapa 

SUPORT A EMPRESES 
dE L’ÀMBIT dIGITAL
El Banc de Sabadell té, a més 
del BStartup, un programa 
d’alt rendiment de sis mesos 
anomenat BStartup 10.

El programa és una inici-
ativa d’aquesta entitat per do-
nar suport de manera intensa 
a 10 start-up digitals selecci-
onades on es fa una inversió 
global de fins a 100.000 eu-
ros en capital per aconseguir 
la seva implementació en el 
mercat i accés a noves rondes 
de finançament. n

d’uns colors identificadors 
(groc per al plàstic i blau per 
al paper). 

Cada mes, la fundació pri-
vada Trinijove fa la recollida 
selectiva d’aquests residus. 
Les dades dels residus que 
es recullen formen part dels 
indicadors del sistema. n

Nous contenidors a la seu col·legial

BStartup per al desenvolupament empresarial
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2013 - reciclatge del plàstic

 Consell de Cent    Bailén    Passeig de Gràcia

2013 - reciclatge del paper i del cartró

Banc de 
Sabadell ofereix 
programes 
de suport a 
empreses joves 
en la fase inicial

desenvolupament del negoci 
en les fases inicials, donar 
crèdit amb més flexibilitat i 
oferir una potencial inversió 
de capital.



el col·legi 
a les xarxes 

socials

561
seguidors

422
seguidors

275
seguidors

219 
seguidors

Pàgina ENGINYERS BCNTwitter: @enginyersbcn

Pàgina Enginyers en Disseny Industrial

Pàgina corporativa
Youtube: Canal enginyersbcn

1 grup i 3 subgrups 
La seva presència en xifres

14.880
reproduccions

Dades registrades a dia 31/8/2014
https://www.linkedin.com/company/enginyers-bcn

944
seguidors

Granollers | Igualada | Mataró | Sabadell | Sant Cugat del Vallès | Terrassa | Vic | Girona | Lleida | Tarragona | Palma de Mallorca

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - Tel. 93 414 36 00
www.mgc.es | e-mail: mgc@mgc.es

assistència sanitària | indemnització salut | vida i accidents

Estic tranquil amb una assegurança de salut de qualitat.

No volia sorpreses.

Escullo el metge que vull dins d’un ampli quadre mèdic, si viatjant
em passa res tinc assistència en viatge gratuïta, i, si algun dia ho necessito,
tinc  l’hospitalització coberta en qualsevol centre del món.

Tot ben cobert i a un bon preu.

la nostra raó
de ser ets tu



COMISSIONS

Comissió de Joves Enginyers

La Comissió de Joves Engi-
nyers és, juntament amb la 
Comissió d’Enginyers Jubi-
lats i amb la de Cultura i Es-
ports, una de les comissions 
socials del Col·legi. És for-
mada per precol·legiats i jo-
ves enginyers, malgrat que 
és oberta a tothom.

Durant aquest 2014 ha 
organitzat activitats relacio-
nades amb la cultura, com la 
presentació del llibre La ma-
ternitat d’Elna, d’Assumpta 
Montellà, o amb qüestions 
que uneixen la història i la 
ciència, com l’exposició “Pas-
sat, present i futur de les ma-
sies de Nou Barris” amb la 
col·laboració del quadranter 
Ignasi Vilà, restaurador dels 
rellotges de sol de Can Ver-
daguer, masia recuperada 
com a centre cívic. L’última 
activitat organitzada abans 

de l’estiu va ser una sortida 
esportiva per la muntanya 
de Montjuïc amb bicicletes 
elèctriques.

JORNAdA dE PORTES
OBERTES dEL COL·LEGI 
La propera activitat promo-
guda per aquesta comissió 
serà la participació en el fes-
tival internacional d’arquitec-
tura Open House Barcelona 
2014, durant el qual el dis-
sabte 26 d’octubre el Col·legi 
obrirà les seves portes al pú-

blic en general i, principal-
ment, als seus col·legiats per 
tal que visitin la seu col·legial 
i coneguin per dins la corpo-
ració de què formen part.

La Comissió es reuneix 
cada dos mesos i el seu pro-
per objectiu és fer les reuni-
ons mitjançant teleconferèn-
cia. Si voleu participar en 
les seves activitats, si teniu 
idees, si voleu compartir in-
quietuds, si voleu fer networ-
king..., inscriviu-vos a la Co-
missió i participeu-hi! n

Les comissions són el cor del Col·legi; organitzen activitats, visites, proposen conferències... 
Els col·legiats poden tractar-hi les qüestions professionals, a més de ser un lloc de trobada d’enginyers. 
Trobareu més informació de cada comissió i el formulari d’inscripció a www.enginyersbcn.cat/comissions

Abans de 
l’estiu,  
la Comissió 
va organitzar 
una sortida 
esportiva  
per Montjuïc  
amb 
bicicletes 
elèctriques.
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PuBLICACIONS

ENGINYERS BCN ha elaborat, en 
col·laboració amb les juntes rec-
tores de les tretze comissions 
del Col·legi, una memòria en què 
s’expliquen les principals tasques 
fetes durant l’any 2013 per ca-
dascun d’aquests grups de treball 
(introducció, objectius i activitats). 
Amb l’objectiu de donar a conèixer 

la funció i el paper que tenen les 
comissions de treball tant al Col-
legi com a la societat en general, 
aquest document és disponible a 
l’apartat de les comissions del web 
del Col·legi (www.enginyersbcn.
cat/comissions), així com en su-
port de paper a les diferents seus 
col·legials. n

Memòria de les comissions 2013

THEKNOS 186 SETEMBRE DE 2014

La memòria 
està disponible 
al web del 
Col·legi i 
en paper 
a les seus 
col·legials. 
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“La promoció professional encara  
és difícil per a les dones”
María Luisa Calvo,  
tècnica coordinadora d’inspecció a l’Agència Catalana de l’Aigua 
i enginyera tècnica industrial

ANNA CARRIó l Text i foto

RETRAT PROFESSIONAL

A l’edat de divuit anys, la 
María Luisa Calvo va deci-
dir d’emprendre una aven-
tura professional. Va fer les 
maletes i va deixar enrere 
el seu poble natal, Frómista 
(Palència), i la seva feina a 
SEDA, empresa de fabricació 
de cafès solubles i liofilitzats. 
Aquesta mestra industrial 
química va arribar a Barce-
lona els anys setanta i es va 
posar a estudiar un curs de 
tècnic de laboratori. La seva 
empenta de seguida li va per-
metre de trobar feina en un 
ambulatori de la Seguretat 
Social al barri de la Torrassa, 

de l’Hospitalet de Llobregat. 
Més tard, va entrar a treba-
llar a l’Hospital de Bellvitge 
i va topar amb l’enginyeria 
sanitària i d’instal·lacions. 
Les seves inquietuds i el seu 
interès explícit pel funcio-
nament tècnic de les instal-
lacions hospitalàries la van 
empènyer a estudiar engi-
nyeria tècnica industrial, 
un postgrau de seguretat 
hospitalària i un d’engi-
nyeria clínica hospitalària. 
Treballar a l’hospital la va 
ajudar a desenvolupar la 
seva carrera d’enginyera en 
exercici lliure en l’àmbit de 
l’enginyeria sanitària, i les 
sales d’operacions de moltes 
clíniques de Barcelona por-
ten el seu segell.

UNA dONA EN MINORIA  
L’any 1990 va accedir per 
oposició a la Junta de Sa-
nejament de la Generalitat 
com a tècnica en el Servei 
d’Inspecció, on al cap de 
poc temps va començar a 
desenvolupar les funcions 

de cap de negociat de tecno-
logia en les inspeccions in-
dustrials. L’any 1998 es va 
crear l’Agència Catalana de 
l’Aigua i Calvo va assumir 
la coordinació i la gestió de 
les tasques dels seus inspec-
tors, els establiments tècnics  
auxiliars i les administra-
cions de la demarcació del 
Llobregat-Foix, entre més 
responsabilitats.

L’experiència de María 
Luisa serveix per reflexio-
nar sobre el paper de la dona 
a l’Administració, on la seva 
presència encara és minori-
tària en entorns relacionats 
amb l’enginyeria o l’arqui-
tectura. Calvo conclou que 
“podrem parlar d’igualtat 
a l’Administració el dia en 
què no sigui necessari de 
refermar el compromís amb 
la igualtat de gènere”. Tot 
i els passos endavant de 
les últimes dècades, enca-
ra perviuen determinades 
dificultats, com la promo-
ció professional a llocs de  
responsabilitat. n

“Parlarem 
d’igualtat dins 
l’Administració 
quan no calgui 
refermar  
el compromís 
amb la igualtat 
de gènere”

La veu de la constància
La seva vida ha transcorregut entre l’enginyeria sanitària, 
l’enginyeria del medi ambient i l’enginyeria d’instal·lacions. 
“Puc dir amb satisfacció que he realitzat les expectatives 
professionals que em vaig fixar, però cada dia me’n fixo de 
noves”, afirma. I és que sense esforç, constància ni sacrifici no 
es pot assolir l’objectiu establert. n
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E
En un moment en què 
s’està parlant molt de re·
generació política i de·
mocràtica, de possibilitar 
més la participació ciuta·
dana, la tecnologia pot ser 
una oportunitat?
Sí, és clar. Hi encaixa de for-
ma perfecta. La participació 
ciutadana és difícil amb els 
mètodes tradicionals, tant 
per la infraestructura com 
pels costos. Les noves tecno-
logies permeten d’abaratir 
els costos i permeten un ac-
cés molt més eficaç.

Siguem maliciosos: podem 
dir que la política és reti·
cent a la tecnologia perquè 
també ho és a obrir les por·
tes a una autèntica partici·
pació ciutadana?
Doncs miri, jo, aquesta sen-
sació, l’he poguda tenir, però 
no pas en el sector públic. 
En el sector públic, en ge-
neral hi ha voluntat de fer 

augmentar la participació. 
En el sector privat, en canvi, 
això ja no és tan evident. Hi 
ha entitats on es té més vo-
luntat de control i on obrir 
realment les eleccions per 
als òrgans directius pot fer 
perdre aquest control. Hi ha 
moltes entitats on una parti-
cipació del 5% —suposem— 
permet de mantenir un cert 
status quo.

Així, el que els demanen  
deu ser molt diferent si es 
tracta d’una organització 
pública o d’una de privada... 
En realitat, no hi ha diferèn-
cies. La tecnologia és la 
mateixa i el funcionament 
també és pràcticament el 
mateix: un cens, uns candi-
dats i un procés de votació. 
No hi ha grans diferències, i 
per a nosaltres tot és impor-
tant. El que vol tothom és 
que el procés de votació de 
la seva institució, sigui pú-

blica o privada, arribi a port 
i amb la màxima legitimitat. 
A més, tot i que sempre hi 
ha un càlcul polític en els 
nostres clients, l’experiència 
ens diu que els resultats de 
les votacions per Internet 
acaben sent pràcticament el 
mateix que amb el vot tra-
dicional. Augmenta el vot, 
però no canvia el resultat. Si 
de cas, els resultats es legiti-
men encara més.

El vot electrònic, és el fu·
tur de la democràcia?
Jo crec que sí. I ho demos-
tren les inversions que hem 
tingut darrerament a Scytl 
amb aportacions de capi-
tal, per exemple, de Paul 
Allen, el creador d’Apple. 
Es va veient que la penetra-
ció de les noves tecnologies 
en els processos de votació 
és el futur. I nosaltres lide-
rem aquesta aposta a escala 
mundial.

Gràcies al programari de Scytl, empresa tecnològica catalana líder mundial 
en el vot electrònic, milers de nord·americans residents a l’estranger 
van poder votar en les darreres eleccions presidencials. El vot telemàtic 
garanteix un procés electoral transparent, eficaç i fiable. “Això ningú no ho 
posa en dubte”, assegura el seu conseller delegat, Pere Vallès, “el que costa 
és canviar les lleis electorals per permetre el vot per Internet”.

Pere Vallès, conseller delegat de Scytl

JORdI GARRIGA l Text MARC JAVIERRE l Fotografia 

“
no canvia el resultat... 
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el legitima”
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com n’és, de difícil, elaborar 
una nova llei electoral.

Vostè afirma que el vot 
electrònic fa que les elec·
cions siguin més eficients, 
segures i transparents.
Doncs sí, és així. Als paï-
sos en via de desenvolupa-
ment on treballem ho fem 
tot sovint sota el paraigua 
d’entitats internacionals 
que, precisament, vetllen 
per reduir el frau, augmen-
tar la transparència i per-
metre una traçabilitat més 
clara del vot. Una urna en 
un lloc remot del Congo 
és molt fàcil de manipu-
lar. Amb el vot electrònic, 
és molt més difícil, si no  
impossible.

Una autèntica revolució...
Doncs sí, així és. I com li 

deia, sobretot per a països 
en via de desenvolupament 
que s’han d’enfortir demo-
cràticament i internacional-
ment. Som una eina molt 
important a l’hora de legiti-
mar els processos de vot, i 
no solament les votacions en 
si. Per això, tot i que el 80% 
de la facturació la tenim als 
Estats Units, el creixement 
més fort el tenim en països 
en via de desenvolupament. 

I tot això, com sorgeix?
Tot plegat va sorgir d’una 
spin off d’estudiants de 
l’àmbit de la criptologia. Es 
tractava d’un grup pioner 
a Europa, i ara l’empresa 
és pionera i líder mundial. 
Al principi, quan el més fà-
cil era invertir en totxo, ens 
prenien una mica per bojos, 
però l’aposta va ser bona, i 
ara tenim accionariat inter-
nacional. El nostre punt fort, 
i és la raó per la qual som lí-
ders, és la seguretat. Tenim 
una tecnologia molt diferen-
cial, i som líders destacats.

Com està el sector 
tecnològic a Catalunya?
Millor que mai. És un dels 
efectes col·laterals positius 
de la crisi. No és un sector 
intensiu en capital, sinó en 
matèria grisa. Però és un 
sector en què immediata-
ment competeixes a escala 
internacional, i això també 
és difícil. Avui, per les nom-
broses empreses i experièn-
cies que hi ha, Barcelona té 
el potencial per ser un dels 
tres pols europeus en l’àmbit 
de les tecnologies amb Lon-
dres i Berlín. Tenim moltís-
simes empreses, encara jo-
ves, bones universitats i una 
qualitat de vida que és ben 
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Quins són els països més 
oberts als processos electo·
rals telemàtics? 
Al Canadà, un 65% dels 
vots ja són emesos a tra-
vés d’Internet; a Suïssa, un  
80%. També a França, Aus-
tràlia, Mèxic i els Estats 
Units hi està força implan-
tat; aquest últim, sobretot 
pel que fa al vot dels resi-
dents a l’estranger. De totes 
maneres, la resistència no es 
fonamenta tant en els dubtes 
sobre la fiabilitat o el resul-
tat de les votacions com en 
el fet que per permetre el vot 
per Internet s’han de canviar 
lleis electorals, i això sempre 
és controvertit. A Catalunya, 
el consens sobre el vot per 
Internet no es posa en dub-
te, però l’assignació d’escons 
és més complicada, i això no 
depèn de nosaltres. Ja es veu 



valorada per les empreses i 
els professionals.

L’Administració hauria de 
consolidar el sector tecno·
lògic com a sector estra·
tègic, igual que consoli·
da, per exemple, el sector 
biomèdic?
Jo diria que ens sentim 
ben tractats i reconeguts. 
Però l’Administració ha de 
ser més important com a 
client. De vegades s’aposta 
més per multinacionals es-
trangeres que no pas per 
les empreses d’aquí. La 
Generalitat, per exemple, 
és el principal client d’IT 
(Information technology) 
a Catalunya... Amb relació a 
això, potser hi ha poca pro-
tecció. Potser caldria una 
política més clara de suport 
en aquest sentit, com pas-
sa, per exemple, a Israel, on 
aquest sector s’ha enfortit 
moltíssim gràcies al fet que 
l’Estat mateix és el client 
principal de les seves empre-
ses. En això, encara n’hem 
d’aprendre molt.

Tenen dificultats pel fet de 
no ser una empresa situa·
da en algun altre indret 
del món?
No, ben al contrari. La mar-
ca Barcelona és molt potent 
en el nostre sector. I ens és 
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favorable. Avui, amb tot el 
que passa amb l’espionatge, 
si estiguéssim situats a Si-
licon Valley, de segur que 
ens seria més difícil de fer 
el que fem. 

Gràcies a la seva tecnolo·
gia, en les darreres elec·
cions nord·americanes els 
residents estrangers van 
poder votar amb la màxi·
ma eficiència.
Sí. Cal tenir en compte que 
els Estats Units és un país 
molt descentralitzat i amb 
moltes teories sobre conspi-
racions. Aquestes eleccions 
es van organitzar en 1.400 
comtats i uns 60 milions de 
votants van utilitzar alguna 
solució nostra. Va ser com 
tenir 1.400 clients, i cadas-
cun amb les seves particula-
ritats. Això es tradueix en 
una gran complexitat per la 
fragmentació del vot i per 
les diferents regulacions 
implicades. 

Pel que fa a la seguretat, 
la inversió en R+d i la ten·
sió en cada nova contesa 
electoral deu ser forta, oi?
Certament, així és. Per a 
aquest any tenim un pres-
supost en R+D de 13 milions 
d’euros destinat, sobretot, 
als aspectes de criptologia 
i seguretat. A més, abans 
de cada procés els governs 
fan auditories de seguretat 
molt fortes. Sempre hi hem 
de posar una barrera més 
perquè cada elecció té molts 
atacs. Al principi ho vi-
víem amb molt d’estrès; ara 
ja és part de la feina... Cal 
pensar que cada setmana o 
cada quinze dies afrontem 
un procés electoral amb un 
control que ens permet de 

seguir tot el que passa. Tot 
és molt controlat. 

Per acabar, han parlat amb 
l’Administració catalana 
de cara a la consulta del 
9 de novembre tenint en 
compte el que hi pot supo·
sar la seva tecnologia?
En parlem, però per confi-
dencialitat no en puc dir res. 
De totes maneres, el vot per 
Internet per als residents a 
l’estranger s’hauria pogut 
fer i no es farà. I és una llàs-
tima. Es tracta del vot d’unes 
200.000 persones, la majoria 
molt actives políticament. Hi 
ha hagut una certa desídia. n

“Consulta 9N: 
el vot per Internet 
per als residents
a l’estranger, 
200.000 persones
molt actives 
políticament, 
s’hauria pogut fer 
i no es farà”

Pere Vallès, conseller 
delegat de Scytl, afirma, 
per l’experiència assoli-
da en aquest camp, que 
entre les entitats priva-
des amb més voluntat de 
control i, per tant, més 
reticents a usar el vot 
electrònic hi ha els col-
legis professionals. 

No és, però, el cas 
d’ENGINYERS BCN. El 
nostre Col·legi aposta 
fort per l’aplicació de 
les noves tecnologies 
en tots els àmbits col-
legials. I això inclou 
confiar en els processos 
electorals telemàtics. 
El vot electrònic es va 
implantar al Col·legi el 
2005 i des d’aleshores 
les eleccions a la Junta 
de Govern s’han fet em-
prant la urna digital. I 
en totes les ocasions, els 
col·legiats han mostrat 
una confiança plena en 
aquest sistema, servit 
per Scytl, i han efectuat 
la votació amb una fami-
liaritat total. n

ENGINYERS BCN vota 
per Internet



Un exemple de progrés logístic 
és el magatzem intel·ligent 
de Mercadona a Villadangos 
del Páramo (Lleó). Totalment 
automatitzat, disposa d’un 
sistema de distribució 
avantguardista que augmenta la 
productivitat i la competitivitat i 
disminueix els riscos laborals.M
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Quan s’acosta Nadal, el cava 
inunda els lineals dels super-
mercats. El fet que un esta-
bliment tingui les ampolles 
que els consumidors com-
pren quan arriben aquestes 
dates depèn de la logística; 
que aquesta ampolla estigui 
en les condicions adequades 
també en depèn. I, segura-
ment, la logística també en 
determina el preu de venda. 
La logística comprèn totes 
les activitats que tenen per 
objecte situar la quantitat 
necessària d’un producte al 
lloc i en el moment reque-
rit per una demanda al cost 
més petit possible. Per tant, 
del fet que el procés logístic 
es faci correctament en pot 
dependre una oportunitat 
de venda. 

De la importància de la 
logística en dóna una idea 
una dada senzilla: els cos-
tos associats a la logística 
representen de mitjana un  
22% dels costos de produc-
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PAULA MATEU   l  Text   

Organització Industrial de 
l’Escola Universitària Sale-
siana de Sarrià i expert en el 
sector. En la mateixa línia, 
la directora del Saló Inter-
nacional de la Logística i de 
la Manutenció (SIL), Blan-
ca Sorigué, afirma que la 
logística és molt important 
per a la competitivitat de les 
empreses, així com perquè 
satisfacin els seus clients i 
perquè ofereixin serveis de 
qualitat. “Sense logística, 
no funciona cap projecte 
empresarial”, afirma Sori-
gué taxativament.

S’entén, llavors, que la 
logística s’hagi convertit en 
una de les àrees a què com-
panyies de tots els sectors 
d’activitat dediquen més re-
cursos econòmics, organit-
zatius i humans. Justament 
per això, els darrers anys 
s’ha convertit en un sector 
en auge i té davant una èpo-
ca d’expansió, segons els 
economistes, que la consi-

Que un producte arribi en el moment, sigui al lloc i tingui el preu amb  
els quals un consumidor està disposat a comprar·lo. Aquesta mena de 
fórmula màgica és el resultat de la logística. Per tant, no ha d’estranyar 
que les empreses, conscients que s’hi juguen molt, hi dediquin cada cop més 
atenció i que aquest sigui un sector a l’alça en què, segons tots els experts, 
els enginyers tècnics industrials hi tenen molt a dir.

ció industrial. En alguns 
casos, el percentatge encara 
és més alt; per exemple, els 
experts calculen que el 50% 
del cost d’una ampolla de 
cervesa és degut al procés lo-
gístic, que inclou des de les 
compres i l’aprovisionament 
fins a les operacions i pro-
ducció, passant per la gestió 
logística, el dipòsit, l’emma-
gatzematge i la manipulació 
de mercaderies. En el sector 
de l’automòbil, els costos lo-
gístics són superiors als de 
l’àrea de personal, segons 
tots els experts.

“Actualment, les empre-
ses tenen clients arreu del 
món. Per tant, hi han de fer 
arribar els seus productes 
ràpidament i sense que per-
din qualitat, de manera que 
la logística pot convertir-se 
en un avantatge competitiu 
i té una repercussió directa 
en els costos.” Qui parla així 
és Josep López, professor 
del grau d’Enginyeria en 

El potencial
logístic
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deren com un dels sectors 
amb més bones perspectives 
quan l’economia es reactivi. 
Segons les darreres dades, 
representa el 10% del PIB 
d’Europa, un 4% del català. 
Però es preveu que aquestes 
xifres augmentaran. 

UN SECTOR dINÀMIC
En aquest context d’auge 
de la logística, Catalunya, 
en general, i Barcelona, en 
particular, en poden sor-
tir ben parades. Ho pensa 
Jaime Mira, director tècnic 
de la Fundació Institut Ca-
talà d’Investigació Logísti-
ca (ICIL): “Un dels sectors 
que funcionaran serà la lo-
gística. És el que ens que-
da. No trobem un model 
productiu i no podem sinó  
convertir-nos en la platafor-
ma logística del sud d’Eu-
ropa. Això vol dir controlar 
la Mediterrània i el trànsit 
cap a Europa des d’Àfrica, 
l’Amèrica Llatina i Àsia”.

Catalunya: la plataforma  
logística del sud d’Europa
“Sense cap mena de dubte, Catalunya és la plataforma lo-
gística del sud d’Europa.” Blanca Sorigué, directora del 
Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció (SIL), 
es mostra clara. Explica que la situació geogràfica és es-
tratègica i la converteix en la porta d’entrada d’Àfrica, 
l’Amèrica del Sud i Àsia a Europa. I destaca que en poques 
ciutats hi ha una concentració d’infraestructures com la 
de Barcelona. A tot això, cal sumar-hi el Corredor Mediter-
rani, que unirà Algesires amb França per la costa i que, a 
parer seu, consolidarà la posició de Catalunya. En aquest 
context, el SIL, que va néixer ja fa 16 anys i que se celebra 
a la capital catalana al juny, s’ha convertit en un referent 
d’arreu del món quan es parla de logística. “És un altaveu 
del sector, genera negoci i ajuda a situar-nos quant a la 
logística”, conclou la directora del certamen. n

El dinamisme del sector 
també s’observa en el mercat 
de treball. Segons el darrer 
“Observatori de la logísti-
ca”, elaborat per Cimalsa 
—l’empresa pública de la 
Generalitat que promou i 
gestiona infraestructures 
logístiques—, i que analit-
za el període entre 2008 i 
2011, les dades d’ocupació 
en el sector havien estat 
constants en aquest període 
amb 100.000 llocs de tre-
ball, mentre que en d’altres 
hi va haver una disminució 
clara; en la indústria, per 
exemple, aquests 3 anys es 
va produir una caiguda del 
24%. A Barcelona, on es 
concentra bona part de l’ac-
tivitat, l’any 2011 hi havia 
quasi 40.000 persones tre-
ballant en el sector en el rè-
gim general de la Seguretat 
Social, el 4,6% del total a la 
ciutat, i 8.119 treballadors 
autònoms, el 7,2% del total 
de treballadors per compte 

propi de la capital catalana. 
Es preveu que, de la matei-
xa manera que l’activitat 
augmentarà quan se surti 
de la crisi, l’ocupació també 
creixerà.

FORMACIó ESPECíFICA 
I IdIOMES
Segons un informe de Bar-
celona Treball sobre el sec-
tor, la logística demana 
dues categories de llocs de 
treball. D’una banda, hi ha 
els perfils professionals de 
menys qualificació (aprovi-
sionadors, carretoners, com-
pradors i magatzemers), als 
quals es requereix una for-
mació reglada obligatòria 
i carnets professionals que 
els habiliten per a l’ús de 
màquines. De l’altra, cada 
cop hi ha més demanda de 
perfils amb una qualificació 
més bona per ocupar llocs, 
com ara el de director de 
compres, director de logísti-
ca, responsable de logística 
inversa o de personalització 
de productes. En aquests 
casos, és imprescindible de 
tenir un nivell universitari 
i experiència en el sector, i 
normalment, les empreses 
també demanen formació es-
pecífica en logística i domini 
d’idiomes. 

Les persones amb perfils 
directius gestionen els pro-
cessos i negocis logístics de 
l’empresa, tenen responsa-
bilitat sobre el personal que 
la integra i reporten l’asso-
liment o no dels objectius i 
els resultats econòmics de 
la seva àrea a l’alta direcció 
de la companyia. Els coman-
daments intermedis són res-
ponsables de determinats 
àmbits o processos logístics 
i depenen directament de la 
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direcció de la logística. Els 
càrrecs dels uns i dels altres 
són de responsabilitat, per-
què han de prendre decisi-
ons que afecten directament 
la gestió de projectes amb 
pressupostos molt elevats. 
Per això, les empreses de-
manen que les persones que 
ocupen aquests càrrecs tin-
guin capacitat d’anàlisi de 
dades quantitatives i qua-
litatives, sàpiguen aplicar 
aquesta anàlisi en la presa 
de decisions, aportin soluci-
ons i tinguin visió estratè-
gica. A més, com que tenen 
equips al seu càrrec, se’ls 
requereix també capacitat 
de planificació i organitza-
ció, intel·ligència emocio-
nal, proactivitat i capacitat 
per transmetre i rebre infor-
mació estratègica d’agents 
externs i interns. Normal-
ment, també se’ls exigeix 
o, si més no, se’ls valora 
la flexibilitat geogràfica i  
horària.

La consultora Mireia 
Canadell, de l’empresa de 
recursos humans Adecco, 

corrobora aquesta diagnosi. 
Segons assegura, cada cop 
hi ha més ofertes per a llocs 
relacionats amb la logística, 
les quals vénen de tots els 
sectors, malgrat que en al-
guns, com ara el de l’auto-
moció, es nota més dinamis-
me. És una tendència que es 
dóna a tot l’Estat espanyol, 
però que a Catalunya s’apre-
cia més, atès que també hi 
ha més concentració indus-
trial. Canadell afirma que es 
tracta de llocs d’alta qualifi-
cació, molt ben remunerats 

i que impliquen tenir gent a 
càrrec. “Es demana experi-
ència. Per això, sovint passa 
que un treballador comença 
en un departament i, des-
prés d’un cert temps, aspi-
ra a un lloc relacionat amb 
la logística”, explica. L’al-
tre requisit té a veure amb 
la formació: “Per a aquests 
llocs només volen gent que 
té un grau en enginyeria i, 
preferiblement, que l’hagi 
completat amb un màster o 
un postgrau en logística”. 

“Els enginyers tenen 
la capacitat mental reque-
rida per a aquests llocs, a 
més d’una visió tècnica del 
procés”, declara Canadell 
per explicar les raons per 
les quals les empreses con-
sideren que els enginyers 
tècnics industrials tenen 
les competències adequades 
per a les feines relacionades 
amb la logística. El profes-
sor Josep López considera 
que “un enginyer sap utilit-
zar de manera correcta els 
recursos de què disposa, té 
imaginació per fer models 
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“un enginyer 
té imaginació 
per fer models 
logístics i sap 
aprofitar  
els recursos de 
què disposa i les 
infraestructures 
per generar 
competitivitat”

“El que pot fer 
una màquina, 
que no ho 
faci l’home.” 
Sota aquesta 
premissa 
funciona  
el Bloc Logístic 
Siglo XXI  
de Mercadona  
(a Lleó). 
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logístics i sap aprofitar les 
infraestructures per gene-
rar competitivitat”.

GRAU d’ENGINYERIA 
EN ORGANITZACIó 
INdUSTRIAL
Si hi ha un grau del qual 
s’espera que esdevindrà el 
planter més important per 
als llocs d’alta qualificació 
que demana el sector de la 
logística és el d’Enginyeria 
en Organització Industrial. 
A Barcelona només s’impar-
teix a l’Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià (EUSS) 
i, malgrat que s’ofereix des 
de fa poc més de 4 anys —de 
moment, només n’ha sortit 
una promoció—, cada cop té 
més demanda. Ho constata el 
professor Josep López, que 
afirma que en altres ciutats 
de l’Estat espanyol també hi 
ha cada cop més alumnes. 
Segons explica, aquest grau 
té diverses assignatures cen-
trades en la logística, i el sec-
tor és una de les sortides més 
habituals per als estudiants 
que l’acaben. “Surten amb un 
nivell alt per abordar aques-
tes qüestions. La seva compe-
tència a optimitzar recursos, 
planificar i saber dissenyar 
models els fa adequats per a 
aquesta mena de llocs.” 

Quan acaben el grau, 
alguns alumnes opten per 
continuar la formació i s’es-
pecialitzen més, mentre que 
d’altres opten per buscar fei-
na. Tant en un cas com en 
l’altre, el grau d’inserció la-
boral és elevat. Els sis alum-
nes de la primera promoció 
han trobat una feina rela-
cionada amb els estudis. A 
més, el 70% dels alumnes de 
l’últim curs ja treballen, en-
cara que sigui amb un con-

ria, diu, és convenient que 
busqui una especialització i 
que es vagi focalitzant en al-
guna activitat que el mercat 
demani. “I ara mateix el mer-
cat demana gent que sàpiga 
logística”, afegeix. 

Per focalitzar-se en el sec-
tor, Mira aconsella que s’es-
tudiïn complements forma-
tius després de la carrera. A 
la Fundació ICIL, per exem-
ple, es pot cursar un màster 
en Cadena de Subministra-
ment que, segons diu, dóna 
moltes eines per treballar en 
el sector. “Aquest màster és 
a temps complet, però també 
hi ha màsters més específics 
centrats en aspectes com el 
comerç electrònic o cursos 
de gestió”, explica Mira, que 
recomana especialment els 
cursos i seminaris més espe-
cífics sobre vetes concretes 
de mercat per a treballadors 
en actiu que vulguin com-
pletar la seva capacitat i el 
seu currículum. 

Després de graduar-se en 
Enginyeria en Organització 
Industrial, Guillem Tort va 
cursar el màster d’especia-
lització en Cadena de S0ub-
ministrament i de seguida 
va trobar una feina relacio-
nada amb la logística. n

veni de pràctiques, moltes 
de les quals, segons López, 
estan enfocades a la logísti-
ca i les operacions.

Guillem Tort forma part 
d’aquesta primera promoció 
del grau d’Enginyeria en 
Organització Industrial de 
l’EUSS. “Quan vaig acabar 
el batxillerat, dubtava entre 
estudiar administració i di-
recció d’empreses i una en-
ginyeria, i vaig pensar que 
aquest grau tenia alguna 
cosa de totes dues”, declara. 
Segons diu, el seu pare tre-
balla en el sector, i a aquesta 
proximitat s’hi van afegir 
els consells dels professors, 
que li van fer veure les opor-
tunitats que representava la 
logística com a sortida labo-
ral. “El que m’agrada més és 
que cada dia has d’afrontar 
un problema diferent. No hi 
ha gaire monotonia”, opina.

“Ser enginyer és, pràcti-
cament, una necessitat”, ex-
plica Jaime Mira respecte als 
llocs que es poden trobar a la 
borsa de treball de la Funda-
ció ICIL, que recull unes 500 
ofertes cada any. A parer de 
Mira, aquesta borsa de tre-
ball té molt de moviment per-
què el sector genera ocupa-
ció i busca especialització, un 
factor que, precisament, la 
Fundació ICIL pot donar. El 
director tècnic d’aquesta en-
titat remarca que la majoria 
de llocs que s’hi ofereixen 
són d’executiu amb respon-
sabilitats sobre un equip im-
portant i del qual depenen 
projectes amb pressupostos 
molt elevats. “La logística 
és una sortida laboral molt 
important per als enginyers 
tècnics industrials”, afirma 
Mira. Quan una persona 
acaba un grau en enginye-
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EN PORTADA 

Ser enginyer  
és gairebé una 
necessitat a  
la borsa de 
treball a l’ICIL, 
fundació de  
la logística 
catalana, amb 
500 ofertes l’any
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CONSUM

Lloc: Zona Franca de Barcelona.

Inversió: 50 milions d’euros. 

Any de posada en marxa: 2014 (1a fase). 

Ubicada en una parcel·la de 92.000 m² i plante-

jada en dues fases. La primera ja està en funci-

onament. Ocupa 30.000 m2 i correspon a la Pla-

taforma de Mercaderies Generals. Amb capacitat 

per gestionar 10.000 palets al dia, abasteix els 

més de 150 supermercats de la cooperativa va-

lenciana Consum a Catalunya. La segona fase, 

de 13.600 m2, està prevista per al 2015.

MANGO

Lloc: Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental).

Inversió: 360 milions d’euros al final del projecte.

Any de posada en marxa: la primera fase està 

prevista per al 2016 i ocuparà 150.000 m2 indus-

trials d’un total de 330.000 m2. 

MERCAdONA

Lloc: Abrera (Baix Llobregat).

Inversió: 300 milions d’euros.

Any de posada en marxa: 2016.

És el tercer centre logístic totalment automatit-

zat que aquesta cadena construeix a l’Estat espa-

nyol. Amb capacitat per a 75.000 palets de mer-

caderies, abastirà 250 supermercats. Ocupa una 

superfície de 200.000 m2, la meitat dels quals es 

destinaran a superfície edificada. 

dESIGUAL

Lloc: Viladecans (Baix Llobregat).

Inversió: 100 milions d’euros en la construcció.

Llocs de feina: 250 durant la construcció.

Any de posada en marxa: 2015.

És la plataforma de distribució per a Europa 

d’aquesta marca. Ocuparà una superfície total 

de 90.000 m2 de sòl i 110.000 m2 de sostre, dels 

quals 20.000 m2 seran utilitzats per a activitats 

administratives pròpies i showrooms.

Darrerament, moltes empreses, tant autòc-
tones com foranies, han reactivat la cons-
trucció de plataformes logístiques a Catalu-
nya, algunes de les quals ja funcionen a ple 
rendiment o han inaugurat les primeres 

fases. D’altres, com la multinacional nord-
americana Amazon, encara no han confir-
mat oficialment la ubicació del seu centre 
d’activitats logístiques, però consideren 
Barcelona com a ferma possibilitat.

GRUPO dAMM

Lloc: ZAL del Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Inversió: 75 milions d’euros. 

Any de posada en marxa: 2012.

Llocs de treball: 200 professionals.

Ocupa una superfície de 168.000 m2 amb capacitat 

per a 900 camions diaris. L’objectiu és centralitzar 

les activitats logístiques del grup en l’àrea metro-

politana de Barcelona i assumir la capacitat de 

l’ampliació de la planta cervesera del Prat. 
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La lluita de les ciutats  
per respirar aire net 
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Limitar l’ús de vehicles pri-
vats que contaminen, poten-
ciar l’ús de sistemes alterna-
tius de transport i millorar 
els filtres i controls a les in-
dústries contaminants són 
algunes de les mesures que 
comparteixen bona part dels 
plans per millorar la quali-
tat de l’aire a les ciutats.

ACCIONS A BARCELONA
A Catalunya, la preocupa-
ció per la qualitat de l’aire 
a les ciutats, en especial a 
l’àrea metropolitana de Bar-
celona, s’arrossega des de fa 

dècades, però fins al 2007 
no es va aplicar un pla amb 
73 mesures concretes per 
reduir la contaminació en 
els 40 municipis de la regió 
de Barcelona més afectats 
per aquest problema. El pla, 
aprovat pel Govern tripartit, 
va ser conegut popularment 
per la limitació de velocitat 
de 80 quilòmetres per hora 
en algunes autopistes i auto-
vies de l’àrea metropolitana 
de Barcelona en situacions 
d’alta contaminació, una li-
mitació que va ser derogada 
pel Govern de CiU.

La falta de decisió políti-
ca i la crisi econòmica, que 
va aturar algunes inversi-
ons fixades, van impedir 
el compliment total del pla 
del 2007, i tres anys més 
tard, atès que es continuava  
incomplint esporàdicament 
la normativa europea, es va 
iniciar l’elaboració del Pla 
per a la millora de la quali-
tat de l’aire 2011-2015. Els 
tràmits per aprovar aquesta 
normativa es van allargar 
tant que la Generalitat fins i 
tot va decidir de canviar-ne 
el nom. Així, el novembre 
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La necessitat de millorar la qualitat de l’aire és un repte que comparteixen Londres, París 
o Pequín, per posar tres exemples de ciutats que han viscut episodis greus de contami-
nació els darrers mesos. A Catalunya, la lleugera millora dels últims anys no amaga que 
algunes zones de la regió de Barcelona superen esporàdicament els límits legals, mentre 
que el nou pla d’actuació de la Generalitat acumula anys de retard.

JOAQUIM ELCACHO l comunicaciencia.cat

Als districtes 
de l’Eixample 
i gràcia - Sant 
gervasi de 
Barcelona es va 
superar el 2013  
el límit anual 
de diòxid de 
nitrogen.
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Millora encara insuficient 
de la qualitat de l’aire
Les dades del 2013 mostren que la qualitat de l’aire 
continua sent una assignatura pendent en diferents 
punts de Catalunya. El valor límit anual de diòxid de 
nitrogen —un dels dos elements contaminants més pre-
ocupants a Catalunya—, per exemple, va ser superat en 
el 17 % dels punts de mesurament de l’àrea de Barce-
lona; en concret, a l’Eixample i Gràcia - Sant Gervasi 
(Barcelona) i a Sant Adrià de Besòs (carrer Olímpic). A 
la zona del Vallès - Baix Llobregat aquest límit anual se 
superava en el 50% dels punts de mesurament; concre-
tament, a Barberà del Vallès, Martorell, Sabadell, Sant 
Andreu de la Barca, Mollet del Vallès i Terrassa.

Pel que fa a les partícules en suspensió de diàme-
tre inferior a 10 micres de PM-10 —l’altre contami-
nant destacat a Catalunya—, les dades oficials del 2013 
també són millors que les d’anys anteriors, però hi ha 
diversos punts negres. En aquest cas, l’any passat no  
es va superar enlloc el valor límit anual, però sí que es 
van ultrapassar els límits diaris al Prat de Llobregat 
(CEM Sagnier), Granollers (Francesc Macià) i Manlleu 
(Hospital Comarcal). n

del 2013 va sortir a exposi-
ció pública el Pla d’actuació 
per a la millora de la qua-
litat de l’aire horitzó 2015, 
encara pendent d’aprovació.  

EL NOU PLA 
dE LA GENERALITAT 
Entre les mesures incloses 
en aquest nou pla, la di-
rectora general de Qualitat 
Ambiental, Assumpta Far-
ran, destaca l’elaboració de 
la guia sobre la compra ver-
da de vehicles, l’ambientalit-
zació de les flotes de vehicles 
pesants dels serveis públics, 
la creació del distintiu de 
garantia de qualitat ambi-
ental per a les flotes de vehi-
cles, la reducció del cost de 
peatges per a vehicles nets i 
el control dels vehicles més 
contaminants.

La Confederació d’As-
sociacions Veïnals de Cata-
lunya, els sindicats CCOO 
i UGT, l’Associació per a la 
Promoció del Transport Pú-
blic i Ecologistes en Acció 
de Catalunya han criticat 
el projecte de la Generali-
tat  perquè consideren que 
no inclou cap mesura obli-
gatòria, ni cap planificació 
efectiva per evitar que es 
continuïn superant els lí-
mits legals de contamina-
ció. Les al·legacions que 
han presentat aquestes enti-
tats reclamen mesures con-
cretes, com ara la creació de 
zones de baixa emissió on el 
trànsit de vehicles de motor 
sigui limitat o prohibit en 
situacions de contaminació 
elevada. 

PAGA ExTRA
PER ANAR EN BICI
El Govern francès va pro-
hibir la circulació pel cen-

tre de l’àrea metropolitana 
de París als vehicles amb la 
matrícula parell el dilluns 
17 de març d’aquest any. 
L’endemà van haver de dei-
xar de circular pel centre 
de la capital francesa els 
vehicles amb la matrícula 
senar. L’acumulació de con-
taminants i les adverses 
condicions meteorològiques 
van obligar a aplicar amb 
urgència aquesta mesura i 
van fer rellançar un pla de 
millora de la qualitat de l’ai-
re que inclou la creació, ja 
prevista el 2011, de zones de 
baixes emissions al centre 
urbà, per on no podran cir-
cular els vehicles més conta-
minants.

Aprofitant el mateix pa-
quet de mesures, els france-
sos que vagin a la feina amb 

bicicleta cobraran una paga 
extra de 25 cèntims d’euro 
per quilòmetre de pedaleig, 
un al·licient que ha posat en 
pràctica com a prova pilot el 
Ministeri francès d’Ecolo-
gia, Desenvolupament Sos-
tenible i Energia. 

El mes d’abril Londres 
va patir un episodi de con-
taminació similar al de Pa-
rís i ara també treballa en 
l’aplicació de mesures per 
evitar que els problemes es 
repeteixin any rere any. 

A Pequín, el problema 
encara és més greu, i els 
plans d’actuació hauran 
d’incloure necessàriament 
una reestructuració impor-
tant de les indústries que 
provoquen la contaminació 
d’aquesta i de moltes grans 
ciutats més d’aquell país. n
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Indicadors, inspeccions  
i manteniment d’equips 
Prendre les decisions correctes requereix tenir una visió global de l’empresa. El man-
teniment té un paper decisiu a l’hora de valorar el funcionament de les instal·lacions i 
iniciar processos per millorar-les, però encara hi ha moltes empreses que no utilitzen 
aquests mecanismes adequadament.
ANNA CARRIó l www.annacarrio.com

La feina quotidiana d’una 
fàbrica qualsevol es basa no 
solament en la producció i 
en el control del personal. 
La producció provoca un 
envelliment de les instal-
lacions i dels equips a cau-
sa de l’ús, de les condicions 
ambientals, dels avenços 
tecnològics o dels nous re-
queriments. És necessària 
una bona sintonia entre 
tots els departaments de 
l’empresa per aconseguir 
bons resultats. Hi ha dife-
rents tècniques i processos 
per potenciar el bon funci-
onament d’una empresa, 
com ara el seguiment de 
l’eficàcia i l’eficiència del 
servei de les instal·lacions 
mitjançant els indicadors o 
KPI (key performance indi-
cator); en aquest sentit, el 
manteniment proporciona 
l’escenari necessari per des-
envolupar-los.

dEFINIR ELS OBJECTIUS
Saber quins equips i qui-
nes instal·lacions s’han de 
mantenir, elaborar-ne un 
inventari, planificar la càr-

CONTROLAR, LIMITAR 
I PREVENIR RISCOS
Analitzar el camí recorre-
gut és una bona manera 
de valorar si les decisions 
que s’han pres han mi-
llorat el funcionament de 
l’empresa. Els mecanis-
mes d’inspecció, com les 
auditories, són molt útils, 
perquè obliguen a com-
plir un conjunt de nor-
mes de l’empresa, legals 
o internes, i permeten de 
veure els resultats. D’al-
tra banda, les inspeccions 
legals del manteniment 
d’equips són el mitjà de 
l’administració per con-
trolar, prevenir i limitar 
riscos. Comparar-se amb 
altres empreses similars 
(benchmarking) és una 
alternativa, però pel que 
fa al manteniment, no hi 
ha dues empreses iguals 
i l’anàlisi no és tan perso-
nalitzada. Aquests meca-
nismes de control són una 
oportunitat de millora i 
una eina útil per desen-
volupar el manteniment a 
l’empresa. n

rega de treball prevista, te-
nir un pla de manteniment 
preventiu, organitzar els 
recursos del servei, disse-
nyar els processos, super-
visar-ne l’execució i analit-
zar els bons resultats. 

Per esbrinar quins in-
dicadors seran útils és 
important de definir els 
objectius de l’empresa, 
perquè una mala elecció 
d’aquests indicadors pot 
portar a prendre males 
decisions. No cal que n’hi 
hagi gaires, sinó els real-
ment necessaris, i ens han 
de donar informació de 
com es pot millorar la ges-
tió que es fa.

I la participació de:

Amb la col·laboració de: 

INNOVACIÓ
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Els indicadors 
KPI permeten 
fer el seguiment 
de l’eficàcia i 
l’eficiència del 
servei de les 
instal·lacions 
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El bany no ha de mante-
nir-se aliè a aquesta classe 
de dispositius, perquè ex-
cepte en els processos in-
dustrials, és on es produeix 
el consum més gran d’ai-
gua; per tant, els elements 
de control de consum po-
den donar lloc a un estalvi 
important d’aquest bé escàs 
que redunda en benefici de 
la factura.

SOLUCIONS dOMòTIQUES 
INTEGRAdES 
El grup Presto Ibérica ja va 
ser el pioner en l’ús de solu-
cions domòtiques integrades 
per a banys col·lectius arran 
del Reial decret 865/2003 
contra la legionel·la en les 
instal·lacions. Aquestes so-
lucions centralitzaven l’ús 
de les dutxes, lavabos, etc., 
mitjançant caixes progra-
mables de control, de ma-
nera que es podien establir 
diversos paràmetres de fun-
cionament i fer desinfecci-
ons periòdiques contra la 
legionel·la. D’aquesta mane-
ra se solucionaven els dos 
problemes principals a l’ho-
ra de fer una desinfecció tèr-

polsadors mecànics de dut-
xa com a sensors electrònics 
d’activació. L’esquema repre-
senta el segon cas (vegeu la 
figura 1).

Per apujar la temperatu-
ra del sistema, s’ha de dispo-
sar d’un sistema de control 

En una societat cada vegada més tecnològica, les tècniques constructives van incloent 
elements de la domòtica i de la gestió intel·ligent dels edificis en els procediments de 
construcció, fet que ha contribuït al desenvolupament tecnològic i als certificats ener-
gètics. Aquests elements de la domòtica i de la immòtica, normalment, són utilitzats per 
millorar l’eficiència energètica, la climatització, l’ús de les persianes, etc., però gairebé 
mai no s’hi recorre per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua.
GUSTAVO dIEZ l Cap de projectes de Presto Ibérica

mica automàtica: l’elevació 
de la temperatura del siste-
ma i l’obertura de les aixe-
tes perquè surti l’aigua pels 
ruixadors durant un temps 
suficient que garanteixi la 
desinfecció. Aquests siste-
mes són possibles gràcies a 

Última tecnologia  
de control per al bany

Capsa de control
Presto Rada 800/12

Presto Rada 830/12

Presto Rada 32 mm

Capsa de control
Presto Rada 840/12

Ruixador antivandalisme

Detector de presència

Unitat central Presto Rada UC 1000

Programador UC 1000

Distància màxima
1,5 m

Vàlvula de 
buidatge

Aigua barrejada

Aigua calenta

Aigua freda

Figura 1
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que permeti fer programa-
cions de funcionament i de 
temperatura, de manera que 
la desinfecció es faci en el 
moment establert i a la tem-
peratura necessària gràcies 
a la seva interconnexió amb 
una vàlvula electrònica que 
el gestiona.  

dIFERENTS 
TEMPERATURES d’ÚS
En aquest sistema es poden 
ajustar tres temperatures 
d’ús: normal, de desinfecció 
i d’estalvi d’energia. Aques-
ta última opció és molt in-
teressant des del punt de 
vista energètic, atès que  
es pot estalviar molta ener-
gia abaixant la tempera-
tura de l’anell en els mo-
ments en què no s’utilitza 
la instal·lació.

En la manera normal de 
funcionament, la vàlvula as-
segura la temperatura d’ús 
programada en el circuit de 
dutxes mitjançant una capsa 
programadora. Aquesta cap-
sa es connecta a la centraleta 
de control, que regula la uti-
lització de les dutxes quant 
al temps i la manera. Així, 
quan l’usuari va a la dutxa, 
activa el sensor de presèn-
cia, l’electrovàlvula s’obre i 
l’aigua raja pel ruixador a la 
temperatura de confort esta-

blerta i de la manera com ha 
estat programada.

Per la seva banda, el 
sistema d’estalvi d’energia 
permet d’abaixar la tempe-
ratura de l’anell, per la qual 
cosa es pot estalviar energia 
de calefacció en els elements 
en què la instal·lació no s’ha 
d’utilitzar. Per això, es fixa 
una altra temperatura a 
la capsa de control, amb la 
qual cosa la vàlvula abaixa 
automàticament la tempe-
ratura d’ús en el moment 
programat. Això és molt 
útil, per exemple, en polies-
portius, gimnasos i altres 
instal·lacions que tanquen 
durant la nit o els caps de  
setmana.

La desinfecció té lloc en 
el moment programat i a la 
temperatura programada. 
Per això, la capsa programa-
da de control dóna dues or-
dres: l’una a la vàlvula per-
què apugi la temperatura i 

l’altra a la centraleta de con-
trol perquè obri les dutxes 
durant el temps establert. La 
centraleta activa els detec-
tors volumètrics de presèn-
cia, de manera que si algú 
s’acosta al lloc que es desin-
fecta, el sistema es para. Una 
vegada feta la desinfecció, es 
fa un buidatge automàtic de 
l’anell mitjançant la vàlvula 
amb la finalitat d’abaixar la 
temperatura. En acabar el 
procés de desinfecció, el sis-
tema torna automàticament 
als seus paràmetres d’utilit-
zació normal.

Algunes de les empreses 
més importants del país, 
com Repsol o la Caixa, han 
confiat en aquesta classe 
de sistemes per a les seves 
instal·lacions.

PRESTO·RAdA OUTLOOK
El grup Presto Ibèrica fa 
un pas més i ofereix el sis-
tema Presto-Rada Outlo-
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El sistema 
permet ajustar 
la temperatura 
d’ús per 
estalviar 
energia i fer  
les tasques  
de desinfecció

Figura 2
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ok. Aquest sistema encara 
és més senzill que l’ante-
rior, perquè no hi ha cap  
comandament programa-
dor, sinó que tots els parà-
metres de funcionament, de 
desinfecció, d’ús, etc., són 
implantats per mitjà d’un 
ordinador personal (vegeu 
la figura 2). La instal·lació 
és molt senzilla, perquè en 
una mateixa capsa hi ha 
la vàlvula mescladora i les 
electrovàlvules, que obren 
les aixetes de dutxa o lava-
bo quan detecten presència 
o són accionades en cas que 
s’utilitzi un sensor tàctil pi-
ezoelèctric. 

Com es veu a l’esquema 
(vegeu la figura 3), cada 
vàlvula serveix per a sis 
aplicacions (lavabos o dut-
xes), però es permeten com-
binacions, de manera que 
es pot gestionar un edifici 
sencer amb el mateix ordi-
nador. La gestió mitjançant 

l’ordinador, a més d’es-
tablir els paràmetres de 
funcionament, permet te-
nir un control més gran 
del consum d’aigua, així 
com facilitar el manteni-
ment, perquè el sistema 
indica si hi ha cap error. 
El software guarda totes 
les dades d’un any a fi 
que sigui possible d’eme-
tre informes durant 
aquest període.

A més d’establir el fun-
cionament i de progra-

mar desinfeccions periòdi-
ques contra la legionel·la, 
el sistema també controla 
la il·luminació i la venti-
lació de l’habitació on hi 
ha les aixetes, per la qual 
cosa també fa de sistema 
d’estalvi d’energia elèctri-
ca, atès que funciona no-
més quan és requerit.

El sistema Presto–Rada 
Outlook funciona amb 
sensors piezoelèctrics o 
d’infrarojos. En cas que 
s’utilitzi en lavabos, hi ha 
tres brocs murals de 150, 
190 i 225 mm de longi-
tud que porten integrat al  
mateix broc el sensor de 
funcionament. 

Aquest sistema està 
pensat especialment per a 
edificis d’oficines, hotels, 
instal·lacions esportives, 
col·legis, etc., i és el primer 
pas per dur el control do-
mòtic de les instal·lacions 
dels banys. n

THEKNOS 186 SETEMBRE DE 2014

Presto Ibérica  
va ser pionera  
en l’ús  
de solucions 
domòtiques 
integrades  
per a banys 
col·lectius

Capsa de sensors

Sensors infrarojos

Font d’alimentació

Ruixadors de dutxa

Vàlvula

Brocs de lavabo instal·lats a la paret amb 
sensors d’infrarojos

Figura 3



L’APuNT TÈCNIC

32

Avantprojectes normatius 
analitzats pel Col·legi  

A continuació es fa una re-
lació dels avantprojectes de 
llei, projectes de decret i or-
dres publicats:  

—  Avantprojecte de llei d’or-
denació de les activitats 
d’espectacles públics i 
recreatives. Sobre aquest 
text, es va presentar un 
escrit al Consell amb nou 
al·legacions. 

—  Projecte de decret sobre  
les entitats col·laboradores 
de medi ambient. Sobre 
aquest text, es va presen-
tar un escrit al Consell 
amb dues al·legacions. 

—  Projecte de decret de re-
gulació de les entitats 
col·laboradores de l’Ad-
ministració en matèria 
de prevenció i seguretat 
corresponents al departa-

ment competent en ma-
tèria de seguretat públi-
ca. Sobre aquest text, es 
va presentar un escrit 
al Consell amb vuit al-
legacions. 

—  Projecte de decret pel 
qual s’aprova el catà-
leg d’activitats i centres 
obligats a adoptar me-
sures d’autoprotecció 
i es fixa el contingut 
d’aquestes mesures. So-
bre aquest text, es va 
presentar un escrit al 
Consell amb quatre al-
legacions. 

—  Projecte de decret per 
al foment del deure de 
conservació, manteni-
ment i rehabilitació dels 
edificis d’habitatges, 
mitjançant les inspecci-
ons tècniques i el llibre 

de l’edifici. Sobre aquest 
text, es va presentar un 
escrit al Consell amb 
tres al·legacions. 

—  Proposta d’ordre per la 
qual s’aprova el contin-
gut de la documentació 
tècnica per efectuar la 
intervenció adminis-
trativa de la generali-
tat, establerta a la Llei 
3/2010, del 18 de febrer, 
de prevenció i seguretat 
en matèria d’incendis 
en establiments, activi-
tats, infraestructures i 
edificis, així com el mo-
del de certificat d’ade-
quació a les mesures de 
prevenció i seguretat 
en matèria d’incendis. 
Sobre aquest text, no es 
va presentar cap escrit 
d’al·legacions. n

Aquest estiu ha resultat molt actiu pel que fa a la publicació de projectes de decrets i 
ordres per diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, cosa que ha obligat els 
Serveis Jurídics i Tècnics del Col·legi a fer un esforç considerable d’anàlisi per la coin-
cidència de les publicacions i, en conseqüència, pels terminis màxims de resposta, així 
com de preparació dels escrits corresponents d’al·legació si esqueia.
dAVId JIMéNEZ l Cap dels Serveis Tècnics del Col·legi
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Aquest Reial decret (RD)  
desenvolupa el reglament de 
funcionament, tal com es-
tableix l’article 17 de la Llei 
24/2013, del sector elèctric, 
amb l’objecte d’estipular l’es-
tructura dels preus volunta-
ris per al petit consumidor 
(PVPC), sistema tarifari co-
negut abans amb el terme 
tarifa d’últim recurs (TUR). 

Per acabar d’entendre bé 
com funciona la determina-
ció d’aquests preus, convé 
fer una mica de repàs del sis-
tema que es va aplicar fins al 
final de l’any passat: el sis-
tema de contractes d’ener-
gia per al subministrament 
d’últim recurs (CESUR), més 
conegut amb el terme les 
subhastes CESUR, regulat a 
l’ordre ITC/1601/2010. 

Amb aquell sistema, es 
prenia com a referència per 
fixar el cost de la producció 
el resultat d’una subhasta 
trimestral en què participa-
ven els comercialitzadors 
d’últim recurs i que sempre 
havia de validar la Comissió 
Nacional dels Mercats i de la 
Competència (CNMC). 

Aquest mecanisme es 
basava en una contractació 
a termini per a un horitzó 
trimestral en què participa-
ven els comercialitzadors 

d’últim recurs com a adqui-
rents d’energia elèctrica per 
al subministrament dels 
consumidors acollits a la ta-
rifa d’últim recurs. Per tant, 
el preu del cost estimat de 
l’energia es fixava a priori a 
través d’un mecanisme amb 
un preu de futur. 

El sistema va funcionar 
fins al 19 de desembre de 
2013, quan la CNMC no va 
validar la vint-i-cinquena 
subhasta, perquè, tal com 
explica l’RD 216/2014, a l’in-
forme que havia elaborat la 
CNMC s’hi indicava que van 
concórrer unes “circums-
tàncies atípiques” que ha-
vien impedit que la licitació 
es portés a terme en un en-
torn de “pressió competitiva  
suficient”.

Amb l’entrada en vigor 
del nou sistema de determi-
nació del cost de producció 
de l’energia elèctrica, s’esta-
bleix que aquest s’ha de fixar 
a partir del preu horari del 
mercat diari durant el perío-
de al qual correspon la factu-
ració. L’objectiu d’aquest nou 
mecanisme és que aquesta 
facturació la faci el comer-
cialitzador de referència, 
l’anterior comercialitzador 
d’últim recurs, mitjançant 
lectures reals d’equips de 
mesura amb capacitat per a 
la telemesura i la telegestió, 
integrats en els sistemes cor-
responents, i considerant els 
valors horaris de consum. 
Per tant, es busca que el con-
sumidor aboni el cost que ha 
tingut en el mercat l’energia 
consumida durant el període 
considerat. 

L’objectiu bàsic d’aquest 
mecanisme és, doncs, que es 
produeixi un estalvi per als 
consumidors, perquè no ha-
gin de fer front al pagament 
del cost d’assegurament en 
el preu d’un producte nego-
ciat en un mercat de futurs. 
Aquest, però, és l’objectiu 
teòric, per tal com el desple-
gament d’aquest nou siste-
ma tarifari s’enfronta a unes 
realitats que obliguen a tenir 

El cost de la factura elèctrica 
amb el nou sistema tarifari
dAVId JIMéNEZ  l  Cap dels Serveis Tècnics del Col·legi

El 29 de març va entrar en vigor el Reial decret 216/2014, pel qual s’estableix la me-
todologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d’energia elèctrica i 
el seu règim jurídic de contractació. 

La facturació 
es farà a partir 
de lectures 
reals fetes 
per telegestió 
i segons els 
valors horaris 
de consum
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en consideració una sèrie de 
factors determinants de cara 
a implantar-lo.

TIPOLOGIA dE 
COMPTAdOR
Tal com s’ha indicat, el sis-
tema d’aplicació de la tarifa 
basada en el PVPC té raó de 
ser si el comptador permet 
de fer telemesura i teleges-
tió, és a dir, quan en el con-
sum instantani registrat pel 
comptador s’hi pot aplicar 
el preu horari corresponent 
fixat pel mercat diari. 

El problema és que els 
comptadors que actualment 
hi ha a la gran majoria 
d’instal·lacions són analò-
gics (1) i, per tant, el Reial 
decret ha hagut de fixar 
dues modalitats per aplicar 
el sistema PVPC. 
•   Comptadors digitals amb 

capacitat de telemesura i 
telegestió: sempre que el 
subministrament estigui 
integrat en el sistema cor-
responent de telegestió del 
distribuïdor, la factura-
ció es fa aplicant directa-
ment el preu del mercat en 
l’energia consumida amb 
discriminació horària, és 
a dir, hora a hora.

•   Comptadors analògics: es 
factura aplicant a les lec-
tures reals de cada període 
els perfils de consum cal-
culats de conformitat amb 
el Reial decret. Aquesta 
modalitat també s’aplica 
en els subministraments 
no integrats en els siste-
mes corresponents de te-
legestió dels distribuïdors. 
L’RD estipula que el preu 
mitjà de l’energia s’ha de 
calcular amb la mitjana 
dels preus diaris del mer-
cat majorista i s’ha d’apli-
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car a tot el consum del pe-
ríode facturat. 
Aquesta segona modalitat 

implica que l’operador del sis-
tema, Red Eléctrica Española 
(REE), ha de calcular els co-
eficients horaris del perfil de 
consum a aplicar a partir dels 
perfils inicials aprovats per 
resolució. Així mateix, l’RD 
també estipula que REE ha 
d’enviar a la CNMC una pro-
posta de revisió dels perfils de 
consum o corbes de càrrega 
destinades al subministra-
ment dels consumidors sense 
mesura horària abans del 15 
de novembre de cada any i 
amb dret als PVPC.

L’operador del sistema, 
REE, ha de fer els càlculs 
dels valors dels components 
del PVPC determinats en 
l’RD i publicar-los a la seva 

pàgina web el dia anterior al 
del subministrament per a 
cadascuna de les 24 hores de 
l’endemà, de conformitat amb 
el que s’estableix a l’annex  
I de l’RD (www.esios.ree.es/
web-publica/). 

Als webs tant de l’opera-
dor del sistema com de l’ope-
rador del Mercado Ibérico 
- Polo Español (OMIPE) s’hi 
han de publicar les dades 
sobre el preu (real o promig) 
amb els valors dels costos de 
l’energia a cada hora, i també 
indicar el cost final de l’ener-
gia i els components del preu 
final en agregat i per a cada 
classe de consumidor.  

TERMES dE POTèNCIA 
I dèFICIT TARIFARI
Un altre factor a tenir pre-
sent és que la hipotètica 

ELS PVPC ES FIxEN SEGONS EL SUMATORI SEGüENT:

PVPC = terme de potència (TPU) + terme d’energia del peatge  

d’accés (TEUp) + terme corresponent al cost horari de l’energia 

(TCUh) + terme d’energia reactiva (si escau).

El  terme de potència del PVPC (TPU), expressat en euros/kWh/any, és: 

TPU = TPA + MCF

TPA: terme de potència del peatge d’accés i càrrecs aplicables en el 

subministrament (euros/kWh/any).

MCF: marge de comercialització (euros/kW/any), fixat per ordre mi-

nisterial.

El terme d’energia del PVPC (TEUp), expressat en euros/kWh, és:

TEUp = TEAp

p: subíndex que identifica cada període tarifari del peatge d’accés.

TEAp: terme d’energia del peatge d’accés i càrrecs en el període tari-

fari p, segons correspongui, aplicables en el subministrament (euros/

kWh).  

El terme de cost horari d’energia del PVPC (TCUh) és igual a la suma 

del terme de cost de producció:

TCUh = (1 + PERdh) x CPh

CPh: cost de producció de l’energia subministrada a cada hora  

(euros/kWh)

PERDh: coeficient de pèrdues del peatge d’accés aplicables en el sub-

ministrament a l’hora h.
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(1) L’Ordre ITC/3860/2007, per la qual 
es revisen les tarifes elèctriques, mo-
dificada per l’Odre IET/290/2012, esta-
bleix que tots els comptadors de me-
sura en subministraments d’energia 
elèctrica amb una potència contracta-
da fins a 15 kW han de ser substituïts 
per uns equips nous que permetin la 
discriminació horària i la telegestió 
abans del 31 de desembre de 2018.

rebaixa que es pot produir 
en la factura elèctrica dels 
subministraments integrats 
en el sistema de telegestió i, 
per tant, subjectes a les va-
riacions del preu de l’ener-
gia només s’aplica en el ter-
me d’energia consumida. 
No obstant això, la factura 
també inclou un terme fix 
associat a la potència contra-
ctada, els peatges i el dèficit  
tarifari, al qual no s’aplica 
cap rebaixa.

A la pràctica, això vol dir 
que, atès que la factura té un 
repartiment del 35% del cost 
de l’energia (preu variable) + 
45% del peatge d’accés i càr-
recs + 20% d’impostos (IVA + 
impost d’energia elèctrica), 
la part variable té poc pes en 
el total (vegeu el requadre).

En aquest sentit, cal dir 
que, tant per al TEUp com 
per al TPU, els peatges i càr-
recs en el subministrament 

són compostos, en gran 
part, pel dèficit tarifari que 
s’ha anat acumulant en 
aquests darrers anys (pri-
mes renovables i cogene-
ració, moratòria nuclear, 
subvenció pel carbó, etc.) 
i que representa un deute 
acumulat de 30.000 mili-
ons d’euros. Per aquesta 
raó cal fer un estudi acurat 
del terme fix, i cada usua-
ri ha d’assegurar-se que la 
potència que té contracta-
da és realment la que ne-
cessita.

Finalment, val a dir que 
l’RD estableix una moda-
litat per a aquells usuaris 
que opten per la segure-
tat de la tarifa coneguda 
a llarg termini i obliga els 
comercialitzadors a for-
mular una oferta alterna-
tiva als PVPC per la qual 
s’estableix un preu fix del 
subministrament per a un 

període d’un any. Aques-
ta fixació del preu només 
s’aplica en el terme d’ener-
gia consumida, però no en 
els altres components del 
preu (peatges, etc.). 

Amb relació a la implan-
tació d’aquest nou sistema, 
fins a l’octubre no es tindrà 
una factura basada total-
ment en el nou model, atès 
que l’RD obliga que es facin 
una sèrie de regularitzaci-
ons per compensar aquest 
període transitori des de 
l’entrada en vigor de l’RD i 
la facturació feta durant el 
primer trimestre de l’any 
(fins al març). n
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L’orientació normativa de 
la tramitació d’activitats, 
a causa de la directiva de 
serveis, va derivant irreme-
iablement cap a la declara-
ció responsable (DR). És un 
procediment cada cop més 
usual i emprat per les dife-
rents administracions. La 
DR es basa en la responsa-
bilitat del titular, el qual de-
clara que l’activitat que obre 
compleix la normativa i que 
s’hi han instal·lat les mesu-
res correctores necessàries. 
Es tracta d’una comunica-
ció a l’ajuntament, prèvia 
a l’obertura. El control o 
inspecció sempre serà pos-
terior. Queda clar en tots 
els casos que el titular és 
l’encarregat de contractar 
els serveis dels tècnics qua-
lificats necessaris perquè 
estudiïn, valorin i executin 
les mesures perquè l’activi-
tat compleixi les diferents 
normatives: incendis, BT, 
sorolls, aigües, residus, etc.

MANCA dE NORMATIVA
El buit legal que hi ha en la 
normativa d’aquesta classe 
de tràmit fa que es doni una 
gran varietat de documents 
o de procediments entre els 
ajuntaments. Trobem casos 

document per fer declaracions 
responsables d’activitats
JORdI ARTIGA  l  Secretari del Col·legi

en què la DR és tan sols un 
model d’instància o uns al-
tres en què s’hi ha d’adjun-
tar un certificat final o una 
memòria. En els casos en 
què l’Administració no de-
mana cap projecte ni certifi-
cat final del tècnic, el titular, 
quasi sempre desconeixedor 
de la normativa abundant i 
complicada, ha de contractar 
un tècnic perquè l’assessori. 
Per desgràcia, la realitat no 
sempre és així, i quan ho és, 
es tracta d’assessoraments 
simples i mal valorats.

UN FORMULARI SENZILL
ENGINYERS BCN vol que 
el col·legiat doni valor a 
aquesta feina, la faci més 
visible, vendible i, per tant, 
valorada i rendible. Per això 
hem elaborat un document 
anomenat Informe de requi-
sits tècnics en una declara-
ció responsable d’obertura 
d’una activitat que no re-
quereixi la presentació d’un 
projecte tècnic, que posem a 
la disposició dels col·legiats 
a l’àrea privada de la web. 
De forma fàcil i senzilla, el 
col·legiat podrà omplir un 
formulari de qüestions que 
s’han de tenir en compte en 
el moment de valorar una 

activitat. Aquest document 
model està preparat perquè, 
un cop imprès, tingui un  
aspecte vistós i una estruc-
tua desenvolupada, amb la 
qual cosa es dóna importàn-
cia a l’informe emès i un va-
lor a la feina feta. Amb això 
el tècnic deixa constància 
escrita de l’assessorament 
efectuat i pot donar un in-
forme que donarà suport 
a la declaració posterior  
del titular.

El document determi-
na què s’ha fet i què cal fer 
respecte a la nova activitat 
en una data concreta. Així, 
dóna seguretat al col·legiat 
sobre les determinacions de 
l’activitat en cas de conflicte 
posterior, atès que en aques-
ta classe d’activitat de poca 
importància no s’acostuma 
a fer un seguiment posteri-
or de les instal·lacions.

S’ha creat un codi de vi-
sat i un Registre de Veri-
ficació Documental (RVD) 
a un cost molt baix (10 €) 
perquè el col·legiat efectuï 
el control col·legiat de la 
seva feina en les DR sense 
projecte ni certificat i tingui 
totes les garanties de cober-
tura de l’assegurança de 
responsabilitat civil. n

Des de l’Àrea Tècnica i Jurídica d’ENIGNYERS BCN s’ha elaborat un document model, 
Informe de requisits tècnics en una declaració responsable d’obertura d’una activitat 
que no requereixi la presentació d’un projecte tècnic, que servirà d’ajuda al col·legiat 
a l’hora de fer la declaració responsable d’obertura d’una activitat.
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document per fer declaracions 
responsables d’activitats
JORdI ARTIGA  l  Secretari del Col·legi

 

PREguNTES FREQÜENTS
SERVEI D’ASSESSORAMENT TÈCNIC

Des de l’entrada en vigor del REBT del 2002, 
és obligatori que les instal·lacions d’edificis 
d’habitatges amb una P > 100 kW se sotme-
tin a una inspecció periòdica. El compliment 
d’aquest requeriment està posant de manifest 
la necessitat de corregir defectes en nom-
broses instal·lacions fetes amb reglaments 
electrotècnics anteriors. En moltes ocasions, 
aquestes correccions poden suposar la renova-
ció íntegra de la instal·lació d’enllaç. 

La DGEMSI va publicar, el passat 20 de 
març, la Instrucció 3/2014, per la qual s’esta-
bleixen les condicions i el procediment a se-
guir per fer modificacions en instal·lacions 
d’enllaç. En aquesta instrucció es posa de ma-
nifest la problemàtica esmentada prèviament i 
s’estableix el procediment a seguir per tal que 
la reforma s’adeqüi en la mesura del possible 
al REBT del 2002.

Segons s’estableix al punt quart d’aquesta 
instrucció: “Sempre que sigui possible s’apro-
fitaran les obres de modificació d’instal·lacions 
d’enllaç per ubicar els comptadors en zones 
d’ús comú i preferiblement de forma centra-
litzada. Correspondrà al titular justificar la 
impossibilitat de no fer-ho”.

Per tant, quan un tècnic projecta la refor-
ma d’una instal·lació d’enllaç cal que tingui 
molt present aquest aspecte, ja que el primer 
que haurà de justificar és la inviabilitat tècni-

ca de poder realitzar aquesta centralització, ja 
que, com s’estipula al punt cinquè de la Ins-
trucció, cal comunicar prèviament a l’empresa 
distribuïdora qualsevol modificació que s’hagi 
de fer a la instal·lació d’enllaç, per tal d’obte-
nir la seva autorització en un termini màxim 
de 15 dies hàbils.  

En cas que realment sigui inviable realit-
zar la centralització de comptadors, la matei-
xa instrucció aporta esquemes addicionals als 
establerts a la ITC-BT-12 del REBT que incor-
poren la possibilitat de mantenir la descentra-
lització dels comptadors dins de cada habitat-
ge o, fins i tot, als replans dels edificis.

Així mateix, al punt tercer de la Instruc-
ció 3/2014 es detallen mesures de seguretat 
equivalents per a aquells recintes on es vulgui 
ubicar una centralització de comptadors i no 
s’arribi a les condicions mínimes establertes a 
la ITC-BT-16 del REBT. n

Com s’ha de procedir per fer una reforma 
important en una estació d’enllaç 
elèctrica d’un edifici d’habitatges?

Quan es modifica  
una estació d’enllaç,  
cal ubicar els comptadors 
en zones d’ús comú  
i preferiblement 
de forma centralitzada

Trobareu les consultes més freqüents que rep el Servei d’Assessorament Tècnic d’ENGINYERS BCN a www.enginyersbcn.cat
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Una experiència personal

Taller: habilitats comunicatives 

Fa uns dies vaig assistir a una reunió d’una 
associació a Madrid en què es trobaven un 
bon nombre de professionals d’arreu d’Es-
panya. En aquestes reunions sovint ens 
acompanyen representants de l’Adminis-
tració sanitària, especialment dues pro-
fessionals molt implicades, d’aquelles que 
deixen la funció pública en el nivell més alt 
de professionalitat. En un moment donat 
un dels assistents es va referir a una d’elles 
d’aquesta forma: “¿Ha venido la niñita del 
Ministerio?”. La niñita és una dona d’uns 
quaranta anys que té la carrera de medi-
cina i una plaça guanyada per oposició a 
l’Administració del nivell més alt. De tor-
nada a Atocha vàrem compartir taxi fins al 
Ministeri, perquè és de les que quan s’aca-
ben les reunions tornen a treballar. 

Vàrem viure una estona d’impotència 
i no personalitzada, sinó molt solidària 
amb totes les dones que d’una manera sis-
temàtica hem de suportar aquests actes de 
menyspreu considerats normals, simpàtics 
i “afectuosos”. Encara va ser més dolorós 
per a nosaltres el fet que la situació ens ha-
gués agafat de sorpresa i que en aquell mo-
ment cap de les dones assistents no hagués 
reaccionat amb contundència.

Quants cops passa això? Per descomp-
tat no es va acabar aquí i es va actuar com 
calia, encara que posteriorment en nom de 
totes les dones assistents.

Cal que les dones adoptin estratègies per 
comunicar-se d’una manera equilibrada i 
sense les actituds que al llarg de la història 
han anat adoptant i per aportar el que pen-
sen en diferents àmbits, especialment en el 
del treball. En reunions és habitual que els 
homes prenguin més sovint la paraula i la 
tinguin més temps. Igualment, els homes 
tenen més costum que les dones a agafar la 
paraula a algú sense deixar-li acabar la fra-
se, cosa que fan més a les dones que no pas 
als homes. És clar que en molts casos això 
es fa de forma instintiva, però cal corregir 
aquestes pràctiques, que fan que les dones 
renunciïn a tenir una presència en molts 
àmbits públics. 

Sentir-se legitimada per prendre la pa-
raula, estar entrenada per fer sentir la prò-
pia veu, saber donar valor al que fa bé sen-
se temor; en resum, utilitzar “estratègies 
comunicatives” que sense perdre els valors 
comunicatius diferencials entre homes i do-
nes ens acostin a una entesa entre iguals 
“funcionant junts”. n

M. Cinta Pastor · 27 de juliol de 2014 

El dies 17 i 18 d’octubre, Estrella Montolío, 
experta en estratègies comunicatives, im-
partirà un taller sobre habilitats comuni-
catives eficaces per a dones. Es tracta d’un 
taller pràctic que es concep com una experi-
ència directa i personal d’entrenament per 
comunicar en públic de manera eficaç. 

Saber parlar en públic és saber-se pre-
sentar a una mateixa, saber expressar amb 

claredat i decisió les pròpies opinions i els 
propis coneixements tècnics en una reunió 
de treball, saber defensar un projecte, fer 
una ponència, etc. En el taller s’analitzarà 
objectivament la manera de comunicar de 
cada participant i se li proporcionaran les 
estratègies que potencien les seves virtuts 
comunicatives personals i minimitzen les 
seves carències. n
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El dia 9 d’octubre a les 19 h es presentaran al Tecnoespai els resultats de l’enquesta feta a totes les dones el mes de juny. En acabat s’obrirà un debat i s’oferirà 
un refrigeri amb la intenció de conèixer millor i més personalment les col·legiades i els col·legiats que han assistit fins ara als actes de “funcionem junts”.
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PuBLIREPORTATgE

El manteniment normatiu electromecànic  
en la gestió integrada del manteniment

Els reglaments electrotècnics 
són uns elements fonamentals 
per al desenvolupament de 
les activitats relacionades 
amb la fabricació, el mun-
tatge i el manteniment de 
les instal·lacions. En la 
formalització d’un contracte 
de manteniment, s’han de te-
nir en compte els aspectes nor-
matius de compliment obligat, 
i cal disposar dels registres i 
de la documentació següents:
—  Alta i baixa tensió: legalit-

zació, contracte de mante-
niment, revisió anual, ins-
pecció oficial cada tres anys 
a AT i cada cinc anys a BT, 
llibre de manteniment i in-
formes de resultats i ano-
malies.

—  Equips d’elevació: revisió 
anual i informe de resul-
tats i millores, llibre de 
manteniment.

—  Aparells a pressió: legalit-
zació, inspeccions oficials 
periòdiques de nivell A, B 
i C, segons la classificació 
del fluid i del seu PxV.

TIPUS dE MANTENIMENT
— Industrial: perconservar 
o restituir un equip o instal-
lació en les condicions que li 
permetin de desenvolupar la 
funció per a la qual ha estat 
dissenyat.
— Preventiu: capacitat de fer 
certes reparacions o de subs-
tituir components, segons els 
intervals de temps o determi-
nats criteris prefixats per re-
duir la probabilitat d’avaria 
o pèrdua de rendiment d’un  
element.

— Correctiu: s’aplica quan 
l’avaria s’ha produït i s’ha 
d’intervenir en un equip o 
instal·lació per deixar-lo en 
unes condicions admissibles 
de funcionament. Comple-
menta el preventiu, atès que 
hi ha tasques de correcció 
que es fan amb la informació 
obtinguda de les proves i els 
assajos del preventiu.
— Predictiu: és l’eina que 
articula i equilibra les acti-
vitats de planificació i engi-
nyeria de manteniment. Es 
basa en el coneixement de 
l’estat d’un element per me-
sura periòdica o contínua 
d’algun paràmetre significa-
tiu. La detecció precoç dels 
símptomes de l’avaria com-
porta una planificació en pa-
rada per a les possibles inter-
vencions a fer.

TèCNIQUES  
dE VERIFICACIó 
PREdICTIVA
—  Termografia infraroja: 

la mesura de la trans-
missió de calor per ra-
diació (quantitat i lon-
gitud d’ona) permet de 
determinar la temperatu-
ra en objectes mòbils, sen-
se contacte i en grans su-
perfícies i amb informació 
immediata. 

—  Anàlisi de vibracions: de-
termina el desgast d’ele-
ments mecànics en mà-
quines rotatives.

—  Anàlisi de xarxa: permet 
d’obtenir registres de la 
quantitat d’ona.

—  Descàrregues parcials: 

mesura el deteriorament 
de l’aïllament en equips.

—  Detecció per ultrasons: 
emissió acústica superi-
or a la freqüència audible 
aplicada en fuita de lí-
quids, descàrregues elèc-
triques, rodaments, etc.

—  Anàlisi de fluids dielèc-
trics: analítica físicoquí-
mica i cromatografia.

INSPECCIó dELS
EQUIPS dE PRESSIó 
S’estableixen tres classes 
d’inspeccions periòdiques 
oficials en funció de la 
classificació de la classe de 
fluid i del PxV:
— Nivell A: inspecció visual 

certificada.
— Nivell B: nivell A + control 

certificat dels elements de 
control.

— Nivell C: nivell A + nivell B 
+ prova hidràulica.

EQUIPS d’ELEVACIó  
I MANUTENCIó
Les revisions de manteni-
ment preventiu en aquesta 
mena d’equips es basen en 
el reglament d’aparells ele-
vadors i en el Reial decret 
1215/97, de disposicions mí-
nimes de seguretat i salut 
per a l’ús pels treballadors 
dels equips de treball. S’emet 
un informe de resultats de 
reparació i millores, pel que 
fa al funcionament tècnic de 
l’equip i respecte a la segure-
tat per a les persones. n

Més informació:
www.gruphelco.es

GRUPHELCO
INDUSTRIAL S.A.
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La veta d’usos infinits 
Velcro Europe, SA 
El fet que una marca comercial esdevingui un nom genèric és un senyal d’èxit. I aquest 
és el cas de la veta adherent de Velcro, un sistema de fixació diferent i pràctic, de soroll 
familiar i inconfusible, i amb una llista d’aplicacions tan nombrosa com llarga sembla la 
llista de secrets que amaga la seva fabricació.

Velcro Europe pertany a la 
multinacional americana 
Velcro Industries, amb la 
central a Manchester (New 
Hampshire), però continua 
sent una empresa de refe-
rència a Argentona, població 
del Maresme que la va veure 
néixer fa més de mig segle. 
Per la política de l’empre-
sa, no podem obtenir dades 
relatives a la producció ni 
a altres aspectes, un incon-
venient important quan es 
tracta d’elaborar el retrat 
d’una empresa. Però el fet 
que al territori s’hi establei-

xi el fabricant més impor-
tant d’Europa de veta adhe-
rent mereix donar-hi un cop 
d’ull tot i haver-ho de fer 
sense posar els peus ni la 
càmera al cor del centre de 
producció.

d’ARGENTONA 
A LES AMèRIQUES
El 1958, després de passar 
deu anys als Estats Units i a 
Cuba, José de Navas Escuder 
retornà a Catalunya decidit 
a continuar una trajectòria 
d’emprenedor a Argentona, 
el seu poble natal. Després 

dAVId ROMAN I xAVI CORBELLA l eltecnigraf.wordpress.com

A la fàbrica 
d’Argentona, 
la producció es 
reparteix en 
tres plantes on 
es fa el producte 
tèxtil, les cintes 
adherents de 
plàstic i l’acabat 
final mitjançant  
processos com 
l’estampat  
o  l’encapsatge.
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d’aconseguir els drets de fa-
bricació de la cinta adherent 
Velcro per a Espanya i Por-
tugal, Navas establí Velcro 
Espanyola el 1959. La im-
portació de la maquinària 
necessària en aquells anys 
d’autarquia era pràctica-
ment impossible, i arrencar 
la producció va ser una tas-
ca feixuga en què Navas va 
aconseguir reeixir. Entre el 
1978 i el 1980 van caducar 
les patents sobre la veta ad-
herent, a Argentona albira-
ven canvis en el sector i van 
decidir sortir a l’estranger. 
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L’estratègia va ser un èxit 
i va suposar una forta em-
penta per a la companyia. A 
mitjan dècada dels vuitanta, 
aprofitant les bones relaci-
ons amb el principal fabri-
cant mundial, Velcro Indus-
tries NV, es firmà un acord 
d’absorció gràcies al qual la 
fàbrica catalana passava a 
integrar-se en la multinaci-
onal americana a canvi d’ob-
tenir tecnologia per fabricar 
productes més tècnics i de 
més valor afegit. Al final 
dels anys noranta s’estrenà 
la nova i moderna fàbrica on 
opera Velcro Europe en l’ac-
tualitat, 15.000 m2 destinats 
a la fabricació i que acullen 
la seu de la central europea 
del grup.

APLICACIONS dIVERSES 
I INNOVAdORES
La tecnologia aplicada a la 
veta adherent ha donat lloc 
a una infinitat de variants i 
sistemes que tenen en comú 
el bucle i el ganxo. A Ar-
gentona la producció es re-
parteix en tres plantes que 
funcionen de forma inde-
pendent: una de dedicada al 
producte tèxtil, una altra de 
destinada a les cintes adhe-
rents de plàstic i la tercera, 
on, partint del producte se-
mielaborat i mitjançant pro-
cessos diversos (estampat, 
retallament, cosit, encapsat-
ge...), es fabrica el producte 
acabat tèxtil o de plàstic, in-
distintament.

Jordi Garcia, cap de pro-
ducció d’una de les plantes, 
remarca la varietat del catà-
leg de l’empresa: “Fabriquem 
més de cent semielaborats 
diferents, que, un cop proces-
sats, donen lloc a centenars 
de referències. A tots ens 

Jordi Garcia, cap 
de producció de la 
planta de l’acabat 
del producte, 
ens mostra una 
de les moltes 
aplicacions 
que té la veta 
adherent: fixar el 
paviment a terra. 
La construcció 
és un dels 
camps on Velcro 
ofereix solucions 
innovadores.

Velcro Europe 
fabrica 
productes per 
a la indústria 
mèdica i 
farmacèutica, 
la construcció  
i l’embalatge
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ve al cap la veta per fixar 
les vambes, però aquí fabri-
quem un munt de productes 
diferents amb aplicacions 
diverses en els camps més 
variats”. 

Velcro Europe fabrica 
productes per a la indústria 
mèdica i farmacèutica, la 
de l’envasatge, l’embalatge, 
la construcció i la d’altres 
usos industrials especialit-
zats. Trobem les aplicacions 
més innovadores en els ad-
herents d’alta resistència 
destinats a la construcció, 

els quals sumant la força de 
ganxos i bucles fixen el pa-
viment a terra, els plafons 
embellidors a les parets o 
les plaques solars a les faça-
nes. Els sistemes de tanca-
ment per a envasos flexibles 
són un altre camp en què 
recentment Velcro ha pre-
sentat novetats, així com en 
el camp de la logística, amb 
alternatives econòmiques i 
sostenibles al retractilatge. 
Garcia especifica: “Més que 
veta adherent, a Velcro Eu-
rope oferim solucions. El 
producte bàsic, en què mana 
el preu, cada cop té menys 
pes específic en l’empresa”. 

Fora de l’àmbit estricte 
del negoci, però amb rela-
ció estreta a la creativitat, 
les oficines de la casa s’han 
remodelat recentment fent 
un ús intensiu del produc-
te propi i de la imaginació 
per crear llums i decoració 
exclusius. És una més de les 
accions que l’empresa ha en-
degat per reforçar la imatge 
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Fitxa de l’empresa

Velcro Europe, SA

Activitat: empresa 
dedicada al disseny 
i a la fabricació de 
solucions amb veta 
adherent i derivats, 
tèxtils i de plàstic.

Any de fundació: 1959

Ctra. de Mataró a granollers, 
km. 5,8 
Argentona (Barcelona)
Tel.: 93 758 32 98
www.velcro.es
infovelcro@velcro.es
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L’enginyer 
suís Georges 
de Mestral va 
inventar la 
veta adherent 
Velcro. La idea 
li va venir a 
l’observar com 
s’adherien els 
fruits dels cards 
silvestres al pèl 
del seu gos.

EMPRESA

de marca en una campanya 
que va ser premiada amb 
el premi internacional Re-
brand Award l’any 2012. 

LLARGA VIdA 
A LA VETA AdHERENT
Garcia passa d’un tema a l’al-
tre amb la prudència que es-

Tot observant els cards 
Gràcies a l’enginy de Georges de Mestral, avui gaudim 
dels avantatges de la veta adherent. Aquest enginyer 
suís va advertir la força amb què els fruits dels cards 
silvestres s’agafaven al pèl del seu gos i en alguns tei-
xits, i va investigar el com i el perquè d’aquest sistema 
de fixació natural. Després de comprovar que els res-
ponsables de la subjecció eren els minúsculs ganxos 
situats als extrems de les punxes, va aconseguir repro-
duir el sistema mitjançant dues superfícies teixides: 
en l’una hi va situar ganxos, i a l’altra, bucles de fils 
desordenats. Desenvolupar el procés a escala industri-
al i fer-lo fiable va suposar deu anys d’esforços que van 
donar com a resultat les dues vetes de poliamida que 
avui tots coneixem. El resultat, pràctic i innovador, el 
batejà amb el nom velcro a partir dels mots velours 
(vellut) i crochet (ganxo). Mestral va presentar la pa-
tent el 1951, i li va ser concedida cinc anys més tard. 
Ell mateix s’encarregà de fabricar la cinta adherent 
venent llicències de fabricació arreu del món. n

cau quan es parla d’un pro-
ducte elaborat a partir d’un 
know-how considerat d’alt 
secret. Amb la prohibició de 
fer fotos, traiem el nas pel 
laboratori on s’assagen els 
nous productes, allà on els 
enginyers del departament 
de recerca posen a prova les 

seves creacions. “A l’empre-
sa hi tenim un grapat d’en-
ginyers treballant —explica 
Garcia— repartits en els 
departaments d’operacions 
i R+D. El nostre mètode de 
treball comporta enfortir la 
col·laboració entre tots dos 
departaments.” 

La tecnologia emprada a 
la fàbrica tèxtil no és pròpia 
de la casa, però sí la usada 
en els adherents de plàstic, 
nascuda arran de les inves-
tigacions del grup i gene-
ralment desenvolupada a la 
central de Manchester, on 
hi ha el centre de recerca 
més potent.  

La conversa tècnica ens 
duu a una pregunta clau: 
quina és la vida útil de la 
cinta adherent? Garcia fa 
quedar bé la casa: “És al 
voltant dels milers de cicles, 
i sempre supera la vida de 
l’article on va aplicat. Si una 
veta deixa de funcionar, és 
per un defecte de fabricació. 
I si això passa, de segur que 
no és Velcro!”. n
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Per saber-ne més:
l   www.rosagres.com/en: lloc web de la companyia, amb àmplia infor-

mació sobre el Biostop. 

l  www.youtube.com/user/RosaGresvideo: canal propi que Rosa Gres 
té a YouTube i d’on pengen vídeos que permeten fer-se una idea del 
producte i de l’empresa, des dels punts de vista tècnic i humà. Inclou 
imatges de la nova planta de vallmoll, Tarragona, inaugurada el 2009 
i dissenyada amb criteris de sostenibilitat i un compromís fort amb 
la conservació del medi ambient. 

INDÚSTRIA.CAT

Biostop
El gres bactericida
A Rosa Gres són especialistes en gres porcellànic per a 
interiors, exteriors i piscines. Els darrers compassos de 
la trajectòria dilatadíssima d’aquesta empresa, l’origen 
de la qual cal buscar-lo uns 200 anys enrere, han estat 
caracteritzats pel desenvolupament de productes d’alt 
valor afegit i la consolidació de la presència en el mer-
cat internacional.

La darrera novetat d’aquesta firma amb vocació in-
novadora, i seu central a Cerdanyola del Vallès, és el  
Biostop, la primera solució bactericida del mercat que 
inclou paviment, juntes i revestiment. És un gres bio-
cida, la superfície del qual és capaç d’impedir el crei-
xement de microorganismes patògens i eliminar-los 
mitjançant l’alliberament d’ions de plata. Ofereix una 
autoprotecció permanent, activa les 24 hores i innòcua 
per a la salut humana. El nou Biostop està destinat al 
sector de l’alimentació, els espais sanitaris, les cuines 
industrials i els vestidors de clubs esportius. n

+
Text: David Roman  /  Fotografies: Rosa Gres
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A la planta de Rosa Gres a Vallmoll 
(Tarragona), dissenyada amb criteris 
de sostenibilitat, es fabrica aquest gres 
antibacterià destinat a espais sanitaris, 
vestidors de clubs esportius i cuines 
industrials.
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Les pedres a les sabates 
dels emprenedors
BERTA ROIG l @BertaRoig

Un projecte tan ambiciós com crear una empresa, fer-la ren-
dible i fer-la créixer no es pot realitzar sense equivocar-se, 
almenys, una vegada. No desenvolupar bé el producte, 
equivocar l’estratègia de comercialització o, senzillament, 
no saber triar l’equip humà són algunes de les coses que 
poden sortir malament.

De fet es pot dir que el pri-
mer error que pot cometre 
un emprenedor és, precisa-
ment, pensar en si mateix 
com a tal. L’augment de 
l’atur, la manca d’alterna-
tives en el mercat laboral i 
la promoció de l’emprene-
doria, sovint promoguda 
indiscriminadament per 
les administracions públi-
ques, han fet que els dar-
rers anys hagi augmentat 
la proporció de la població 
que opta per muntar una 
empresa, però això no vol 
dir, diuen els experts, que 
tots els qui han fet aquest 
pas tinguin el perfil d’un 
emprenedor. Ho destaca-
va, per exemple, un estudi 
recent del Consell de Tre-
ball Econòmic i Social de 
Catalunya (CTESC) sobre 
l’emprenedoria. En aquest 
sentit, una de les ponents 
de l’informe i consellera de 
la institució, Mercè Garau, 
destacava, durant la presen-
tació de l’estudi, que “s’ha 
de fomentar l’emprenedo-
ria, però amb rigor, no tot-
hom pot ser emprenedor”. 

Llançar-se a emprendre 
més perquè toca o perquè 
no hi ha cap més opció és, 
sens dubte, una via directa 
al fracàs, però la llista d’er-
rors que poden cometre els 
emprenedors és llarga, i 
qui la coneix més són, pre-
cisament, els emprenedors 
que han viscut l’experièn-
cia d’iniciar un projecte en 
més d’una ocasió. És el cas, 
per exemple, del funda-
dor del grup ITnet, Carlos 
Blanco, que recentment ha 
publicat el llibre Los prin-

cipales errores de los em-
prendedores (Gestión 2000, 
Grup Planeta), on explica 
no solament la pròpia expe-
riència, sinó també la d’al-
tres amics i emprenedors 
amb èxit, com Jesús Enci-
nar (Idealista) o François 
Derbaix (Toprural). 

Per a Blanco, un dels 
errors principals dels em-
prenedors té a veure amb 
l’equip que formen en les 
fases més inicials. “És un 
error molt típic envoltar-te 
dels amics o de la parella 
per emprendre”, destaca. 
El començament sempre és 
difícil, i per això la tendèn-
cia natural és buscar els 
primers col·laboradors en el 
cercle de contactes més pro-
pers, però per al fundador 
del grup ITnet, la selecció 
de l’equip és una de les pe-
ces clau en l’èxit del projec-
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I A PESAR dE TOT, PERdRE LA POR dEL FRACÀS 

Equivocar-se és humà i si s’és emprenedor, encara 
més. Ara bé, la por del fracàs continua sent un dels 
factors principals del fre que destaquen els qui pensen 
emprendre i llançar-se a la piscina. És cert que no tots 
els emprenedors que s’equivoquen acaben fracassant 
en el seu projecte, però l’important, destaquen els 
experts, és que si això passa, se’n sàpiguen analitzar 
les causes i s’aprengui de cara a una nova experiència. 
Però sobretot també cal que la societat no penalitzi 
com fa ara aquest fracàs perquè els emprenedors  
acceptin aquest risc. n

MANAgEMENT PER A ENgINYERSMANAGEMENT PER A ENGINYERS MANAGEMENT PER A ENGINYERS
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te, i per això “cal envoltar-se 
de la gent apropiada i no 
d’amics”.

LA NEGOCIACIó  
AMB ELS INVERSORS
Un moment fonamental per 
a qualsevol emprenedor és 
el d’aconseguir socis nous 
per injectar capital nou a 
l’empresa. És un moment 
complicat, perquè suposa 
cedir part del control del 
projecte i perquè cal fer  
coincidir els interessos i 
les aspiracions dels uns  
i dels altres, cosa que també 
requereix una certa experi-
ència. Anar a buscar aquest 
finançament quan ja no 
se’n té o pensant que serà 
la solució per a les tensi-
ons de tresoreria és un dels  
errors principals, perquè 
els processos de negociació 
amb els inversors poden ser 
llargs. 

També és important de 
conèixer bé el perfil de l’in-
versor amb qui tractem —i 
saber, per tant, el rang d’in-
versió a què està acostumat, 
per exemple—, així com no 
caure en la temptació de fer 
una sobrevaloració de l’em-

UNA MATèRIA QUE CAdA VEGAdA GENERA  
MéS INTERèS 

La majoria de la literatura sobre emprenedoria es basa 
en els casos i les històries d’èxit, com el d’un grup de 
joves ben preparats que munten una empresa prome-
tedora en algun garatge i que al cap de poc temps ja es 
mengen el món. Però darrerament ha crescut l’interès 
de veure l’emprenedoria també com una experiència 
complexa en què no sempre s’aconsegueix l’èxit a la 
primera. Així, cada vegada hi ha més emprenedors 
i experts que basen les seves xerrades per a futurs 
emprenedors en aquesta òptica, i com més va, més 
llibres es publiquen amb aquest enfocament. A banda 
de l’esmentat de Carlos Blanco, també paga la pena de 
consultar El libro negro del emprendedor (Empresa 
Activa), de Fernando Trías de Bes. n

presa a l’hora de negociar o 
creure que, com que apor-
tem la idea de negoci, som, 
d’alguna manera, damunt 
de qui només hi posa diners. 

Hi ha errors, però, que 
parteixen més de la base, 
del producte o negoci que 
planteja l’empresa. Un error 
freqüent dels emprenedors, 
i molt freqüent en l’àrea 
tecnològica, és pensar que 
la idea que tenen és única 
al món i vendre-la així sen-
se haver estudiat el mercat. 
Conèixer la possible compe-

tència és essencial i també 
ho és tenir clar a quin perfil 
de client hom es vol adreçar. 
Sovint un bon producte fa-
lla en la comercialització, 
perquè no se sap enfocar bé 
el mercat. 

Però per molt que es mi-
rin de controlar els factors 
de risc i s’aprengui dels er-
rors del passat, encara hi 
ha factors que determinen 
l’èxit de molts projectes i 
que no formen part del ma-
nual del bon emprenedor. 
Ho explica Carlos Blanco al 
seu llibre. “Si analitzes les 
20 principals start-up d’Es-
panya, veus que en un 80% 
o en un 90% van crear el seu 
principal negoci el mateix 
any que l’emprenedor va ser 
pare o el mateix any que es 
va casar o que va conèixer la 
seva parella. Sentir-se feliç 
et dóna confiança en tu ma-
teix, i per això la felicitat és 
fonamental per tenir èxit”, 
explica. n



ESTIguES AL DIA

Us imagineu enviar als vostres amics una 
foto amb l’olor del plat que esteu a punt de  
degustar? Sí, parlem d’enviar missatges 
amb olors. El professor d’enginyeria de 
Harvard David Edwards ha creat el dis-
positiu oPhone, que permet de compartir 
imatges i aromes. Com? Doncs per mitjà 
de l’aparell, que és una base amb dos tubs 
—com veieu a la fotografia— i que uti-
litza un sistema de comunicació a través 
del vapor. Triant entre 32 olors i 8 matisos 
diferents, l’usuari pot crear fins a un total 

de 300.000 olors. L’aparell es connecta, 
aleshores, via Bluetooth, amb l’aplicació 
del mòbil anomenada ‘oSnap’, que permet 
d’enviar l’essència que volem a una altra 
persona. Això sí, és un requisit indispen-
sable que el destinatari també tingui un 
oPhone per olorar-ne el contingut.

Tot i que és una idea que de segur 
molts troben a faltar quan volen com-
partir les seves experiències culinàries, 
el projecte encara s’haurà d’esperar 
perquè el comercialitzin. A través del 

web d’Indiegogo oNotes busca finan-
çament. De tota manera, ja s’hi anuncia 
que l’abril del 2015 poden arribar les 
primeres unitats que permetran de tenir 
converses aromàtiques amb els amics.
www.onotes.com n
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OPHONE Missatges amb olors
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Text: Cristina Sáez (cristinasaez.wordpress.com)

L’exposició “El millor disseny de l’any” és un aparador de 
les idees més brillants que el Foment de les Arts i del Dis-
seny (FAD) ha rebut aquest últim any. 

A l’edifici Disseny Hub Barcelona (pl. de les Glòries Ca-
talanes, 37-38) es reuniran els més de 500 projectes que 
han estat finalistes o guanyadors dels premis que atorguen 
el FAD i les seves associacions. La mostra, que es podrà 
veure fins al 22 d’octubre, és una bona manera de conèixer 
les últimes creacions dels professionals en totes les disci-
plines i pràctiques del disseny. Les visites són guiades; per 
concertar-ne cal escriure a l’adreça fadexpo@fad.cat amb 
les vostres dades de contacte. n

Els estris de cuina dissenyats perquè si-
guin funcionals i ocupin poc espai a l’hora 
de guardar-los sempre són benvinguts. 
Flexy és un ratllador de formatge que 
té la possibilitat de convertir-se en un 
objecte de tres dimensions perquè sigui 
més còmode quan el fem servir i alhora 
té la capacitat de mantenir-se en dues 
dimensions i recuperar la forma original 
quan ja no s’utilitza. D’aquesta manera és 

fàcil de trobar-li un lloc al calaix. Esdevé 
completament pla després d’haver-lo 
doblegat unes quantes vegades gràcies 
a les virtuts de l’acer harmònic amb què 
s’ha produït.

Aquest disseny, elaborat per Ely Ro-
zenberg, va obtenir un premi Red Dot 
l’any 2012. El producte es comercialitza 
a través de les botigues de Viceversa, a 
Itàlia, i també al portal viceversa.it n

La producció elèctrica dels parcs eòlics catalans equival, en 
un any, al consum elèctric anual de més de 640.000 llars. Per 
tant, es podria abastar una ciutat més gran que Barcelona. 
EolicCat, l’Associació Eòlica de Catalunya, obre les portes dels 
seus parcs per oferir visites guiades a les escoles i famílies. 
Els joves tenen l’oportunitat de veure de prop com de gran és 
un molí de vent o escoltar si fa gaire soroll, per exemple. 

Amb la visita coneixeran com s’aconsegueix l’energia del 
vent i n’entendran millor el funcionament. És una sortida que 
els convida a descobrir altres maneres d’obtenir energia i els 
beneficis que aporta a l’entorn i a la societat. Les visites que 
s’organitzen per a les famílies es fan un dia de cap de set-
mana al mes. Per saber quins parcs es poden visitar i reser-
var-vos aquesta sortida, entreu a eoliccat.net. n

EL MILLOR dISSENY dE L’ANY I FADfest

FLExITA GRATER Ratllador flexible 

EOLICCAT Visita a un parc eòlic
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Participa en l’elecció de la teva Junta Rectora.
Consulta el calendari electoral de cada Comissió:
www.enginyersbcn.cat/comissions/eleccions

VOTA ELS 
CAPITANS DEL 
TEU EQUIP

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

www.enginyersbcn.cat

ELECCIONS A LES JUNTES 
RECTORES DE LES COMISSIONS

segueix-nos:


