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cas, els arquitectes. D’altra banda, hem parlat amb 
grups parlamentaris i amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Josep Rull, per expressar el nostre 
malestar i per aportar propostes de canvis.

Des d’ENGINYERS BCN continuarem batallant 
fins al final amb tots els elements de què disposem 
(compareixences parlamentàries, sensibilització 
de l’opinió pública, coordinació amb altres col·legis 
d’enginyers, etc.) per evitar que una mala llei ens pugui 
perjudicar com a professionals, però també com a 
ciutadans. La defensa de la professió és un dels principals 
objectius de la nostra corporació i per dur-lo a terme no 
regategem ni esforços ni recursos.

UN NOU MODEL DE GOVERNANÇA PER AL COL·LEGI
El món evoluciona ràpid i, a vegades, els col·legis 
professionals no tant. Qüestionar-se constantment l’statu 
quo de les organitzacions és un dels principis bàsics del 
lideratge i que nosaltres hem posat en pràctica des de 
bon començament. L’estructura actual de la Junta de 
Govern obeeix més a un model de finals del segle xix que 
no pas de principis de segle xxi. Un model de governança 
adaptat a les necessitats actuals pot ser clau per continuar 
construint el Col·legi del futur amb garanties. Necessitem 
una estructura més àgil, eficient i moderna per assolir la 
nostra visió de ser el Col·legi de referència de l’enginyeria 
industrial a Catalunya. El vestit actual se’ns ha quedat 
petit i cal fer-ne un de nou on càpiguen més opinions, 
més idees i més dedicació. En aquest mateix theknos 
trobareu un article que desenvolupa aquesta proposta.  l 

Se suposa que les lleis es fan per millorar les 
coses. En aquest cas pensem que és ben bé al 
contrari. Considerem que la Llei d’arquitectura, 
actualment en fase de tramitació al Parlament 
de Catalunya, en cas que s’aprovi amb la 

redacció actual tindria unes conseqüències negatives per 
a la nostra professió i també per a la societat. De fet, ja es 
va retirar momentàniament el dia 5 de maig, a causa de 
l’oposició d’alguns grups parlamentaris i de la majoria de 
col·legis d’enginyers. Pensem que la Llei és innecessària 
i desproporcionada. Els temes que regula no necessiten 
rang de llei. No entenem la necessitat que s’aprovi i no 
estem d’acord que els objectius que persegueix siguin 
necessaris de regular, ni tampoc les prescripcions que 
presenta, ja que són restrictives i van en contra de la 
simplificació administrativa, la claredat i la competència.

Però, pel que sembla, 
el Govern la tornarà 
a presentar aviat 
amb modificacions. 
Per la nostra part, 
hem desplegat una 
intensa activitat per 
oposar-nos a la seva 
tramitació o, si més 
no, per modificar-
ne el redactat. Vam 
aconseguir que l’Autoritat Catalana de la Competència 
(ACCO) elaborés un extens informe en les conclusions 
del qual es qüestiona la necessitat de la Llei, a més 
de demanar que en cas d’aprovació quedi clar que no 
comporti cap reserva d’activitat injustificada a favor 
d’un determinat col·lectiu de professionals, en aquest 

LLEI D’ARQUITECTURA: 
UNA LLEI INNECESSÀRIA

Miquel Darnés 
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes

SI S’APROVA, 
SERÀ NEGATIVA 
PER A LA 
PROFESSIÓ 
I LA SOCIETAT

EN PORTADA 
L’enginyeria de l’àmbit industrial és una professió versàtil, polièdrica i necessària. Els 
professionals que la integren desenvolupen diferents tasques en diversos i variats 
àmbits de treball, des de l’empresa privada a l’Administració pública o la universitat. 
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Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

L’EMBOLIC DELS  
20.000 FUNCIONARIS

“Catalunya ha contractat 20.000 
funcionaris en només tres mesos, en 
plena crisi.” A tres columnes i a primera 
plana, un rotatiu madrileny llançava 
aquesta afirmació el passat 29 d’abril, 

un dia després que aparegués l’Enquesta de Població 
Activa (EPA), corresponent al primer trimestre. 
Ràpidament, la notícia es va estendre com la pólvora per 
les xarxes, acompanyada de tota mena d’improperis, fet 
que va obligar la Generalitat de Catalunya a fer 
una nota de desmentiment a primera hora de 
la tarda. Què havia succeït? Enganyava el 
diari de Madrid? Ho feia a mitges, com 
tantes vegades sol ocórrer. Explicava la 
meitat de la qüestió i no es preocupava 
d’endinsar-se una mica més en 
l’assumpte. 

El cert és que l’EPA porta a 
error. D’entrada només 

dóna compte dels assalariats totals i els del sector privat. 
Cert, n’hi ha prou de fer una resta i apareixen els del sector 
públic. I aquí és on comencen els errors… o la mala fe de qui 
els interpreta. El cert és que en la versió de l’EPA que 
realitza l’Idescat per a Catalunya, l’augment dels empleats 
del sector públic en el primer trimestre és de 20.000 
persones. I punt. No se’n sap res més. La pregunta a 
plantejar-se aquí és doble. Són funcionaris aquests 20.000 
assalariats del sector públic? La xifra de partida és correcta?

 Vegem el primer. L’últim desglossament d’empleats 
públics a Catalunya correspon al 2014 —s’elabora 
anualment— però ens en pot donar una idea. D’altra banda, 
la Generalitat fa una actualització mensual dels seus 

empleats. És important fer aquesta distinció, perquè els 
empleats de la Generalitat són uns 160.000 —amb una 

lleugera disminució el primer trimestre del 
2016— mentre que els empleats públics eren uns 

315.000 (el 2014). A més de la Generalitat, al 
sector públic hi ha 90.000 empleats 

d’administració local, 24.000 
d’universitats i 41.000 del 

denominat sector públic, 
que inclou consorcis, 

societats mercantils de 
la Generalitat i altres 

ens del sector públic.
 Així doncs, si és cert 

aquest augment dels 20.000 
empleats no seria a la 

Generalitat, sinó en la resta 
d’institucions, cosa, d’altra banda, que sembla poc 
probable. I aquí anem a la segona pregunta. Mentre 
el desembre del 2014 hi havia registrats 315.000 
empleats al sector públic català, segons l’EPA de la 
mateixa data n’hi havia 377.000. Aquesta diferència 
del 20% de més apareix en l’enquesta però no 
existeix en la realitat. Per això, el més probable és 
que en el primer trimestre hi hagi hagut un error de 
seguiment de l’estimació i aquest ball de 60.000 
empleats que hi ha entre l’EPA i la realitat hagi 
jugat una mala passada als analistes de bona fe… 
encara que d’altres l’han aprofitat per als seus 
interessos.  l

Oriol Nin

OPINIÓ
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En les organitzacions modernes la 
presa de decisions i l’establiment de 
polítiques, especialment quan tenen 
caràcter estratègic, ja no es pot fer mit-
jançant models jeràrquics i tancats. 
Així, doncs, el model de governança 
del Col·legi també s’ha d’adaptar al 
model de societat que està evoluci-
onant cap a una estructura cada cop 
més oberta i en xarxa.

EL MODEL ACTUAL
Des dels seus inicis l’any 1958, el Col-
legi ha funcionat d’acord amb l’elecció 
d’una junta de govern, que és l’òrgan 
a qui corresponen la direcció i l’admi-
nistració de la corporació. La Junta 
està formada pel degà, el vicedegà, el 
secretari, el vicesecretari, el tresorer, 
l’interventor i cinc vocals. El model 
de gestió es fonamenta en una comis-
sió permanent que es reuneix setma-

nalment i que està formada pels càr-
recs anteriors però sense els vocals, 
que només participen en les juntes de 
govern que se celebren mensualment. 
El fet que calgui esperar la ratificació 
dels acords presos a la Comissió per-
manent per la Junta de Govern i que 
hi hagi cinc membres (vocals) que hi  
participen amb un nivell diferent de 
dedicació que la resta, fa que la direc-
ció i la gestió no siguin tan operatives 
i eficients com podrien ser i com s’exi-
geix a una corporació del segle xxi.

EL NOU MODEL
El nou model preveu un nucli per-
manent i estable, que es compon de 
vuit membres de junta en lloc d’onze 
com fins ara (membres de la Comissió 
permanent i dos vocals), a més de la 
gerent i de l’assessor jurídic amb veu 
i sense vot, amb l’objectiu de pal·liar 

La Junta de Govern reunida el proppassat 25 de maig va aprovar una 
proposta de reforma d’Estatuts. La reforma proposa, entre altres 
canvis, la implantació d’un nou model de governança per al Col·legi.

Cap a un nou 
model de governança

Una nova estructura de govern

les mancances de l’actual model espe-
cialment pel que fa a la disparitat de 
dedicació, participació i coneixement 
de la realitat del Col·legi. 

Una de les novetats que presen-
ta aquest model de governança és la 
creació d’un consell assessor, una fi-
gura de caràcter consultiu creada per 
donar suport a la Junta de Govern en 
l’àmbit de les seves competències i, 
especialment, en aquelles decisions 
més estratègiques que la Junta vul-

gui sotmetre a la seva consideració. 
El Consell Assessor, que serà designat  
per la Junta de Govern, estarà for-
mat per un màxim de deu col·legiats. 
Aquests col·legiats, compromesos amb 
el Col·legi i la professió, han de ser pro-
fessionals amb un reconegut prestigi i 
vàlua professional i representatius de 
tots els àmbits de l’enginyeria industrial.

Amb la nova estructura directiva 
formada per la Junta de Govern i el 
Consell Assessor, que poden sumar 
fins a vint membres, es crea un marc 
òptim per a l’anàlisi i un espai comú de 
reflexió sobre els principals objectius i 
línies estratègiques marcades en el Pla 
estratègic del Col·legi. En qualsevol 
cas, la convivència d’ambdós òrgans de 
govern garanteix una pluralitat d’idees 
suficients per garantir una presa de 
decisions responsable, transparent i 
alineada amb les necessitats i reptes 
actuals i de futur als quals s’enfronten 
la professió i el Col·legi.  l

(*) Addicionalment, a les reunions de junta hi participen la gerent
i l’assessor jurídic

GOVERNAR AMB 
UNA ESTRUCTURA MÉS 
OBERTA I EN XARXA, 
COM MANEN 
ELS TEMPS MODERNS

Col·legiats

Ratificació en juntes generals

6.100 col·legiats

Consell Assesor

Òrgan consultiu d’estratègia

Fins a 10 membres

Junta de Govern

Òrgan de direcció i gestió

8 membres (*)
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La primera trobada va tenir lloc al 
restaurant El Balcó d’Iluro de Mata-
ró el passat 26 de maig, i la segona, 
el dia 9 de juny. Durant la primera 
trobada, el degà, Miquel Darnés; el 
secretari, Jordi Artiga; el tresorer, 
Ricard Nogués, i el vocal, Sergi Bo-
lea, van conversar amb aquests col-
legiats, que podran formar part d’un 
grup territorial de treball obert a la 
participació de més col·legiats de  
la comarca i que puguin estar inte-
ressats en la iniciativa. Les trobades 
van servir per analitzar l’estat actu-
al de la professió i per comentar de 

manera distesa algunes de les situa-
cions més habituals viscudes per 
part dels enginyers catalans.

Recordem que les visites de la 
Junta de Govern a comarques de 
fora de l’àmbit de Barcelona ciutat 
és una nova iniciativa impulsada per 
la Junta del Col·legi que té com a ob-
jectiu apropar ENGINYERS BCN 
als residents d’aquestes comarques i 
fomentar els llaços entre enginyers 
d’un mateix territori. D’aquesta ma-
nera, es poden detectar possibles si-
nergies i generar noves oportunitats 
de col·laboració a nivell professional 

i social. Ara, un nou grup territorial 
de treball permetrà potenciar  
el networking entre col·legiats del 
Maresme. 

Aquesta iniciativa es va estrenar a 
l’abril i, fins ara, ja ha celebrat troba-
des a Igualada, Vic i Mataró. Es pre-
veu que pròximament s’organitzin 
trobades a altres comarques de l’àm-
bit d’influència del Col·legi.  l

Els col·legiats del Maresme han respost massivament a la visita de 
la Junta de Govern a aquesta comarca, motiu que va obligar a 
organitzar una segona trobada. En total, més d’una cinquantena de 
col·legiats s’han reunit a Mataró amb el degà i membres de la Junta 
durant els mesos de maig i juny.

La gran resposta dels col·legiats del Maresme porta a 
organitzar dues trobades de la Junta en aquesta comarca
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Diversos 
moments de la 
vetllada, i dels 
discursos del 
degà, Miquel 
Darnés; la 
vicedegana, M. 
Cinta Pastor, i el 
secretari, Jordi 
Artiga.

Dia del Col·legiat: l’emotiu reconeixement 
als 25 i 50 anys de col·legiació

El passat 10 de maig va tenir lloc 
a la sala d’actes del Col·legi l’acte 
d’homenatge als 25 i 50 anys de 
col·legiació d’un grup d’enginyers 
tècnics industrials. Amb aquest acte, 
la Junta de Govern va voler agrair 
la seva fidelitat envers la professió, 
els companys i el mateix Col·legi. 
Cadascun d’ells va rebre una insígnia 
d’or (50 anys) o argent (25 anys) i un 
diploma de reconeixement. A més, 
van poder fer-se una fotografia de 
record i reviure els esdeveniments 
viscuts ara fa 25 i 50 anys a través de 
vídeos. 

El Dia del Col·legiat 2016 va 
finalitzar amb un refrigeri al Club 
EBCN, l’ocasió perfecta per retrobar-
se amb col·legues de professió i els seus  
familiars. 

Podeu veure el vídeo del Dia 
del Col·legiat activant el codi QR i 
veure’n d’altres al web: 
www.
enginyersbcn.
cat/videos  l



AMB AQUEST ACTE LA JUNTA 
AGRAEIX ALS COL·LEGIATS 
LA FIDELITAT ENVERS LA 
PROFESSIÓ, ELS COMPANYS 
I EL MATEIX COL·LEGI

“Agraeixo al senyor degà i a la senyora vicedegana que 
m’hagin donat l’oportunitat d’adreçar unes paraules als 
col·legiats en aquest Dia del Col·legiat, i vull felicitar 
també tots els col·legiats que celebren avui 25 i 50 anys 
com a integrants d’aquesta corporació.

Formo part del Col·legi des de l’any 1991 i aquest 
sempre ha estat per a mi un referent en la meva carrera 
professional. No es pot ser un bon tècnic sense ser una 
bona persona, això ho vaig llegir un dia en un article d’un 
diari; doncs el Col·legi ens ajuda en aquesta fita, ja que 
fomenta els valors de la humanitat, la solidaritat i la 
cooperació entre els seus integrants.

Des de sempre, el Col·legi ha lluitat pels nostres drets, 
pressionant l’Administració per defensar la nostra professió, 
fent esmenes a les lleis hostils, manifestant-se a Madrid 
contra la Llei Bolonya, alertant dels perills de la Llei 
òmnibus, i moltes accions més. També vull destacar l’àmplia 
oferta de cursos, el Servei de Borsa de Treball, la biblioteca 
de normes UNE, el lloguer d’aparells, o la publicació dels 
dossiers tècnics, que, des de sempre, m’han ajudat al 
desenvolupament de la meva activitat professional.

Actualment tenim un Col·legi modern i sanejat que fa un 
gran esforç d’adaptació als nous temps.

Des de la pàgina web d’ENGINYERS BCN es poden 
llegir els seus valors: compromís, integritat, honestedat 
i respecte, treball en equip, democràcia, responsabilitat, 
rigor, transparència i visió de futur.

Des d’aquests valors, desitjo una llarga vida al Col·legi i 
a l’enginyeria.”

Albert Pérez, representant dels col·legiats homenatjats

“No es pot ser un bon tècnic 
sense ser una bona persona” 



“Contacta, connecta, comparteix”, la nova 
campanya de comunicació d’ENGINYERS BCN

La nova campanya “Contacta, con-
necta, comparteix” té com a objectiu 
fer veure als professionals de l’en-
ginyeria de l’àmbit industrial que 
aconseguir i mantenir els contactes 
professionals és vital per a la seva car-
rera com a enginyers. ENGINYERS 
BCN és un punt de trobada per a tots 
ells i els ofereix una àmplia varietat 
de serveis, que han anat creixent i 
diversificant-se quantitativament i 
qualitativament durant aquests dar-
rers anys per arribar a l’excel·lència. 
Aquest és el punt de partida d’aques-
ta nova campanya, que a partir d’ara 
s’implementarà en la publicitat eme-
sa pel Col·legi.

NOVA IMATGE
La nova imatge té una gamma cromà-
tica basada en tonalitats verdes i gro-
gues, colors que volen reflectir una 
visió tecnològica, fresca i moderna. 
A més, està acompanyada de diver-
sos pictogrames que identifiquen els 
diversos serveis i elements caracte-
rístics del Col·legi, com ara els seus 
col·legiats, la formació, la indústria, 
l’ús de xarxes socials o el vincle amb 
la universitat i la indústria, entre 
d’altres. 

NOVA WEB
Aquesta campanya també compor-
tarà el naixement d’una nova web: 
www.elcollegiconnecta.cat, en què 
es recolliran tots aquells serveis que  
ENGINYERS BCN posa a disposició 
dels seus col·legiats per fer xarxa. 

El Col·legi ha presentat la seva 
nova campanya durant la 
celebració de la Diada de la 
Professió. La nova imatge es 
plasmarà als anuncis 
d’ENGINYERS BCN, a la seu 
col·legial i en el nou lloc web que 
agruparà totes les accions del 
Col·legi per fer xarxa.

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Un Col·legi modern, útil 

i proactiu al servei dels 

col·legiats i de la societat.

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

elcollegiconnecta.cat

INDÚSTRIA FORMACIÓ

EMPRESES

COL·LEGIATS

VIDA SOCIAL 

INSTITUCIONS

A més, es desenvoluparan diverses 
figures construïdes amb cartró que 
permetran formar construccions mò-
bils que s’ubicaran a la seu col·legial i 
als actes organitzats pel Col·legi.  l

XIETRAPMOC

ATCENNOC

ATCATNOC

www.

elcollegi

connecta

.cat

Exemple de muntatge

 Exemple de les figures de cartró 
que permetran formar construccions 
mòbils, que s’ubicaran en actes 
organitzats pel Col·legi.

  L’anunci de la 
nova campanya. 
Es podrà veure a 
partir d’ara en les 
pàgines de 
theknos.



ENGINYERS BCN ha posat en marxa una campanya de col·legiació que 
comporta un premi (un rellotge Garmin o un maletí Roncato) per als 
col·legiats que recomanin la col·legiació a altres enginyers graduats o 
enginyers tècnics industrials. A més, els nous col·legiats també tindran 
un avantatge destacat: els drets d’entrada gratuïts.

Jaume Puigoriol Pajarols
Precol·legiat 55.529

La nova promoció és vàlida fins al 31 
d’agost de 2016 i segueix un dels ob-
jectius bàsics del Pla estratègic 2015-
2017 d’ENGINYERS BCN: incremen-
tar la col·legiació. Per aconseguir-ho, 
es vol premiar aquells col·legiats que 
recomanin la col·legiació a companys 
enginyers, un fet que farà incremen-
tar la massa crítica i, per tant, fer més 
fort el nostre Col·legi.

Aquest número de theknos incor-
pora una butlleta de participació en 
aquesta promoció. Aquí cal incloure 
les dades de contacte pròpies i les del 
nou col·legiat i que aquest la presenti 
en el moment de col·legiar-se a la seu 
central d’ENGINYERS BCN (Con-
sell de Cent, 365). El nou col·legiat 
no haurà d’abonar drets d’entrada i el 
col·legiat s’endurà un dels dos regals 
que hagi escollit: un rellotge Garmin 
o un maletí Roncato. Aquesta butlle-
ta està impresa de manera que un col-
legiat pugui fer-la servir dos cops, és 
a dir, recomanant la col·legiació a dos 
professionals diferents. En aquest 
cas, s’emportaria dos regals. Consul-
teu les condicions de la promoció a: 
www.enginyersbcn.cat/promocio

Porta un company... i emporta’t un regal!

LA PROMOCIÓ VOL 
INCREMENTAR 
LA COL·LEGIACIÓ I ÉS 
VÀLIDA FINS AL 31 
D’AGOST D’ENGUANY

Des de fa unes setmanes, el butlletí 
setmanal del Col·legi s’envia amb un 
nou disseny molt més atractiu i adaptat 
als dispositius mòbils. D’aquesta 
manera, els col·legiats que accedeixen 
al butlletí des dels seus telèfons 
intel·ligents o tauletes poden fer-ho de 
manera més còmoda.

El butlletí és un resum excel·lent  
de l’actualitat setmanal del Col·legi. 
S’hi inclouen novetats legislatives, 
notícies d’ENGINYERS BCN, l’agenda 
de cursos i activitats, serveis i 
avantatges d’interès per als col·legiats i 
recomanacions del Servei d’Ocupació i 
Promoció Professional, entre d’altres 
continguts. S’envia cada dimecres i 
actualment el reben més de 5.500 
persones. Si encara no el rebeu i hi esteu 
interessats, podeu sol·licitar-lo a: 
www.enginyersbcn.cat/butlleti

El butlletí setmanal d’ENGINYERS BCN estrena 
un nou disseny adaptat a dispositius mòbils

http://www.enginyersbcn.cat/promocio


El Servei d’Orientació Tècnica (SOT) 
treballa per solucionar les consultes 
tècniques que es troben els enginyers 
tècnics industrials, els enginyers tèc-
nics de disseny industrial i els gradu-
ats en enginyeria de l’àmbit industrial 
durant l’exercici de la seva activitat. 
L’equip del SOT els orienta a l’hora de 
dur a terme tràmits administratius, 
legalitzar projectes tècnics d’activitats 
i instal·lacions amb l’Administració o 
per saber si els seus projectes tècnics 
tenen uns continguts mínims de quali-
tat i si s’ajusten a la normativa aplica-
ble. Les consultes es tracten de ma-
nera confidencial i es poden fer de 
manera telemàtica (sot@ebcn.cat), te-

En aquest número de la revista theknos us presentem alguns dels 
serveis gestionats pel nostre equip d’enginyers del Departament de 
Serveis Tècnics. Ofereixen suport tècnic gratuït per resoldre qüestions 
relacionades amb les atribucions professionals o la gestió de projectes 
tècnics d’activitats, entre d’altres.

lefònica (93.496.14.20) i presencial (cal 
concertar cita prèviament). Els tècnics 
del SOT treballen per solucionar-les en 
el menor temps possible.

D’altra banda, el Servei de Docu-
mentació Tècnica (SDT) posa a dis-
posició dels col·legiats documentació 
útil per al desenvolupament de la 
professió, novetats legislatives apare-
gudes al DOUE, DOGC, BOE i BOPB, 
així com circulars i instruccions de 
les diverses administracions compe-
tents. També es poden consultar les 
darreres modificacions en normes 
UNE i s’ofereix accés a una vintena de 
publicacions periòdiques a què està 
subscrit el Col·legi.  l

Lloguer d’aparells de mesura

El Col·legi posa a disposició dels 
col·legiats el Servei de Lloguer 
d’Aparells de Mesura. Això permet 
facilitar les tasques de 
comprovació i certificació que 
s’han de fer com a complement de 
l’actuació professional amb un 
material professional de qualitat i 
calibrat degudament.
• Sonòmetre 2250*
•  Analitzador de xarxes 

elèctriques AR.6*
•  Maleta de 

verificacions 
d’instal·lacions 
elèctriques*

•  Luxímetre 
Gossen Panlux 
Electronic 2 

•  Anemòmetre 
amb 
termòmetre

•  Font sonora 
Omnipower 
4292*

• Equip Multifunció Testo 435-2*

*Per poder-los llogar, és 
indispensable haver rebut la 
formació prèvia sobre l’aparell. 
Els cursos es fan en línia. Podeu 
consultar el calendari al web: 
www.enginyersbcn.cat/agenda

Orientació i documentació tècnica: 
aclareix els dubtes 

SERVEIS D’ENGINYERS BCN

Els tècnics del SOT ofereixen atenció 
personalitzada als col·legiats.

Sessions informatives
30 juny 2016
Màster 19 h. - Postgrau 18 h.

Escola Universitària Salesiana de Sarrià · Pg. Sant Joan Bosco, 74 08017 Barcelona · 932805244 · www.euss.cat · euss@euss.cat

Graus Enginyeries Industrials

Centre adscrit a la

Màster en Direcció i 
Organització Industrial

9a edició

La plataforma més efectiva per potenciar el teu CV!

Postgrau 
Disseny de 
Productes 

Intel·ligents 
(1a ed.)

INFORMACIÓ COL·LEGIAL



ENGINYERS BCN ofereix 
cada quadrimestre l’activitat 
“Presenta amb èxit el teu TFG”, 
en què col·laboren experts en 
desenvolupament de competències. 
En aquesta ocasió, una seixantena 
d’alumnes de les escoles 
universitàries de Barcelona i 
Terrassa han participat en el taller,  
que té com a principal objectiu 
proporcionar recursos a l’hora de 
defensar el projecte de fi de grau 
davant el tribunal d’avaluació. l

El Col·legi dóna suport acadèmic  
als estudiants amb l’activitat 
“Presenta amb èxit el teu TFG”

“Les passions no 
s’escullen, sinó que 
t’escullen a tu”
“Mai vaig tenir 
clar a què em 
dedicaria ni els 
estudis que 
realitzaria, però 
sempre m’he 
considerat una 
persona molt 
espavilada i 
inquieta per 
saber més coses. Gràcies al meu 
treball d’investigació de batxillerat, 
amb el qual vaig fer una aranya 
seguidora de llum, em vaig decantar 
per l’Enginyeria Biomèdica. 
Actualment estic a quart curs a la 
UPC. I l’any passat em vaig decidir a 
emprendre un nou camí i a començar 
a estudiar Enginyeria Mecànica, per 
poder-ho aplicar al camp de la 
biomecànica.

Tot i així, actualment combino els 
estudis amb la feina. Estic treballant 
a una botiga de roba i considero que 
és una sort poder treballar de cara al 
públic, ja que m’està servint per 
agafar experiència i veure la 
importància de l’atenció al 
consumidor. Aquesta experiència 
també m’ha animat a realitzar un 
postgrau d’Empresa, ja que m’he 
adonat del que realment m’agrada: el 
tracte amb el client i treballar com a 
consultora en l’àmbit de les pròtesis. 

L’any vinent vull fer pràctiques en 
alguna empresa del sector sanitari, 
on em formin i adquireixi més 
experiència. Avui dia gairebé totes les 
empreses sanitàries són estrangeres, 
per la qual cosa possiblement podré 
viatjar i formar-me fora del país 
durant un temps. En un futur no 
gaire llunyà espero poder treballar 
com a enginyera en una empresa 
biosanitària i continuar formant-
me, ja que és un camp en plena 
evolució i on cada dia cal aprendre 
coses noves.”

Laura Sierra López,  
precol·legiada 55.544

Un any més, el Col·legi premia la fei-
na ben feta, l’esforç i la creativitat 
dels joves enginyers i enginyeres que 
finalitzen els estudis universitaris 
en l’àmbit de l’enginyeria industrial 
amb un projecte de fi de grau (PFG). 
Els Premis ENGINYERS BCN reco-
neixen el millor treball que inclogui 

els valors indispensables per a l’excel-
lència d’un projecte, com són la qua-
litat, la innovació, la funcionalitat i la 
sostenibilitat.

En aquesta edició, els estudiants de 
les diferents escoles d’enginyeria de la 
demarcació de Barcelona han presen-

tat projectes en els àmbits de l’ener-
gia, el disseny industrial, la química, 
l’electrònica i la biotecnologia. Els 
treballs amb un fort component de 
disseny han estat els més nombrosos, 
i són destacables també aquells pro-
jectes  que tenen en compte la preo-
cupació per l’estalvi i la sostenibilitat 
energètica.

Per al Col·legi, aquests premis són 
molt importants, ja que aquests joves 
són l’exponent del futur de l’enginye-
ria al nostre país. Per això, l’entrega de 
premis es realitza durant la celebra-
ció de la Diada de la Professió, un dels 
esdeveniments anuals més emblemà-
tics d’ENGINYERS BCN.

Els tutors dels projectes de fi de grau 
tenen un paper fonamental en el bon 
desenvolupament dels treballs. Per 
aquest motiu, una part del premi va 
destinada a aquesta figura docent. Així 
doncs, el guanyador rep 2.000 euros i 
un diploma de reconeixement i el seu 
tutor 500 euros i un diploma. l

Els Premis ENGINYERS BCN, 
el reconeixement a la feina ben feta

ES PREMIEN LA 
QUALITAT, INNOVACIÓ, 
FUNCIONALITAT 
I SOSTENIBILITAT 
DELS PROJECTES 

S’ADQUIREIXEN 
RECURSOS PER 
DEFENSAR EL 
PROJECTE DAVANT 
EL TRIBUNAL

JOVES ENGINYERS



MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Francisco Fernández, 
col·legiat 15.780
Enginyer tècnic industrial 
en electricitat i electrònica. 
Des del mes de febrer 
passat treballa com a 
assessor tècnic a l’empresa 
Approlighting SL, una 
companyia dedicada a 
projectes d’il·luminació vial 
amb tecnologia LED, on 
desenvolupa tasques de 
disseny, direcció i posada en 
marxa de les instal·lacions. 
També és l’enllaç entre 
l’empresa i l’Administració 
de diversos organismes 
públics. En Francisco va 
aconseguir aquesta nova 
feina a través del Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP) del 
Col·legi, un servei que 
valora molt positivament 
ja que l’ha acompanyat 
en els àmbits personal i 
professional des de 2013, 
quan la crisi econòmica el 
va obligar a tancar la seva 
empresa. Durant aquest 
temps, Fernández no s’ha 
trobat sol i ha seguit els 
consells de l’equip humà 
del SOPP, que l’ha ajudat 

el seu nom, és un conveni 
entre la universitat, 
l’alumne i l’empresa, que 
permet als estudiants 
realitzar una estada de 
pràctiques professionals en 
una empresa o institució. 
Per realitzar aquest 
conveni, l’empresa es 
posarà en contacte amb la 
universitat per dur a terme 
la tramitació del conveni. 
Els requeriments per poder 
formalitzar un conveni 
d’aquestes característiques 
són haver superat el 50% 
dels crèdits del grau i 
estar matriculat/ada al 
quadrimestre corresponent 
a les pràctiques. 
D’altra banda, el 
contracte en pràctiques 
és un contracte de treball 
destinat a persones que 
s’han titulat recentment a 
la universitat o en un cicle 
formatiu. En aquest cas els 
requeriments són: fer el 
contracte durant els cinc 
primers anys posteriors a 
haver-se titulat, durada 
superior a sis mesos i 
inferior a dos anys, període 
de prova d’un mes com a 
màxim i que la retribució 
del treballador sigui la 
fixada al conveni col·lectiu 
per als treballadors en 
pràctiques, sense que, si no 
n’hi ha, pugui ser inferior 
al 60% o al 75% durant 
el primer o el segon any 
de vigència del contracte, 
respectivament, del salari 
fixat al conveni per a un 
treballador que ocupi el 
mateix lloc de treball o 
equivalent. 

a reciclar-se amb sessions 
informatives i diversos 
cursos. “M’han ajudat a no 
enfonsar-me i a mantenir-
me actiu”, diu Fernández. 

  Óscar González, 
col·legiat 21.877
Enginyer tècnic industrial, 
especialitat en mecànica. 
Totes les feines que ha 
tingut fins ara com a 
enginyer les ha trobat 
gràcies a la Borsa de treball 
del Col·legi. La primera 
va ser com a enginyer de 
producció, a la paperera 
Miquel y Costas, durant 
dos anys. Posteriorment, 
va estar dos anys més com 
a enginyer de producció/
documentació a una 
empresa de vàlvules de 

seguretat. Actualment 
treballa a l’empresa Juan 
Martín, al servei tècnic de 
màquines, “començant 
de nou”, segons afirma 
González. Diu tenir la sort de 
formar part d’una empresa 
on impera la transmissió de 
coneixements, que l’ajuda a 
créixer professionalment 
com a enginyer.

BORSA 
DE TREBALL

  Com es publiquen les 
ofertes de feina?
Diàriament el Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP) del 
Col·legi publica noves 
oportunitats laborals, que 
es publiquen al web i a l’app 

gratuïta per a dispositius 
mòbils i tauletes d’iOs i 
Android. Aquesta Borsa 
de treball és exclusiva 
per a col·legiats/ades i 
precol·legiats/ades. 
Abans de publicar una 
oferta, el personal del SOPP 
la revisa per tal que sigui 
coherent amb els ideals 
del Col·legi, és a dir, que la 
retribució correspongui a 
les responsabilitats, els anys 
d’experiència sol·licitats i 
el tipus de contracte ofert. 
També es comprova que 
l’especialitat demanada sigui 
la correcta, així com altres 
possibles requeriments. En 
cas contrari, el SOPP es posa 
en contacte amb l’empresa 
per conèixer millor el perfil 
d’enginyer/a que necessiten, 
assessorar-los i poder 
modificar l’oferta de feina.
Les ofertes de feina 
publicades tenen una 
numeració assignada 
del tipus 16-0100-AE. 
Els primers dos dígits 
corresponen a l’any de 
publicació de l’oferta, els 
números entre guions són 
el número de l’oferta, i les 
lletres del final indiquen 
qui ha publicat l’oferta 
o qui porta el procés de 
selecció: oferta gestionada 
directament per l’empresa 
(AE); oferta gestionada per 
un intermediari  
—consultoria de RH, 
servei públic d’ocupació o 
empresa que cerca per a una 
empresa client— (AC); oferta 
d’algun organisme públic 
(AA); procés de filtratge 
de CV gestionat pel SOPP 
(P), o procés de selecció 
completament gestionat pel 
SOPP (SC). 

  Diferències entre 
convenis de cooperació 
educativa i contractes en 
pràctiques 
El conveni de cooperació 
educativa, tal com indica 

“El SOPP m’ha 
ajudat a 
reciclar-me  
i a mantenir-
me actiu 

El contracte en 
pràctiques s’ha 
de fer durant els 
primers cinc 
anys posteriors 
a la titulació

INFORMACIÓ COL·LEGIAL
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ENGINYERS BCN i 
Schneider Electric 
han signat un conveni 
de col·laboració que 
comportarà avantatges 
destacats per als 
nostres col·legiats, 
com ara descomptes en 
formació, accés gratuït 
a diversa documentació 
tècnica i accés lliure a la 
plataforma de formació 
en línia Energy University, 
dedicada a l’eficiència 
energètica.
•  Descompte del 30% 

per als col·legiats que 
participin en cursos 
formatius presencials 
que organitzi i 
imparteixi l’Institut 
Schneider Formació a 
les instal·lacions del 
Col·legi.

•  Descompte del 25% 
per als col·legiats 
que s’inscriguin en 
cursos presencials, 
semipresencials o a 
distància organitzats 

per l’Institut Schneider 
Formació a les seves 
instal·lacions.

•  Descompte del 20% 
per a grups d’entre 
10 i 15 persones 
col·legiades i alumnes 
de l’Escola Industrial 
en la realització de 
cursos no presencials 
o semipresencials del 
portal de l’Institut 
Schneider Formació. En 
el cas de grups d’entre 
16 i 20 persones, el 
descompte serà del 
30%.

•  Accés (cal registrar-se 
prèviament) al portal de 
partners del web, on es 
pot obtenir accés gratuït 
a qualsevol tipus de 
documentació tècnica 

específica del seu perfil 
professional, com ara 
la Guía de diseño de 
instalaciones eléctricas 
o el Manual teórico- 
práctico. 

•  Accés gratuït als 
continguts d’Energy 
University, la plataforma 
de formació en línia 
sobre eficiència 
energètica de Schneider 
Electric. Aquesta 
plataforma disposa de 
mòduls de formació 
sobre il·luminació, 
auditories, control 
de clima, harmònics i 
control d’edificis, entre 
d’altres.

Més informació a: 
www.enginyersbcn.cat/
descomptes  

El Col·legi signa un conveni de  
col·laboració amb Schneider Electric

  Al juliol, t’ajudem a 
trobar feina!
El SOPP ha organitzat per 
al mes de juliol dos cursos 
per facilitar la recerca de 
feina a col·legiats/ades 
i precol·legiats/ades. El 
primer tindrà lloc el dia 
14 a les 16 h i servirà per 
adquirir coneixements bàsics 
en LinkedIn. Una tècnica 
d’orientació i inserció 
laboral del Col·legi explicarà 
com adaptar el CV a aquesta 
xarxa de networking actual 
i com aprendre a definir 
les nostres aptituds i com 
demanar recomanacions, 
entre d’altres. El segon curs 
es farà el 28, a les 15.30 h, i 
versarà sobre la millora del 
CV i per a aprendre a fer-
lo per competències amb 
l’objectiu d’afavorir l’accés a 
les entrevistes de feina. 
Inscripcions a: www.
enginyersbcn.cat/agenda

DEL 27 DE JUNY 
AL 18 DE JULIOL
Curs pràctic de mesures 
elèctriques per a la posada 
en funcionament de les 
instal·lacions 
(commissioning)
S’adreça a enginyers que 
puguin tenir algunes 
dificultats per interpretar 
correctament les 
instal·lacions elèctriques a 
camp (identificació de 
seccions de cablejat, 
detecció de cables que 
siguin lliures o no lliures 

d’halògens, anàlisi de la 
instal·lació de protectors de 
sobretensions correcta...). 
Amb aquesta formació, els 
projectes d’instal·lacions 
elèctriques tindran més 
qualitat i els professionals 
podran limitar els seus riscos 
i responsabilitats.
Quan: Horari de tarda-
vespre. Consulteu dates i 
horaris específics al web.
On: A l’aula de la 3a planta 
del Col·legi (teoria) i a la 
seu de Gremibaix, a 
Cornellà (pràctiques).

5 DE JULIOL 
Taller sobre lean 
manufacturing
Està dirigit a gerents, 
directors d’àrees, 
comandaments intermedis 
i operaris. Tot el workshop 
tindrà com a fil conductor 
El joc de la gamba i el pèsol, 
on els participants podran 
aplicar els conceptes 
i les eines del lean 
manufacturing i comprovar 
com milloren la producció i 
la satisfacció final del client. 
El joc simula una cadena 

de subministrament, des 
del proveïdor, passant 
per la fàbrica, fins a 
arribar al client final en un 
supermercat. L’objectiu del 
joc és que els participants 
assimilin ràpidament els 
conceptes exposats.
Quan: De 9 a 14 h i de 
15.30 a 18.30 h.
On: A l’aula de la 3a 
planta del Col·legi 
(Consell de Cent, 365).

www.enginyersbcn.cat/
agenda

AGENDA 

El juliol, 
el Col·legi 
organitza cursos 
per cercar feina 
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La Comissió Funcionem Junts és una 
comissió molt jove, constituïda el se-
tembre de 2015, i que va dur a terme 
la seva primera reunió el 14 d’octubre 
passat. L’origen d’aquesta comissió el 
trobem en un cicle de xerrades sobre la 
situació laboral i social de les dones en-
ginyeres, iniciat l’any anterior al Col·legi, 
i on també es van tractar aspectes com la 
bretxa salarial entre homes i dones. 

En aquest moment, ENGINYERS 
BCN compta amb unes 500 enginye-
res col·legiades, que representen un 
8% del total de col·legiats. A banda de 
ser un col·lectiu minoritari, en termes 
generals les dones participen poc en 
les activitats del Col·legi, una situació 
que la Comissió Funcionem Junts pre-
tén canviar. De fet, el seu naixement és 
una evidència clara de la voluntat de 
l’actual Junta de Govern per revertir 
aquesta situació, i per això, una de les 
primeres accions dutes a terme va ser 
la creació d’aquesta comissió.

AMB ESPERIT INTEGRADOR
Funcionem Junts té l’objectiu de mi-
llorar la vida de les dones enginyeres, 
oferint un espai de trobada i asses-
sorament per avançar en la igualtat 
de gènere i la conciliació laboral. 
No és una comissió només per a col-
legiades. La Comissió neix amb un es-

perit transversal i integrador, en què 
enginyers, enginyeres, treballadors 
i treballadores del Col·legi, precol-
legiats, precol·legiades i les dones dels 
enginyers puguin fer-hi aportacions i 
participar-hi, enriquint-la amb les se-
ves propostes i experiències.

TROBADES I ACTIVITATS
Durant aquests primers mesos de vida, 
Funcionem Junts ha celebrat diverses 
activitats, a més de les trobades periò-
diques. Una d’elles va ser la festa del Dia 
de la Dona Enginyera el passat 10 de 
març, un acte lúdic i participatiu al Club 
EBCN en què el col·lectiu de dones del 
Col·legi van ser les protagonistes, amb 

COMISSIÓ FUNCIONEM JUNTS

Una comissió transversal que vol millorar 
la vida de les dones enginyeres

la seva veu, presència i participació. 
L’altra, la reeixida visita al Parc de Bom-
bers de Sant Andreu (Barcelona), el 17 
d’abril, en la qual es va superar amb es-
creix el nombre de places disponibles. 
Va ser una visita completa i molt emoti-
va en què els bombers del torn d’aquell 
dia es bolcaren a explicar el seu dia  
a dia a col·legiats i personal del Col·legi, 
acompanyats dels seus fills i filles. 

Per tot això, us animem a sumar-vos 
a la Comissió Funcionem Junts, sigueu 
homes o dones!  l

 Recentment la Comissió va organitzar 
una sortida familiar al Parc de Bombers 
de Sant Andreu (Barcelona).

La Fundació Feniss explica al Club EBCN el seu 
model alternatiu a l’obsolescència programada
El Club EBCN va acollir el passat 19 de 
maig una xerrada organitzada per la 
Comissió de Qualitat i Innovació que 
va permetre analitzar a fons el 
fenomen de l’obsolescència 
programada, una pràctica molt 
habitual de les empreses per fer més 
curta la vida dels nostres aparells 
electrònics. 

Benito Muros, president de la 
Fundación Energía e Innovación 
Sostenible Sin Obsolescencia 

Programada (FENISS), va explicar els 
detalls d’aquest fenomen i va parlar 
de les implicacions que té per a la 
societat. I és que la curta durada dels 
aparells electrònics genera 
l’esgotament de matèries primeres i 
més emissions de C02 per tal de poder 
fabricar més productes, i ocasiona 
més despeses econòmiques als 
consumidors.

Durant la xerrada, Muros va parlar 
de com la Fundació FENISS treballa 

per crear un nou model alternatiu a 
l’obsolescència programada, basat en 
l’economia del bé comú i amb un 
major respecte envers el medi 
ambient i les persones. Per 
aconseguir-ho, han creat el segell 
ISSOP (Innovació Sostenible Sense 
Obsolescència Programada), que 
podran fer servir les empreses que 
compleixin les condicions d’empresa 
sostenible quant a productes i relació 
amb els seus treballadors.

COMISSIONS
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després de preparar-se el terreny i 
formar-se, va començar a treballar 
en llicències d’obres, cèl·lules 
d’habitabilitat, rehabilitacions, etc. 
De moment treballa sol, amb diverses 
col·laboracions, depenent de la feina, 
però ja pensa a expandir el negoci: 
“quan busqui despatx, pensaré en 
un soci amb qui compartir la feina i 
muntar una societat. Una empresa 
de veritat”, confessa.

SENSE POR D’EQUIVOCAR-SE
En Joan Ribàs va començar a estu-
diar Enginyeria “per tradició famili-
ar: el meu pare ho és i com que a mi 
sempre m’ha agradat la tecnologia, 
em va atraure la idea”, explica. Con-
fessa que no tenia gaire clar en quin 
camp especialitzar-se: finalment 
va triar electrònica, però, això, amb 

En Joan Ribàs ens obre 
les portes de casa seva. 
O del seu despatx. 
Aquests dos espais es 
difuminen força: aquest 

enginyer tècnic industrial electrònic 
és autònom des de fa gairebé tres 
anys i treballa en projectes pel seu 
compte. Per ell, això de “viure a la 
feina” té un sentit molt literal: “com 
que no necessito res més que un 
ordinador, el despatx a casa em va 
bé, però ja estic pensant a marxar, 
perquè la feina es barreja amb els 
moments de descans, i a mesura que 
el gruix de treball augmenta, és més 
necessari separar espais”, explica. 

L’AVENTURA DE FER-SE
AUTÒNOM
Ser autònom, per molts, es va 
convertir en una sortida en temps 
difícils, però ell feia temps que 
pensava a fer-se el seu propi negoci, 
“tot i que no sabia en quin sector”.  
El 2012, arran dels nous certificats 
d’eficiència energètica, “vaig decidir 
tirar per aquí, ja que sempre m’havia 
interessat el tema”. I des de llavors, 

Text i foto Sandra Vicente

“SI VAS PROVANT NO POTS EQUIVOCAR-TE.
NO HI HA ERRORS, NOMÉS EVOLUCIÓ”

JOAN RIBÀS 
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL ELECTRÒNIC, ESPECIALITZAT EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA; PROFESSIONAL AUTÒNOM 
Col·legiat 23.224 

En Joan Ribàs va acabar la carrera el 2009, “just quan començava l’època complicada”, 
recorda. En aquell moment, sense un camp clar al qual voler-se dedicar i unes 
empreses cada cop més reticents a contractar joves, va començar una “aventura 
d’anar d’empresa en empresa: tot un periple, en períodes molt curts que va durar fins 
al 2012”, explica. En aquella època va ser tant becari com treballador en pràctiques. I 
tant li feia, perquè l’objectiu era aprendre. “Llevat que tinguis clar el que t’agrada, 
l’ideal és provar fins a enamorar-te d’una feina.” Reconeix que la seva època i l’actual 
són diferents, però creu que el pitjor és quedar-se quiet: “si no pares de moure’t 
inevitablement acabaràs trobant el teu lloc”, assegura. 

ELS PRIMERS TITULATS DE LA CRISI 

“LA CLAU ÉS PROVAR 
TANTS CAMPS COM ES 
PUGUI FINS A TROBAR-
NE UN QUE ENS FACI 
DIR: ‘AQUÍ EM QUEDO’”

l’energia, “té poc a veure”, bromeja 
ell mateix. Diu que la raó d’aquest 
canvi va ser trucar a moltes portes 
i no tancar-se’n cap: “no has de te-
nir mai por d’equivocar-te. Si vas  
provant és impossible que t’equivo-
quis: no hi ha errors, només evolu-
ció”, diu. “La clau: tants camps com 
puguis fins a trobar-ne un que et faci 
dir: ‘aquí em quedo’”, assegura.

Per ell, aquest nou i darrer canvi, 
l’aventura de fer-se autònom, ha es-
tat una porta més que ha obert. As-
segura que, tot i els alts i baixos, “per 
fi he trobat una feina que m’encan-
ta i que gaudeixo. És clar, si me l’he 
feta jo!”, exclama. Si se li pregunta 
pel futur, no té una resposta clara; 
“créixer”, assegura. Fa el que la seva 
carrera li demana però, com sempre, 
sense tancar-se a res.  l

RETRAT PROFESSIONAL
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ENTREVISTA

Com ha viscut aquests tres anys de 
mandat?
La veritat és que m’han passat volant. 
L’activitat del Col·legi és tan gran que 
no tens temps d’avorrir-te. Ara bé, la 
clau de tot plegat és el treball en equip, 
perquè on no arriba un hi arriba l’altre.

Pot concretar més?
La Junta de Govern, l’equip humà, 
els col·laboradors, els proveïdors, les 
empreses vinculades i diversos col-
legiats formem un equip difícil de 
batre, perquè si una cosa sabem fer 
els enginyers és, precisament, fer en-
caixar les peces. Hem aconseguit que 
tothom es faci seva la idea de treba-
llar per fer el Col·legi del futur, que ja 
comença a ser del present. Amb tot, 
encara queda molt camí per recórrer.

En el seu primer Observatori com a  
degà, parlava de lideratge 
col·laboratiu…
Efectivament, el meu lideratge el 
comparteixo amb els membres de 

Text Jordi Garriga  l Fotografia Marta Torrent

Un 21 de juny de fa tres anys, Miquel Darnés prenia possessió del càrrec de degà, una tasca que 
ha exercit des d’aleshores amb dedicació i entrega. La forta dinàmica d’un col·legi actiu com 
ENGINYERS BCN així ho exigeix. Darnés i la Junta treballen per complir el mandat electoral de 
fer un col·legi modern, proactiu i orientat al col·legiat. També defensen les atribucions dels 
enginyers tècnics i graduats davant administracions i empreses.

“Reclamem 
atribucions plenes 
per a la professió”

Enginyer tècnic 
industrial i 
llicenciat en 
Periodisme. Ha 
exercit com a 
catedràtic 
d’institut de 
projectes tècnics a 
l’IES Escola del 
Treball de 
Barcelona, com a 
enginyer 
projectista i ha 
treballat al 
departament 
d’energia de la 
CTNE i a Metal 
Mazda. També ha 
col·laborat en 
editorials de 
publicacions 
tècniques i ha 
exercit d’assessor 
de comunicació i 
màrqueting. 

   PERFIL 

MIQUEL DARNÉS
DEGÀ DEL COL·LEGI D’ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA

Junta, amb la gerent i amb els caps de 
departament. Cadascú dins de la seva 
àrea d’influència i responsabilitat, ha 
anat assumint el rol de líder i ha anat 
aprenent a prendre decisions de ma-
nera autònoma però col·laborativa. 
Tot plegat és una qüestió de llarg  
recorregut que necessita molta cons-
tància. Històricament, veníem d’una 
estructura molt jerarquitzada i els 
canvis de cultura corporativa volen 
temps per acabar-se imposant.

I els col·legiats ho noten, tot això?
Nosaltres ens esforcem per fer un col-
legi més proper, més centrat en els 
col·legiats i més participatiu. Sense 
anar més lluny, fa poc vam modificar 
els estatuts perquè els col·legiats, en-
tre altres coses, puguin participar des 
de casa o des del despatx en les jun-
tes generals. També hem potenciat 
les xarxes socials i hem creat el Club 
EBCN. A més, ens hem obert a comar-
ques i estem creant grups de treball 
territorials, que en un futur po-
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“Ens esforcem 
per fer un Col·legi 
més proper, més 

centrat en els 
col·legiats i més 

participatiu”
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“Pel que fa a les 
certificacions hem 
de facilitar als 
col·legiats les eines i 
recursos necessaris 
per competir 
professionalment”

ENTREVISTA
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EL FOCUS
La Junta de Govern va elaborar, 
amb la col·laboració de l’equip 
humà del Col·legi i de col·legiats, 
el Pla estratègic 2015-2017 que 
consta de quatre línies 
estratègiques suportades per un 
pla d’actuació amb diverses 
accions concretes i mesurables. 
Aconseguir una estructura 
organitzativa coherent i 
unificada, fidelitzar els 
col·legiats, incrementar la 
col·legiació i augmentar la 
participació dels col·legiats en la 
vida col·legial, són les quatre 
línies esmentades. Els darrers 
pressupostos aprovats ja 
preveien els recursos econòmics 
necessaris per dur a terme les 
accions del 2016.

den esdevenir comissions i, a la 
llarga, potser delegacions territori-
als. Com a novetat, estem treballant 
en un projecte a mitjà termini que 
anomenem Xarxa ENGINYERS BCN 
i que pretén potenciar el networking 
entre col·legiats. Aconseguir i man-
tenir contactes professionals és vital 
per a la carrera d’un enginyer.

Cap a on va la professió d’enginyer?
La nostra professió s’ha de basar en 
la qualitat, l’eficiència i l’adaptabili-
tat. Els enginyers som professionals 
versàtils que hem de fer que tot fun-
cioni. Per tant, ens hem d’adaptar als 
nous perfils professionals que fan 
falta a l’empresa moderna, en el sen-
tit de desenvolupar les competències 
transversals, com ara més capacitat 
d’innovació, de gestió, de lideratge... 
sense oblidar la vessant tècnica. Tam-
bé ens hem d’obrir al coneixement 
d’idiomes, ja que la internacionalit-
zació de moltes empreses és un fet. 
Pel que fa a l’exercici lliure, cal tre-
ballar en equips interdisciplinaris, 
perquè intentar abastar-ho tot una 
persona sola cada cop esdevé més 
complicat. També és bàsic no deixar 
de formar-se al llarg de la vida, com 
recomana el Pla Bolonya.

Vostè ha qüestionat força vegades 
l’aplicació del Pla Bolonya a l’Estat...
Doncs sí. Crec que en les enginyeries 
ha estat un error mantenir les dues 
professions regulades. En el nos-
tre cas, enginyer tècnic industrial i 
enginyer industrial. Era una ocasió 
excepcional per unificar-les en una 
sola i que el grau fos la carrera de re-
ferència. Ara, a més del grau, hi ha els 
màsters professionalitzadors, cosa 
que crea confusió en les empreses, 
administracions i societat en gene-
ral, a banda de dificultar una possible 
unificació de col·legis. 

Què me’n pot dir, de la certificació 
de persones com a eina de 
desenvolupament professional?
Miri, els vents europeus bufen en la 
direcció contrària pel que fa a les atri-
bucions professionals i a les reserves 
d’activitat, per això hem creat un ser-
vei de certificació professional propi 
del Col·legi. Però nosaltres defensem 
aferrissadament les atribucions. Això 
que ningú no ho dubti. Només cal se-
guir les notícies del Col·legi per veure 
les vegades que ENGINYERS BCN ha 
aconseguit que es respectin els drets 
i les atribucions dels enginyers tèc-
nics industrials i dels enginyers de 
grau. D’altra banda, reclamem a les 
administracions i empreses que ens 
reconeguin les atribucions plenes 
com a enginyers, ja que estem, com la 
resta d’enginyers europeus, al nivell 
6 de l’EQF (marc de qualificacions 
europeu); i que els màsters només 
siguin d’especialització. Dit això, el 
que no podem fer és tancar els ulls a 
la realitat del nostre entorn. Tothom 
s’està preparant per a la batalla de les 
certificacions i nosaltres no podem 
quedar-nos enrere, ans al contrari. 
Hem de facilitar als col·legiats totes 
les eines i els recursos necessaris per 
poder competir professionalment en 
igualtat de condicions i, si pot ser, en 
condicions encara millors. 

Enguany se celebren els vint anys de 
Col·legi, vint anys de theknos i vint 
anys de seu.
I estem contents de les tres coses. 
En primer lloc, perquè, al contrari 
del que podria semblar, la segre-
gació de fa vint anys ens va anar a 
favor, ja que va ser a partir d’ales-
hores que es van començar a bastir 
els fonaments del Col·legi que tenim 
ara. Possiblement no hi havia més 
remei que la segregació, si es volia 
deixar enrere un col·legi de Catalu-
nya anquilosat i amb greus dèficits 
democràtics. Pel que fa a la revista 
theknos, cal dir que és un dels bucs 
insígnia del Col·legi i podem dir amb 
orgull que pocs col·legis tenen la 
possibilitat d’editar cada mes una 
publicació de qualitat amb contin-
guts col·legials i professionals d’ac-
tualitat. Finalment, la nostra seu, un 
magnífic palauet del segle xix, ens 
dóna visibilitat i prestigi, així com 
la possibilitat de celebrar actes i es-
deveniments amb unes condicions 
òptimes.

És l’hora de pensar en la reunificació
dels col·legis?
Sí i no. Ja ho he dit altres vegades, no 
només hi ha una solució en aquest cas. 
Vull dir que tornar a fer un sol col·legi 
pot crear força reticències i segura-
ment hi ha altres opcions, com una 
federació o una agrupació, que també 
inclouen la resta de col·legis d’engi-
nyers de grau, i que a efectes pràctics 
poden ser tant o més eficients que un 
col·legi únic. De fet, ja estem fent acci-
ons conjuntes com ara la participació 
en l’Any de la Indústria 4.0, i d’altres 
en defensa dels interessos comuns que 
compartim les diferents especialitats 
d’enginyer.

Com veu el darrer any de mandat de
l’actual Junta de Govern?
Doncs serà un any molt intens ja que 
hem d’anar tancant temes, sobretot els 
objectius del Pla estratègic 2015-2017. 
Volem que la nova Junta que agafi el 
relleu, sigui quina sigui, es trobi un 
col·legi endreçat, ben posicionat i amb 
capacitat de creixement. D’altra ban-
da, pensem que el Col·legi necessita 
un nou model de governança que res-
pongui millor a les necessitats actuals 
de la corporació. L’actual composició i 
funcions de la Junta de Govern cal que 
evolucionin cap a un model més eficaç, 
obert i flexible, a l’hora que també cal 
incorporar un consell assessor que aju-
di la Junta a prendre decisions estratè-
giques importants.  l

“El Col·legi 
necessita un 
nou model de 
governança 
que respongui 
millor a les 
necessitats actuals 
de la corporació”
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 F
ets que avui tenim ben assu-
mits han suposat grans canvis 
a la societat. Parlem d’aspec-
tes com els avenços tecnolò-
gics, les energies renovables 

o l’emancipació de les dones i la seva 
entrada a mons que havien estat “re-
servats” als homes. En aquest context 
l’enginyeria s’ha hagut d’anar adap-
tant a aquests girs de guió. 

“O et recicles ràpid o et quedes 
fora”, recordava en una entrevista 
per a theknos el col·legiat Pere Pie-
lla, pèrit industrial i enginyer tècnic 
jubilat. Als anys 50, quan ell comen-
çava, fer una fotocòpia era quelcom 
complex i allò que ell feia servir, ara 
és gairebé “arqueologia”. 

Estar supeditada als avenços tèc-
nics i científics —aspectes que també 
determinen el dia a dia quotidià— fan 
de l’enginyeria una professió de les 
més permeables i flexibles. Perquè, si 
bé hi ha àrees que poden quedar ob-
soletes, constantment en neixen de 
noves. 

Però això, només és un avantatge 
si els seus professionals són tan pro-
actius com demana la feina. Sobretot 
després de la davallada de la crisi, tant 
en ofertes com en qualitat de contrac-
tes, un enginyer ha d’estar al dia, obert 
als canvis, preparat per adaptar-se i 

relacionades amb la consultoria a la 
Borsa de treball del Col·legi. 

En una altra especialitat hi ha una 
disciplina que també va agafant im-
portància: el disseny industrial. Al 
contrari de les anteriors, no creix 
per una revolució global coordinada: 
“aquí sempre hem anat un pas enrere 
d’altres països; encara que els disse-
nyadors existeixen des de la Revolu-
ció Industrial, aquí fa molt poc temps 
que tenim una ensenyança superior 
reglada”, explica José Carlos Martí-
nez, president de la Comissió de Dis-
seny Industrial, nascuda el 2012.

Gràcies al naixement d’aquests es-
tudis, precisament, l’especialització 
està vivint un “moment molt dolç” a 
causa d’una necessitat imperant, en 
aquest cas lligada a la globalització: 
“quan tots els productes són iguals, 
l’única manera de diferenciar-se és 
dotar-los de personalitat oferint sen-
sacions noves i funcionals”, assegura. 

ELS CLÀSSICS, UN VALOR SEGUR
Paral·lelament al sorgiment de noves 
especialitats, es dóna un altre feno-
men més ràpid, que és el despertar i la 
repuntada de branques veteranes com 
l’elèctrica i la mecànica, relacionades 
amb la rehabilitació d’infraestructu-
res i instal·lacions.

disposat a formar-se. Sortosament, 
aquest és un camí que no ha de fer sol.

UN MÓN EN CONSTANT EVOLUCIÓ  
L’enginyeria, tot i ser una professió 
tècnica, té vessants socials molt forts, 
ja que treballa per a la comunitat i 
les seves necessitats. I una de les més 
grans preocupacions dels últims anys 
ha estat el medi ambient i l’estalvi 
energètic, tot plegat sense deslligar-se 
del progrés i la necessitat de seguretat.

Aquesta deriva ha fet néixer noves 
especialitzacions com les energies 
renovables que, s’ha de dir, encara no 
tenen massa espai al mercat laboral. 
En el mateix perfil, tenim les con-
sultories energètiques que, si bé no 
ocupen un tant per cent elevat d’en-
ginyers, sí que s’estan fent cada cop 
més populars: durant el 2015 es va 
triplicar el nombre d’ofertes de feina 

Una professió 
permeable i flexible 
que demana 
professionals 
proactius i en 
formació constant

Text Sandra Vicente

Avui fa gairebé 115 anys que es va crear el Centre d’Ensenyament Tècnic al carrer Comte d’Urgell de 
Barcelona. En aquest segle i escaig han sortit de les seves aules milers de pèrits i enginyers. Però des 
d’aquell 1904 s’han esdevingut canvis importantíssims per al desenvolupament del segle xx, com 

també per a una professió tan permeable com és la de l’enginyeria. 

Retrat d’una professió  
en transformació
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El nou decret obliga 
les empreses amb més de 

250 treballadors a fer 
una auditoria sobre la 

despesa energètica i el 
potencial d’estalvi.
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PERFILS PROFESSIONALS MÉS DEMANATS DE L’ENGINYER
  

Font: Informe estadístic de les ofertes de treball 2015 d’ENGINYERS BCN (publicat el maig de 2016). 
Servei d’Ocupació i Promoció Professional (SOPP)

Tècnic/a comercial
Principals sectors: 
empreses de fabricació 
(producció de tot tipus) i 
enginyeries.
Tasques que desenvolupa: 
realització d’estudis de 
mercat i de prospecció; 
manteniment i ampliació de 
la cartera de clients.
Perfils comercials: 
comercial intern, comercial 
desenvolupament de 
projectes, comercial a porta 
freda.

Cap d’instal·lacions
Principals sectors:
enginyeries. 
Tasques que desenvolupa: 
desenvolupament de 
projectes d’activitats, obres 
i instal·lacions de locals 
comercials, habitatges, sector 
industrial, hospitalari, etc.; 
confecció de memòries, càlculs 
i documentació tècnica de 
locals comercials.
Perfils comercials: oficina 
tècnica, obres, vinculats a 
empresa i en exercici lliure.

Cap de projecte
Principals sectors: 
enginyeries, empreses 
de fabricació de maquinària 
i fabricació de components.
Tasques que desenvolupa: 
gestió i desenvolupament 
de projectes (ofertes, 
contractes, producció...); 
control de costos del 
projecte.
Competències: capacitat 
de gestió de projectes, de 
persones i treball en equip.

Director/a d’obra
Principals sectors: enginyeries i 
instal·ladores.
Tasques que desenvolupa:
direcció executiva de l’obra 
assignada controlant i gestionant 
la planificació, qualitat i costos; 
interlocució amb l’empresa i el 
client; realització de compres i 
gestió dels subcontractes.
Coneixements: normativa 
tècnica d’aplicació de seguretat 
industrial; TI; seguretat contra 
incendis; Autocad, MS Project, 
TCQ. Presto.

Cap de producció
Principals sectors: indústria 
química, enginyeries, empreses de 
fabricació de maquinària i fabri-
cació de components, automoció, 
tèxtil–cuir, biomedicina.
Tasques que desenvolupa: coordi-
nació i direcció de la producció 
i el personal; control dels processos 
de producció i del manteniment 
dels equips.
Perfils: cap de taller, responsable 
de torn, director/a de producció, 
enginyer/a de CNC, enginyer/a de 
producció, enginyer/a de processos.

Gestor/a d’energies 
renovables
Principals sectors: enginyeries, 
energia i energies renovables. 
Tasques que desenvolupa: 
estudis d’eficiència energètica; 
coordinació de l’obtenció dels 
permisos i llicències; definició 
d’accions correctives per minimit-
zar l’impacte de les desviacions 
ocasionades en el projecte.
Perfils: auditor/a energètic/a, 
enginyer/a de projectes 
energètics, oficina tècnica.

Responsable 
de compres 
(sector de la logística)
Principals sectors: enginyeries, 
empreses de fabricació de 
maquinària i fabricació de 
components.
Tasques que desenvolupa: 
gestió, cerca i negociació 
amb proveïdors i 
subcontractistes; definició dels 
plans de previsió de compres; 
suport amb altres àrees de 
compres (estocs); qualitat de 
proveïdors.

Projectista mecànic
(oficina tècnica)
Principals sectors: enginyeries, 
empreses de fabricació de 
maquinària, automoció i 
auxiliar d’automoció.
Tasques que desenvolupa:
disseny de maquinària, peces 
industrials; realització de 
manuals amb les especificaci-
ons tècniques i funcionament; 
control de qualitat; progra-
mació de maquinària de CNC 
(programador/a CAD/CAM).

Tècnic/a servei 
postvenda
Principals sectors: 
fabricació de maqui-
nària i components, 
indústria química.
Tasques que desen-
volupa: gestió de les 
devolucions i reparacions 
d’equips dels clients; 
assistència tècnica de les 
incidències i avaries.
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Per il·lustrar-ho amb dades, l’In-
forme estadístic d’ofertes de treball 
de la Borsa de treball d’ENGINYERS 
BCN el 2015 mostra que les ofertes 
en oficina tècnica relacionades amb 
instal·lacions es van duplicar respecte  
de l’any anterior, i van suposar el 9,8% 
de les ofertes publicades, de manera que 
van ser el segon perfil més sol·licitat per 
les empreses. De la mateixa manera, el 
manteniment d’instal·lacions també ha 
vist créixer el nombre d’ofertes un 33%.

Aquest creixement s’emmarca en el 
2015 com a Any de la Rehabilitació en 
Instal·lacions, moment en el qual es va 
fer campanya per a l’estalvi i eficiència 
energètica des d’ENGINYERS BCN 
amb un paper destacat de la Comissió 
de Medi Ambient i Seguretat, ja que “es 
van fer una sèrie d’articles a theknos 
relacionats amb aquesta temàtica, així 
com sessions formatives d’acord amb 
una sensibilització creixent”, explica 
el seu president, Miguel Àngel Elcacho. 

D’altra manera, una de les especia-
litzacions que es mantenen com a clàs-
siques dins la professió, amb més èxit 
i demanda, és la del comercial. “Totes 
les empreses necessiten fer vendes. I 
hi ha res millor que fer-les amb algú 
que entengui el producte i no vengui 
fum?”, comenta Rosa García, tècnica 
del Servei d’Ocupació i Promoció Pro-
fessional (SOPP) del Col·legi. 

PROFESSIONALS VERSÀTILS
Les dades mostren un manteniment de 
la plaça de tècnic comercial com la més 
oferta a la Borsa de treball, ja siguin 
comercials porta a porta, comercials 
interns o perfils comercials de projec-
tes de serveis i productes o projectes 
industrials, els quals gestionen les re-
lacions amb el client per oferir la millor 
solució a les seves necessitats. 

Per aquest motiu, a les jornades im-
partides des del Col·legi es dóna molt 
èmfasi a aquest perfil i s’anima els col-
legiats a formar-s’hi. I és que, tant en 
aquesta branca com en qualsevol, la 
formació és indispensable; en aquest 
sentit, les dades de l’informe del Col-
legi en són una mostra: els perfils pre-
parats i formats per a aquests canvis 
són els més buscats. 

“Som professionals versàtils, ja que 
toquem molts camps i activitats i ens 
sabem adaptar bé als canvis. Això fa 
que siguem de les professions més de-
manades i que l’atur ens hagi afectat 
menys” afirma Miquel Darnés, 

Responsable de qualitat
Principals sectors: automoció i 
auxiliars d’automoció, fabricació de 
components, alimentació i begudes.
Tasques que desenvolupa: defi-
nició d’estàndards de qualitat de 
producte, de proveïdors i/o de 
gestió interna i externa i de l’or-
ganització; gestió dels sistemes 
de qualitat ISO...
Perfils: auditor/a, enginyer/a 
de qualitat de proveïdors, 
enginyer/a qualitat de producte, 
enginyer/a de qualitat.

Cap de manteniment
Principals sectors: gestió de re-
sidus i depuradores; indústria far-
macèutica, química i siderometal-
lúrgica; fabricació de components, 
enginyeries, i sector terciari.
Tasques que desenvolupa:
manteniment preveniu i correctiu, 
i calibració de maquinària i instal-
lacions; planificació i supervisió 
dels col·laboradors de manteni-
ment; gestió de subcontractes 
per al manteniment (instal·lacions 
i maquinària); calibració de 
màquines i instal·lacions.

Cap de desenvolupa-
ment de producte
Principals sectors: indústria 
metal·lúrgica, automoció, 
fabricació de maquinària i 
components.
Tasques que desenvolupa: 
seguiment i planificació dels 
projectes; control de la produc-
ció dels productes des de l’inici 
fins a l’entrega al client; reque-
riments del producte, materi-
als, oficina tècnica, producció, 
qualitat del producte.

Tècnic/a 
d’automatització i 
robòtica
Principals sectors: electrònica, 
automoció i auxiliar de l’auto-
moció, enginyeries i fabricació 
de maquinària i components.
Tasques que desenvolupa:
proposta de solucions tècniques 
en l’àmbit electrònic per a les 
instal·lacions o màquines; pro-
gramació Scada i SLQ; disseny 
de quadres elèctrics i autòmats; 
programació de PLC’s.

R+D+I
Principals sectors: 
enginyeries, automoció i 
auxiliar d’automoció, consul-
tories d’enginyeria, fabricació 
de components, indústria 
química.
Tasques que desenvolupa: 
perfil vinculat a la innovació: 
desenvolupament de nous pro-
jectes en totes les seves fases: 
conceptualització, disseny de 
detall, prototips, industrialitza-
ció i sortida al mercat.

Altres perfils:
Riscos laborals

Medi ambient

Energia (gestió energètica)

Docència

Patents

Inspecció i peritatges

Consultor/a d’enginyeria 
(serveis, projectes...)
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degà del Col·legi. “No obstant 
això, s’ha de procurar estar sempre al 
dia i, per això, des d’aquest col·lectiu 
procurem oferir una formació sem-
pre actualitzada”, apunta.

FORMAR-SE PER REFORMAR-SE
La necessitat de formació ha estat re-
coneguda pel gremi des de sempre. 
Aquesta voluntat de crear una xarxa 
d’informació actualitzada, de debat i 
formació, és present, sobretot, en la Co-
missió de Qualitat i Innovació, nascuda 
el 1995. En Xavier Cazorla, secretari, 
explica que està formada per companys 
de diversos àmbits, que s’informen de 
les novetats del sector i les compartei-
xen: “ells plantegen els temes a tractar. 
Sí que des de la Junta marquem agenda, 
però hi ha vegades que l’actualitat parla 
sola i en casos com els de Volkswagen 
hem d’estar preparats”. I és que, tal com 
assegura Cazorla, són els mateixos en-
ginyers els qui realitzen les formacions 
i “amb el seu treball sense ànim de lucre 
ajuden els seus companys”. Aquestes 
xerrades tenen afluències diverses: “de 
vegades tenim sorpreses positives en 

temes candents com el canvi de les nor-
mes de gestió de la qualitat ISO 9001 
o les auditories energètiques”, expli-
ca Cazorla, que continua: “com que ja 
portem gairebé deu anys de crisi, ja no 
recordem com era tot abans”. 

Seguint per la línia de la formació, els 
enginyers també tenen una important 
sortida a l’altra banda de l’aula, com a 
professors. Representen un paper fort 
en diferents espais com escoles d’engi-
nyeria o batxillerats, però allà on tenen 
més incidència és en les formacions 
professionals —l’única Administració 
on els enginyers tècnics i graduats po-
den exercir estant sota el subgrup A1. 

“Som un tot terreny; pots trobar 
un enginyer a tot arreu i ens podem 
posar a qualsevol banda: sabem d’un 
munt de branques i tenim una pre-
disposició oberta, orientada a la re-
solució”, opina Artiga. Ell mateix n’és 
un exemple: ha treballat, entre altres 
activitats, a urbanisme, medi ambient, 
protecció civil, comerç...

“L’Administració té moltes possibi-
litats, però també té handicaps”, afir-
ma Artiga. Un d’ells és l’intrusisme, a 
causa del “poc coneixement que es té 
dels diferents perfils, i de vegades, si no 
s’acota molt a una oferta pensada per a 
un enginyer tècnic, s’hi pot acabar pre-

LA GRAN OPORTUNITAT 
A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Precisament, l’Administració pública 
és una gran sortida per als enginyers 
tècnics, sobretot a l’àmbit més local, 
on “el ventall de possibilitats és enor-
me”, afirma Jordi Artiga, secretari del 
Col·legi. Hi ha opcions laborals en di-
versos àmbits: serveis i la seva contra-
ctació, com l’enllumenat, l’eficiència 
energètica, l’obra pública; el medi am-
bient; promoció econòmica, tractant 
comerç, emprenedoria, etc.

sentant qualsevol altre perfil. Al cap i a 
la fi és un enginyer igual i si estudia, s’ho 
pot treure i farà bé la seva feina. Però si 
ens preparem en diferents especiali-
tats, aquestes s’haurien de mantenir al 
mercat laboral”, considera Artiga.

Un dels altres handicaps que té un 
enginyer a l’empresa pública l’explica 
Alberto Martínez, expresident de la 
Comissió de Funció Pública, que reco-
neix que les relacions entre el Col·legi 
i les administracions “es poden millo-
rar, ja que a Espanya, en el Reial decret 
de correspondència al títol d’enginyer 
tècnic a grau, existeix una disposició 
que estableix que aquest no és d’apli-
cació a l’accés a la funció pública”. 

Això suposa que l’enginyer tècnic 
pot fer la correspondència del títol a 
grau, que és reconegut a l’empresa pri-
vada, però no serveix per presentar-se 
a oposicions per al subgrup A1. Quan 
un enginyer s’enrola a l’Administració 
ho pot fer amb diferents perfils: des 
de professorat fins a responsables de 
manteniment. Aquestes, però, són tas-
ques que, segons Martínez —dedicat a 
l’àmbit de la seguretat dins l’Adminis-
tració des de fa anys— “tenen limitat 
per llei l’accés a les altes esferes i llocs 
de comandament”. És un “greuge in-
versemblant”, ja que moltes empre-
ses privades “prenen com a exemple 
les administracions i si en aquestes 
els enginyers tècnics fan tasques me-
nors, la situació es perpetua a la resta 
de sectors i s’acaba discriminant en 
general la professió”, reflexiona.

Amb tot, cal dir que segons les dar-
reres dades, les empreses van prenent 
consciència que els enginyers gradu-
ats —i per tant, també els enginyers 
tècnics— “són els ‘enginyers’ de refe-
rència, tal com passa a la resta d’Eu-
ropa. Des del SOPP s’està fent peda-
gogia en aquest sentit i s’esclareixen 

Exerceix com a tècnic a la Diputació de Barcelona des de fa més de 20 anys en 
l’àmbit de l’edificació en gairebé tots els àmbits del procés: des de la redacció 
del projecte fins a l’obra, passant per les instal·lacions o la planificació del 
manteniment. Compagina aquesta feina amb la consultoria al camp de la 
gestió de patrimonis i manteniments, així com amb la de formador freelance: 
participa a diverses conferències i cursos i cicles de formació professional. 

Alberto Martínez
Enginyer tècnic industrial - Electricitat Industrial
Expresident de la Comissió de Funció Pública

Treballa com a professor associat a la UPC, impartint Expressió Gràfica i el 
Taller de Disseny Experimental de Producte, feina que compagina amb la 
gestió de l’empresa Nexos Design, de la qual és CEO. Realitza assessorament 
tècnic per al desenvolupament dels productes, des de la gestació fins a la 
fabricació. Defineix la seva tasca com la d’especialista en disseny social. 

José Carlos Martínez 
Enginyer tècnic industrial - Disseny Industrial
President de la Comissió de Disseny Industrial

EN PORTADA
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tots els dubtes que el Pla Bolonya ha 
generat a les empreses que busquen 
enginyers”, explica Marta Martí, ge-
rent del Col·legi.

CAP A LA RECUPERACIÓ? 
Un dels cops més durs i que més ha 
colpejat la professió en els últims 
anys ha estat, evidentment, la crisi: el 
sector d’obra i construcció va ser dels 
que van quedar més mal parats i, al-
hora, era una de les fonts més impor-
tants d’ocupació. 

Les últimes dades recollides des 
del Col·legi, però, mostren una mi-
llora: “les ofertes relatives a les obres 
estan als mateixos nivells del 2008”, 
explica Rosa García, que assegura que 
s’està notant la recuperació. Aquesta 
afirmació ha de ser contrastada amb 
la qualitat dels contractes dels qui 
retornen al mercat laboral. Aquesta, 
per Garcia, també és una bona xifra: 
el 96,3% de les ofertes el 2015 van ser 
per a contractes laborals; un 56% dels 
quals eren indefinits; “normalment 
quan es contracta un enginyer és per 
quedar-se’l”, diu.

Laia Liébana, vocal de la Junta de 
Govern del Col·legi i secretària de la 
Comissió d’Exercici Lliure, afirma 
que la situació econòmica del país i 
la popularització d’aquesta opció la-
boral han fet que molts enginyers jo-
ves que no troben feina en empreses 
vegin com una via factible endegar el 
seu camí en l’exercici lliure. Aquesta 
opció, si bé creix en temps de crisi, 
també és “una bona via en temps de 
bonança”, segons Liébana, però cal 
estar al corrent dels successius canvis 
que es donin, ja que un autònom s’ha 
de cobrir sempre les espatlles.  l

EN QUÈ TREBALLEN 
ELS NOSTRES ENGINYERS?

Ara que les escoles d’enginyeria no sempre omplen 
les aules, ja que la demanda —sobretot en alguna 
especialitat de l’enginyeria— ha anat a menys, crec 
que seria bo que ens plantegéssim en què treballen 
els nostres enginyers, ja que la falta d’interès 
per l’enginyeria pot ser deguda a una manca de 
coneixement de quins poden ser els llocs de treball 
que demana la professió.

El diccionari diu que l’enginyeria és l’aplicació 
pràctica de la ciència i la tecnologia, i que utilitza el 
coneixement científic, la matemàtica i l’enginy per 
trobar solucions als problemes tècnics.

Si bé és una definició molt precisa, no és suficient 
per explicar la gran varietat de tasques que fan els 
enginyers en un món canviant, cada vegada més 
globalitzat, on és necessari continuar aprenent noves 
tecnologies i nous processos constantment per no 
perdre oportunitats.

No sols hi ha moltes especialitats dins de cada 
branca de l’enginyeria, sinó que podem trobar 
enginyers treballant en llocs on podríem pensar que 
no tenen necessitat d’aquests professionals: banca, 
hospitals, consultories, etc. Dins les empreses, 
els trobem ocupant càrrecs de responsabilitat, en 
llocs tan diferents com departaments de qualitat, 
compres, vendes, medi ambient, riscos laborals, etc. 
Si mirem la direcció general de moltes empreses, 
veurem que una gran majoria tenen enginyers en el 
càrrec de directors.

UNA PORTA OBERTA A ALTRES PROFESSIONS
L’enginyeria també obre la porta a altres carreres 
professionals. És força habitual trobar, per exemple, 
prestigiosos economistes amb carrera d’enginyer.

Voldria fer una menció especial a la importància que 
tenen les relacions humanes en el desenvolupament 
de la professió. L’enginyer ja no és aquella persona 
que treballa en un espai concret amb els seus 
col·laboradors desenvolupant un projecte. La 
capacitat de treballar amb clients i proveïdors, o 
d’altres departaments de la mateixa empresa, està 
donant una nova dimensió a la professió d’enginyer.

President de Circutor
Col·legiat 5.354

Ramon 
Comellas

EN SEGONS

Des de fa disset anys treballa com a responsable de 
qualitat i medi ambient a l’empresa Genebre, referent en 
vàlvules i accessoris per al control de fluids. S’encarrega 
del control de qualitat dels proveïdors de la Xina, i també 
és formador dels controladors de qualitat tant d’aquest 
país asiàtic com dels espanyols. Així mateix, exerceix 
com a responsable de qualitat a l’empresa GENWEC 
Washroom Equipment.

Xavier Cazorla
Enginyer tècnic industrial - Electrònica Industrial
Secretari de la Comissió de Qualitat i Innovació
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Les societats industrials han viscut massa temps amb la creença que els 
recursos del planeta són il·limitats. Ara, la realitat s’imposa i cal trobar nous 
sistemes de producció i consum que redueixin el malbaratament de 
matèries primeres i treguin profit dels residus. La Unió Europea vol apostar 
per aquesta alternativa coneguda com a economia circular. 

Economia circular, segona vida per als residus

Europa es vol posar al dia en reciclatge 
i reutilització de materials

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència
comunicaciencia.cat

“El nostre planeta i la nostra eco-
nomia no sobreviuran si continuem 
amb la idea d’agafar, utilitzar i llan-
çar”. Amb aquesta expressió manlle-
vada dels moviments ecologistes, el 
vicepresident primer de la Comissió 
Europea, Frans Timmermans, pre-
sentava el desembre de 2015 el nou 
paquet d’accions i propostes legisla-
tives sobre economia circular de la 
Unió Europea.

La Comissió calcula que destina-
rà 650 milions d’euros del Fons eu-
ropeu d’inversions estratègiques (a 
través del programa Horitzó 2020) a 
millorar la gestió dels recursos amb 
accions de suport que cobreixen tot 
el cicle de vida dels productes. El nou 
paquet de normatives i incentius vol 
ajudar les empreses, els consumidors 
i les administracions locals i regionals 
a millorar el medi ambient al mateix 
temps que s’impulsa l’economia.

Abans de presentar les revisions de 
les lleis del sector ambiental i de resi-
dus, però, els màxims representants 
de la Comissió Europea van fer un 
esforç per explicar el concepte d’eco-
nomia circular i els beneficis socials i 
ecològics que comporta.  

SOSTENIBILITAT
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De teoria econòmica a pràctica industrial
Una de les primeres mencions al 
concepte economia circular va ser 
recollida pels economistes britànics 
David W. Pearce i R. Kerry Turner 
en el seu llibre Economics of Natural 
Resources and the Environment (Johns 
Hopkins University Press, 1989) 
per referir-se a la relació entre les 
societats industrials i els recursos 

naturals, i la necessitat de reduir el 
consum de matèries i incrementar-
ne la reutilització. Un paper 
destacat en el desenvolupament 
pràctic d’aquesta nova visió de 
l’economia i la producció industrial 
han estat els estudis liderats per la 
Fundació Ellen Macarthur. www.
ellenmacarthurfoundation.org

I A MÉS

UNA ECONOMIA MÉS EFICIENT 
I COMPETITIVA
L’economia circular suposa una pro-
funda transformació de la manera 
com funciona la nostra economia en 
conjunt; recordant que els recursos 
de la natura són limitats, i definint 
sistemes de producció que no generin 
residus. Una economia que fa recir-
cular els materials utilitzats és més 
respectuosa amb el medi ambient i 
també més eficient i competitiva, van 
destacar els vicepresidents de la Co-
missió Europea Frans Timmermans 
i Jyrki Katainen, i els comissaris Kar-
menu Vella i Elzbieta Bienkowska.

Catalunya va tenir una de les 
delegacions internacionals més 
destacades en la Netherlands 
Circular Hotspot, les jornades 
celebrades a Amsterdam del 
13 al 15 d’abril per donar a 
conèixer els projectes més 
avançats d’economia circular a 
Holanda. Una vintena de delegats 
de l’Agència de Residus de 
Catalunya, entitats empresarials, 
Residurecurs (borsa de 
subproductes i matèries primeres) 
i empreses especialitzades com 
Inèdit o Símbiosy van compartir 
les sessions de treball i van poder 
participar en diferents visites a 
casos d’èxit d’economia circular 
regional, com ara a la província 
de Frísia, la ciutat de Venlo, el 
port de Rotterdam o les empreses 
Philips, Interface, Black Bear i 
Gansewinkel. Van participar a 
les jornades 150 delegats d’una 
vintena de països.

CATALUNYA 
ESTUDIA MODELS 
COM L’HOLANDÈS

RECIRCULACIÓ DELS MATERIALS USATS

El nou paquet d’economia circular 
de la Comissió Europea inclou pro-
postes legislatives en matèria de resi-
dus, així com un pla d’acció per abor-

dar totes les fases del cicle de vida dels 
productes, des de la producció, pas-
sant pel consum i la gestió del residu, 

fins al mercat de matèries primeres 
secundàries (o subproductes).

Les propostes de modificació le-
gislativa inclouen objectius a llarg  
termini per reduir l’arribada de re-
sidus als abocadors i per augmentar 
l’eficiència dels sistemes integrats de 
recollida selectiva i reciclatge de resi-
dus. El projecte presentat el desem-
bre passat planteja també noves exi-
gències per a tots els estats membres 
per tal d’harmonitzar procediments 
i evitar la diversitat de criteris en la 
gestió de residus.

La Comissió Europea calcula que 
reduint substancialment la generació 
de residus i millorant el disseny dels 
productes (disseny ecològic) i la reu-
tilització de materials, “les empreses 
de la UE poden aconseguir un estalvi 
net de 600.000 milions d’euros, o el 
8% del volum de negocis anual, i re-
duir al mateix temps les emissions 
anuals totals de gasos amb efecte 
d’hivernacle entre un 2 i un 4%”.  l  

EL PAQUET D’ECONOMIA 
CIRCULAR DE LA CE 
INCLOU PROPOSTES 
LEGISLATIVES EN 
MATÈRIA DE RESIDUS

Economia 
circular

Recollida Consum, utilització, 
reutilizació, reparació

Residus

Distribució

Reciclatge

DissenyMatèria primera

Producció,
reelaboració

29Juny 2016    



Impacte  
social de la 
indústria 4.0

L’anomenada Quarta Revolució 
Industrial (Indústria 4.0) avança 
cap a la indústria intel·ligent amb 
una alta aplicació de la tecnolo-
gia informàtica en els processos 
productius.

Com tota revolució comportarà 
transformacions de les estructu-
res econòmiques de la societat. 
El primer canvi que es produirà 
serà en el mercat laboral amb la 
desaparició de llocs de treball 
tradicionals, sorgiments de noves 
ocupacions inexistents fins ara i 
canvis de les feines actuals. Les 
principals eines de treball seran 
els ordinadors, els programaris, els 
microxips i altres estris informà-
tics. S’incrementarà el sector dels 
serveis tècnics.

NOUS MÈTODES DE TREBALL
Els nous desenvolupaments tec-
nològics, la connectivitat i la glo-
balització acompanyaran les no-
ves ocupacions que requeriran 
nous mètodes de treball; un tre-
ball que anirà més enllà dels marcs 
tradicionals fins ara coneguts, on 
no hi haurà un espai físic definit, 
una jornada laboral acotada o una 

Marta Oset 
Comissió de Medi Ambient 
i Seguretat

activitat determinada, sinó que 
s’imposarà la flexibilitat. La de-
manda i selecció dels treballadors 
cercarà perfils que dominin les 
tecnologies digitals amb capacitat 
d’adaptació i d’aprenentatge. 

LOGÍSTICA 4.0
Els elements centrals de pro-
ducció seran l’automatització 
i robotització de les màquines 
i s’integraran elements de sos-
tenibilitat, com la logística 4.0 o 
l’eficiència energètica. Tot girarà 
a l’entorn de les dades; per tant, 
requerirà infraestructures infor-
màtiques amb major seguretat i 
capacitat en el seu flux. 

La indústria haurà d’adaptar-se 
a les noves exigències de la socie-
tat i produir allò que els clients ne-
cessiten, amb un predomini de la 
demanda de nous productes més 
personalitzats, connectats i per-
manentment adaptables; amb un 
desplaçament del valor econòmic 
cap a béns immaterials i un esforç 

per oferir un valor afegit immate-
rial basat en la connectivitat, tot 
plegat més encaminat a la presta-
ció del servei que no pas a la pos-
sessió material del bé. 

Per exemple, es poden aprofi-
tar les possibilitats d’un lloguer 
puntual o l’ús compartit d’un cot-
xe en lloc de comprar el vehicle.

La societat que esdevindrà de 
la Indústria 4.0 viurà connectada 
a les xarxes, tant en l’entorn labo-
ral com en el particular. El repte 
és donar resposta a les noves ne-
cessitats econòmiques i socials 
que es requeriran. l

Hi col·laboren:

Hi participen:

Amb el suport de:

APAREIXERAN NOVES 
OCUPACIONS 
LABORALS I 
S’INCREMENTARÀ  
EL SECTOR 
DELS SERVEIS TÈCNICS 

INNOVACIÓ
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El passat 9 de maig es va celebrar la 
jornada tècnica “Eficiència energètica, 
clau per a la indústria 4.0”, organitzada 
per ENGINYERS BCN conjuntament 
amb Circutor amb motiu de l’Any de la 
Indústria 4.0. La sessió es va enfocar a 
com reduir el consum energètic ateses 
les noves normatives del país. 

NEIXEN NOVES NECESSITATS 
DE CONTROLAR L’ENERGIA 
En qüestió energètica, els països de 
la Unió Europea estan submergits 
en temps de canvis cap a una societat 
més sostenible. Aquesta voluntat de 
canvi es va fer palesa amb la Directiva 
2012/27/UE sobre eficiència energè-
tica, que estableix objectius ambicio-
sos en la reducció del consum energè-
tic, les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle i l’augment d’energies 
renovables amb llindar l’any 2020. 

Aquesta directiva ha estat trans-
posada a nivell de l’Estat espanyol 
amb el recent Reial decret 56/2016 
que obliga les grans empreses de més 
de 250 treballadors o amb una factu-
ració superior a 50 milions d’euros 
anuals o amb un balanç superior a 43 
milions d’euros, a disposar d’una au-
ditoria energètica convenientment 
ingressada al Registre Administratiu 
d’Auditories Energètiques.

Per tal d’obtenir dades represen-
tatives, les empreses tenen l’opció 
d’instal·lar un sistema de gestió 
energètica per detectar com, quan i 
on consumeixen l’energia per poder 
prendre decisions correctes de cara a 
reduir la factura energètica. 

CIRCUTOR, empresa experta en 
el sector de l’eficiència energètica, va 

mostrar quins equips de mesura són 
necessaris per tal de crear un sistema 
de gestió i com interpretar les dades que 
s’obtenen a través del seu programari de 
gestió energètica, PowerStudio Scada.

QUÈ NECESSITEM PER REDUIR 
L’ENERGIA CONSUMIDA?
A la sessió es van mostrar diferents 
analitzadors de xarxes dissenyats per 
complir la nova transposició de llei, 
capaços de registrar l’energia elèc-
trica, emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle, costos en euros i hores 
de funcionament per millorar les 
tasques de manteniment. També el 
nou analitzador de consums sense fil, 
Wibeee, que envia les dades de con-
sum automàticament, via Wi-Fi, a un 
servidor en el núvol sense necessitat 
de ser experts en comunicacions. A 
més, també es van mostrar solucions 
per compensar l’energia reactiva i re-

Més informació:  www.circutor.es

duir la factura elèctrica, sistemes per 
evitar sobrepassar la màxima deman-
da contractada amb la companyia 
elèctrica, o sistemes de protecció per 
monitorar les fugues elèctriques que 
poden produir aturades de producció 
a la indústria.  l

Eficiència energètica, clau per a la indústria 4.0

Text Jonathan Azañón 
jazanon@circutor.es 
Responsable de desenvolupament de mercats

Conferència sobre 
eficiència energètica 
a la sala d’actes 
d’ENGINYERS BCN.

PUBLIREPORTATGE

PowerStudio Scada Deluxe permet 
centralitzar la gestió d’una o diverses 
instal·lacions, en un mateix 
programari i sector central.

Aplicacions Scada
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La utilització de les TIC millora l’efi-
ciència de gestió dels elements de va-
lor de l’empresa, millora la flexibilitat 
de la funció de producció i propicia 
nous models de negoci i d’estructura 
organitzativa. Txus Baquero, plant 
manager de Multivac, va destacar la 
importància de la digitalització de la 
cadena de valor, optimitzant l’estruc-
tura organitzativa, facilitant la gestió 
de la complexitat pròpia d’una em-
presa multinacional i possibilitant la 
flexibilització de la producció. D’altra 
banda, Jordi Serra, soci director de 
Poppox, companyia catalana dedica-
da al disseny i desenvolupament de 
smartphones 4G ubicada al parc Tec-
nocampus, va parlar de les possibilitats 
que ofereix el nou context tecnològic 
per a la implantació de nous models 
de negoci basats en una bona gestió de 
l’outsourcing i de l’atenció al client.

NOUS MODELS DE PRODUCCIÓ 
INDUSTRIAL. FABRICACIÓ 
INTEL·LIGENT
La incorporació del progrés tècnic a la 
funció de producció està possibilitant 
el pas de la producció en sèrie, basada 
en el principi de la integració vertical, 
a la producció flexible, que transfor-
ma la cadena de muntatge en unitats 
de producció fàcils de programar i 
sensibles a les variacions del mercat i 
als canvis dels inputs tecnològics. An-
toni Graupera, director gerent de TAI 

Smart Factory, va analitzar el present 
i el futur dels sistemes MES (manu-
facturing execution systems) i va des-
tacar la seva importància per prendre 
les decisions oportunes i correctes 
per a la flexibilització de la funció de 
producció i l’optimització de la com-
petitivitat. Daniel Folch, fundador i 
president de Saplex, va presentar la 

  

El passat 14 d’abril es va celebrar el primer debat tècnic de l’Any de la 
Indústria 4.0, organitzat per l’ESUPT (Escola Superior Politècnica 
Tecnocampus), amb l’objectiu d’analitzar els nous requeriments de 
gestió en l’entorn del que s’anomena indústria 4.0. L’acte va tenir lloc a 
la seu del Col·legi i va permetre a diferents experts debatre sobre noves 
formes de producció, basades en la gestió del coneixement i la 
innovació continuada, per a la creació de valor basada en la informació i 
l’ús intensiu dels avenços tecnològics.

ESTEM PASSANT DE 
LA PRODUCCIÓ EN 
SÈRIE A LA FLEXIBLE, 
FÀCIL DE PROGRAMAR 
I SENSIBLE A LES 
VARIACIONS DEL MERCAT

Julián Horrillo Tello
Professor de l’ESUP Tecnocampus
Àrea de Mecatrònica Experts en gestió del 

coneixement van 
protagonitzar el primer 
debat tècnic de l’Any de la 
Indústria 4.0, al Col·legi.

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

Smart factory. 
Claus per a la gestió en la indústria 4.0
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seva experiència, destacant la impor-
tància del sistema MES en el canvi de 
cultura, el suport a la millora conti-
nuada i la gestió de la complexitat.

LA GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA 
AL SERVEI DE LA INDÚSTRIA 4.0
El full de ruta tecnològic de la fàbri-
ca intel·ligent ha de combinar, entre 
altres aspectes, comunicacions segu-
res, cloud computing i solucions de 
big data. Aquestes tecnologies facili-
ten la digitalització i la integració de 
la cadena de valor, l’aparició de nous 
models de negoci i la digitalització de 
la cartera de productes i serveis de 
l’empresa, en una transició cap a una 
indústria de solucions. Oriol Rius, 
CTO de Nexiona, va parlar de big data 
i de la Internet de les coses (IOT) des-
tacant la importància de la conver-
gència de les information technology 
(IT) i les operational technology (OT) 
en el marc de la indústria 4.0, que fa-
ran possible la predicció d’errors, el 
manteniment automàtic i la logística 
intel·ligent. Manel Pons, soci direc-

tor d’INNEVIS, va destacar els riscos 
inherents al procés de transformació 
digital de la funció de producció, i va 

establir un conjunt de solucions im-
prescindibles per a la seguretat, que 
recull, per exemple, firewall/VPN, 
CABS, IPS, antimalware, encriptació 
i SIEM.

OPORTUNITATS PER A LA 
INNOVACIÓ A LA INDÚSTRIA 4.0
El caràcter multidisciplinari, volàtil i 
complex de la innovació, la velocitat 
de canvi tecnològic, els costos i riscos 
d’accés al mercat, i la reducció del ci-
cle de vida dels productes accentuen, 
cada cop més, el caràcter col·lectiu 

de l’activitat innovadora. Julián 
Horrillo, professor de l’ESUP Tec-
nocampus, va presentar els resultats 
d’un estudi, dut a terme pel Grup de 
Recerca en Innovació i Competitivi-
tat Territorial (GRIC), sobre el com-
portament innovador de les princi-
pals regions europees en l’àmbit de 
la Indústria 4.0, i va concloure sobre 
la importància de la transformació 
digital, la millora dels recursos desti-
nats a R+D i la col·laboració entre el 
món científic i la indústria, la reori-
entació de polítiques cap al corpora-
te entrepreneurship, i l’adequació del 
perfil formatiu de la força de treball, 
tot destacant la figura de l’enginyer 
4.0. Finalment, Alexandre Blasi, pre-
sident de Mútua Intercomarcal, va 
reflexionar sobre la importància de 
les persones en el procés d’innova-
ció i de millora contínua, i va insistir 
en la necessitat d’adequar el perfil 
formatiu dels enginyers parant més 
atenció a les habilitats comercials 
necessàries per completar el cicle de 
la innovació.  l

PRACTICAR IOGA PER VIURE TRANQUIL NO ET FA ÚNIC, 
GAUDIR DE LA TRANQUIL·LITAT  DE REGAL, SÍ

Pel fet de ser col·legiat /da del Col·legi d’ENGINYERS DE BCN, amb Regal 
gaudeixes d’un servei àgil i proper, i de l’assessorament personalitzat de 
professionals que saben el que fan i d’aquestes ofertes:

I GAUDEIX D’AVANTAGES ESPECIALS 
EN TOTS ELS PRODUCTES

DEMANA ARA 
EL TEU PRESSUPOST

Subjectes a les condicions de la companyia. No acumulable amb altres ofertes. Queden exclosos d’aquesta oferta els reemplaçaments. Companyia 
asseguradora: Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., a través del seu canal directe: Regal. C/ Llacuna, 56-70, Edifici C, 08005 Barcelona.

LLAR VIDA AUTO MOTO

www.regal.es/enginyersbcn

esther.perez@libertyseguros.es

ENTRA A

CONTACTA AMB

93 489 06 77 • 902 444 707

TRUCA AL

LA FÀBRICA INTEL·LIGENT 
HA D’INCORPORAR 
COMUNICACIONS 
SEGURES I  
SOLUCIONS BIG DATA

  A l’esquerra, Pere 
Rodríguez, 
coordinador de 
l’Any de la 
Indústria 4.0, amb 
tres dels vuit 
experts que van 
participar en el 
debat.
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Actualment existeix un debat sobre 
la indústria 4.0, l’objectiu de la qual 
és com utilitzar les noves tecnologies 
per arribar a realitzar les anomena-
des smart factories (fàbriques intel-
ligents) per poder optimitzar i millo-
rar la producció. Els factors clau són 
l’adaptabilitat, l’eficiència en la utilit-
zació de recursos, els dissenys flexi-
bles i modulars, així com la integració 
dels clients i col·laboradors en el ne-
goci i en els processos de valor afegit. 
Aquest canvi, que s’ha anomenat la 
Quarta Revolució Industrial, vol do-
nar a les empreses avantatges tècnics 
en la seva competència internacional. 

EL PROCESSOS INDUSTRIALS 
COMUNIQUEN A TOTS ELS NIVELLS
Lapp Group, empresa amb central a 
Stuttgart i presència mundial, com  
a fabricant i subministradora líder de 
tecnologies de cablatge i connectorit-
zació per a la indústria, ha acceptat el 

repte de fer tangibles els conceptes 
de la indústria 4.0. Lapp Group parti-
cipa en diferents projectes amb apli-
cació real i també d’investigació. Un 
d’aquests projectes és la Smart Fac-
toryKL, a on es posen en pràctica els 
conceptes per a la fabricació del fu-
tur. Se simula la fabricació d’un pro-
ducte a partir de mòduls de fabricació 
independents, però connectables fins 
al més alt nivell de sistemes, com per 
exemple l’ERP de la companyia. Això 
implica que fins i tot els components 
més petits (nivell sensor/actuador) 
han de ser capaços de connectar-se.

En els processos industrials és ne-
cessària una comunicació robusta 
i segura, molt diferent dels reque-
riments que es demanen als cables 
LAN d’oficina.

LES PLANTES DE FABRICACIÓ HAN 
DE TENIR UN DISSENY MODULAR
Per tal de garantir les comunicacions 
entre components, màquines i planta, 
s’ha de tenir una taxa de transmissió 
adequada en el backbone (xarxa tron-

Més informació: http://lappespana.lappgroup.com

cal), on s’evitin els colls d’ampolla i 
que permeti l’ampliació futura de les 
capacitats de la fàbrica. Així doncs,  
les plantes industrials sota la visió de la 
indústria 4.0 s’han de construir d’una 
forma modular molt més consistent. 
El cablatge estàndard Cat.6A és l’ideal 
per cobrir aquestes necessitats. Lapp 
Group ha desenvolupat la gamma de 
cables ETHERLINE® Cat. 6A. Per rea-
litzar la connexió és necessari utilitzar 
connectors M12 IP67. Per poder arribar 
a les exigències de la Cat. 6A, el connec-
tor M12 codificat D, s’ha complementat 
amb el M12 amb codificació X.

Pel que fa a l’àmbit modular, en can-
vi, la Cat.5 amb una taxa de 100 MBit/s 
és suficient per als sistemes IO descen-
tralitzats. Els sistemes d’Ethernet In-
dustrial tipus Profinet, Ethernet/IP i 
Ethercat són els més utilitzats a aquest 
nivell.

La gamma Lapp cobreix totes les ca-
tegories necessàries per a la indústria 
4.0, i garanteix la compatibilitat electro-
magnètica per als diferents tipus d’apli-
cacions que es troben a la indústria.  l

Experiències reals en el cablatge industrial

Text Laura Villanueva
Business Development Manager  
a Lapp Group España 

Jornada impartida 
per Lapp Group al 
Col·legi on 
s’explicaven dos 
casos pràctics.

PUBLIREPORTATGE

Solucions de cablatge 
Ethernet per a la 

indústria 4.0.
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L'Entitat Nacional d'Acreditació 
(ENAC) ha comunicat al Col·legi du-
rant aquest mes de juny que ha acon-
seguit l’acreditació com a organisme 
de certificació. Es tracta del primer 
col·legi professional de l’Estat a rebre 
aquesta acreditació d’acord amb la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17024:2012.

RECONEIXEMENT INTERNACIONAL 
L’acreditació per l’ENAC com a orga-
nisme de certificació té amplis avan-
tatges per als usuaris del Servei de 

Certificació Professional del Col·legi. 
I és que aquesta acreditació és una eina 
amb reconeixement internacional amb 
validesa a més de 70 països del món, en-
tre els quals, la majoria dels estats del 

continent europeu i d’altres de molt 
importants per als nostres professio-
nals com ara els Estats Units, el Cana-
dà, el Japó, Austràlia i el Brasil.

De moment, l’acreditació de l'ENAC 
ja inclou l’esquema d’expert en instal-
lacions de baixa tensió. Aviat s’ampli-
arà l’abast d’aquesta acreditació amb 
els esquemes d’expert en auditories 
energètiques i el d’expert en legalitza-
ció d’activitats.  l

www.enginyersbcn.cat/certificacio 

El 19 de maig la sala d’actes del Col·legi 
va reunir un grup de professionals in-
teressats en l’aplicació de la Internet 
de les coses a casa nostra. El debat es 
va iniciar amb una introducció amb vi-
sió tecnològica sobre aquest concepte, 
a càrrec de Josep Paradells, director 
del centre de recerca i investigació 
i2CAT. També es van presentar alguns 
exemples del seu ús i es va comentar el 
potencial d’aquest nou model tecno-
lògic. Posteriorment, Rosa Paradell, 
directora de la Innovation Business 
Unit Smart Cities and IoT de l’i2CAT, 
va presentar la IoT Catalan Alliance. 

Manolo López, director de màr-
queting de Nexiona, va portar a la 
sala exemples pràctics dels beneficis 
de la convergència entre operational 
technology (OT) i information techno-

logy (IT), mentre que Francesc Ro-
don, CEO d’InnovaIT i Narian, i Marc 
Fernández, director de projectes a 
Narian, van explicar com les dades 
de producció recollides en temps real 
a planta poden arribar a ser panells 
de decisió que permeten millorar els 
processos, ser més eficients, reduir 
costos i obrir noves vies d’ingressos. 

Finalment, Fran Pinyol, director de 
Tracktio, va fer una demostració pràc-
tica de casos reals d’Indústria 4.0, com 

ara una d’ubicació i tracking de perso-
nes i actius indoor, que permeten ubi-
car en temps real palets o contenidors 
dins d’una planta, protegir treballadors 
remotament i veure en pantalla on és 
cadascun, o validar automàticament 
que la càrrega adequada entra en el 
camí correctament, entre d’altres.  l

ENGINYERS BCN aconsegueix l’acreditació 
per l’ENAC com a organisme de certificació

El Col·legi i i2CAT organitzen 
el debat tècnic: 
“Sistemes ciberfísics. 
Internet de les coses”

SOM EL PRIMER 
COL·LEGI 
PROFESSIONAL DE 
L’ESTAT A ACONSEGUIR 
L’ACREDITACIÓ

 Professionals de la Internet de 
les coses en un moment del 
debat tècnic, al Col·legi. 
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La xerrada “Rubí Brilla, de projecte a 
mètode” va ser presentada pel degà, 
Miquel Darnés, que va destacar l’èxit 
d’un projecte que ha permès situar 
Rubí en el lideratge de l’eficiència ener-
gètica i desenvolupar un mètode que 
altres municipis ja estan aplicant vist 
l’èxit del projecte a la ciutat de Rubí.

L’objectiu del projecte municipal 
Rubí Brilla és que la ciutat vallesana es-
devingui un referent nacional i inter-
nacional en l’eficiència energètica i l’ús 
d’energies renovables en entorns in-
dustrials, comercials i domèstics, com 
a factor de millora de la competitivitat i 
millora ambiental del territori. Aquest 
objectiu va néixer de la voluntat de 
l’Ajuntament de Rubí de fer extensius 
a tots els sectors els objectius de re-
ducció d’emissions adquirits amb el 
compromís del Pacte d’Alcaldes: re-
duir un 20% les emissions de CO2 fins 
al 2020, incrementant un 20% l’ús de 
renovables i l’eficiència energètica. 
Per aconseguir-ho, Rubí Brilla té cinc 

àmbits d’actuació: industrial, ajunta-
ment, comerç, domèstic i internacio-
nal. En cadascun d’aquests àmbits ha 
dut a terme accions diferents que han 
permès anar desenvolupant una me-
todologia acurada.

Durant la xerrada celebrada a  
ENGINYERS BCN, un grup de col-
legiats va tenir l’oportunitat de conèi-
xer a fons aquest projecte i de poder re-
soldre dubtes amb el director de l’àrea 
de Desenvolupament Econòmic Local 

de l’Ajuntament, Jordi Núñez, que ha 
estat un dels grans impulsors del pro-
jecte rubinenc. Núñez va explicar que 
un cop implementat el projecte a Rubí, 
ara l’equip de Rubí Brilla treballa per 
fer possible l’extensió d’aquesta inici-
ativa a altres municipis del país, però 
també de fora de les nostres fronteres.

Recentment una delegació del pro-
jecte, alumnes de dues escoles de Rubí 
i l’alcaldessa de la ciutat, Ana M. Mar-
tínez, van reunir-se amb l’alcaldessa de 
Madrid, Manuela Carmena, per pre-
sentar el projecte 50/50 de Rubí Brilla 
lligat a les escoles. Fins ara, s’han re-
plicat algunes accions de Rubí Brilla 
a diversos municipis catalans i s’ha 
començat a treballar la metodologia 
a València i Móstoles, entre d’altres. 
Durant els darrers anys, l’equip del 
projecte Rubí Brilla ha visitat el Mar-
roc i Bulgària i ha participat en dese-
nes de conferències celebrades arreu 
de l’Estat i a països com Grècia, Itàlia, 
Polònia o Bèlgica.  l

  

El passat 12 de maig, la sala 
d’actes del Col·legi va reunir un 
grup de col·legiats interessats en 
aquest projecte municipal 
impulsat per l’Ajuntament de 
Rubí. La conferència va comptar 
amb la presència de Jordi Núñez, 
director de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic 
Local del consistori rubinenc. 

 Un cotxe elèctric a 
la fotolinera de Can 
Serra, a Rubí.

 El projecte vol incrementar l’eficiència 
energètica al comerç i a la indústria.

 L’Ajuntament de Rubí va crear una APP 
per fer el seguiment del consum energètic 
en els domicilis.

Miquel Darnés, degà 
del Col·legi, i Jordi 
Núñez, director de 

l’Área de 
Desenvolupament 

Econòmic Local  
del consistori 

rubinenc. 

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

El projecte Rubí Brilla converteix la ciutat vallesana 
en un referent internacional d’eficiència energètica
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El nostre company i col-
legiat Ricard Parelló es va 
posar en contacte amb el 
Col·legi el mes d’abril per 
alertar d’un fet que gene-
rava dubtes en relació amb 
el Reial decret 37/1977, de 
13 juny, sobre les atribuci-
ons dels perits industrials, 
ja que a la pàgina web del 
BOE apareixia l’afirma-
ció “Esta norma ha dejado 
de estar vigente”, malgrat 
que no s’havia fet cap co-
municat oficial respecte 
del tema. Cal recordar que 
aquest RD està relacionat 
amb les atribucions de la 
professió de l’enginyer tèc-
nic industrial que es fixen 
a la Llei 12/1986, d’1 d’abril, 
sobre la regulació de les 
atribucions professionals 

dels arquitectes i enginyers 
tècnics, atès que, entre al-
tres aspectes, en aquesta 
llei s’estableix que es reco-
neixen les mateixes atribu-
cions als ETI que als pèrits.

Tot i que des d’un primer 
moment es va considerar 
que es tractava d’un error, 
els Serveis Jurídics i Tèc-
nics del Col·legi van iniciar 
un ràpid procés per resol-
dre aquest problema, que 
podia crear inseguretat 
jurídica. Amb la mediació 
del COGITI, en menys d’un 
mes aquest error ja ha estat 
corregit i la referència er-
rònia ha deixat d’aparèixer 
al portal digital del BOE. 

Recordem que les atri-
bucions són reconegudes 
per llei per determinades 

titulacions d’enginyeria. 
En concret, els enginyers 
tècnics industrials tenen 
la formació específica i les 
atribucions per signar pro-
jectes d’instal·lacions com 
les elèctriques, de fluids, 
i d’altres tasques tal com 
es regula a la Llei 12/1986. 
Aquestes atribucions po-
den marcar limitacions i 
són els col·legis professi-
onals els que vetllen pel 
manteniment d’aquestes 
atribucions. 

Volem donar les gràcies a 
tots els nostres col·legiats 
que avisen sobre possibles 
errors i problemàtiques 
que es puguin presentar, 
per tal que el Col·legi pugui 
actuar en defensa de la nos-
tra professió. l

El BOE modifica en temps rècord  
un error que creava confusió jurídica 

EL CLUB EBCN 
ENGEGA UN 
CICLE DE 
CASOS D’ÈXIT 

ENGINYERS BCN vol 
apropar als col·legiats les 
experiències i vivències 
de diversos enginyers que 
gràcies a la seva carrera 
professional han obtingut 
un èxit i un reconeixement 
global per part del sector 
tècnic. El pèrit industrial 
Josep M. Milián participarà 
en aquest cicle el 19 
de juliol a les 18.30 h. 
Inscripcions a: 
www.enginyersbcn.cat/
agenda.
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8Els enginyers de l’Adminis-
tració pública tenen el deure 
de tenir una assegurança de 

responsabilitat civil professional 
(ARCP) pròpia?

Existeix un deure general dels profes-
sionals amb titulació de cobrir mit-
jançant una assegurança o garantia 
equivalent els riscos de responsabi-
litat en què puguin incórrer a causa 
de l’exercici de llur professió (article 
9.1, de la Llei catalana 7/2006, de 31 de 
maig, de l’exercici de professions titu-
lades i dels col·legis professionals).

No obstant això, el personal al servei 
de les administracions es troba exempt 
d’aquest deure de disposar d’una ARCP, 
si actuen exclusivament al servei d’una 
administració pública (article 9.3, de la 
Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions titulades i dels 
col·legis professionals).

Per tant, els enginyers de l’Admi-
nistració pública:
•  No tenen el deure de tenir una 

ARCP si actuen exclusivament al 
servei d’una administració pública.

•  No tenen el deure de tenir una 
ARCP si compatibilitzen el servei 
a l’Administració amb una relació 
laboral, sempre que l’empresari 
disposi d’una ARC que cobreixi els 
riscos de l’activitat que comprèn 
l’exercici de la professió.

•  Sí que tenen el deure de tenir una 
ARCP si compatibilitzen el servei a 
l’Administració amb l’exercici lliure. 

•  Sí que tenen el deure de tenir una 
ARCP si compatibilitzen el servei a 
l’Administració amb una relació la-
boral, i l’empresari no disposa d’una 
ARCP que cobreixi els riscos de l’ac-
tivitat que comprèn l’exercici de la 
professió.

Cal recordar que és una infracció 
greu l’incompliment del deure d’as-
segurança, si és obligatòria (article 
18, lletra d, de la Llei catalana 7/2006) 
i les sancions per aquesta infracció 
poden ser la inhabilitació professi-
onal durant un temps no superior a 
un any, o bé una multa d’entre 1.001 
euros i 5.000 euros (article 21.2 de la 
Llei 7/2006).

9És recomanable disposar d’una 
ARCP pròpia malgrat que l’en-
ginyer de l’Administració pú-

blica estigui en situació d’exempció?

És convenient obtenir una còpia de 
l’assegurança de responsabilitat civil 
vigent que disposi l’Administració 
per tal d’adoptar una decisió amb co-
neixement de causa. 

Una ARC de l’Administració difícil-
ment no inclourà com a assegurats els 
funcionaris en exercici de llurs fun-
cions, però sí que caldria comprovar 
si inclou aquelles persones que col-
laboren en una relació laboral.

Un cop examinat el concepte d’as-
segurat de l’ARC, cal saber que una 
ARC està composta per condicions 
generals, particulars i especials que 
inclouen les cobertures, però també 
clàusules que les limiten i que cal te-
nir presents.

Serà indispensable identificar 
els aspectes més habituals com són 
l’abast de l’activitat assegurada, els ti-
pus de danys assegurats, altres riscos 
coberts o garanties (costos i despeses 
judicials o fiances judicials), riscos 
exclosos, franquícies, sublímits, deli-
mitació temporal, entre d’altres.

Si l’enginyer de l’Administració pú-
blica té dubtes sobre l’abast de l’ARCP 
de la seva Administració i està col-

legiat, podrà adreçar-se als serveis ju-
rídics del seu col·legi professional que 
l’informaran de manera objectiva, tal 
com fa el Col·legi.

És evident que estar exclusivament 
a l’aixopluc de l’ARCP de l’Adminis-
tració és còmode, econòmic i una op-
ció absolutament legal.

En termes generals, l’Administra-
ció intentarà defensar l’actuació del 
seu enginyer per defensar la inexis-
tència de la seva responsabilitat, però 
sempre hi haurà supòsits en què no es 
pot descartar que sorgeixi un conflic-
te d’interessos: a) si l’Administració 
exerceix l’acció de repetició contra el 
seu enginyer, b) en un procediment 
penal, c) en cas de reclamació per 
danys en els propis béns o drets de 
l’Administració.

L’enginyer de l’Administració hau-
rà de valorar tota aquesta informació 
i adoptar la decisió que li permeti dor-
mir tranquil.

10 Si així ho decidís, quina 
assegurança de respon-
sabilitat civil professio-

nal hauria de contractar l’enginyer 
de l’Administració?

Els professionals titulats poden es-
collir lliurement entre el ventall 
d’opcions que els ofereix el mercat 
assegurador.

El Col·legi disposa d’una ARCP per 
a les persones col·legiades i això té 
un avantatge, atès que aquesta estarà 
pensada i concebuda expressament 
per a l’exercici professional correspo-
nent i està negociada des d’una posi-
ció que garanteix millors cobertures i 

  

Decàleg sobre la responsabilitat civil  
dels enginyers de l’Administració pública (i II)

ENGINYERS BCN conclou en aquest número de la revista theknos 
aquest decàleg de deu preguntes que pretén donar resposta a les 
principals inquietuds de funcionaris i de personal de l’Administració 
pública respecte a les seves actuacions professionals.

L’ARCP DEL 
COL·LEGI COBREIX  
ELS ENGINYERS 
DE L’ADMINISTRACIÓ

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

Decàleg sobre la responsabilitat civil  
dels enginyers de l’Administració pública (i II)
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garanties que en una negociació indi-
vidual, a causa de l’economia d’escala.

Aquesta ARCP del Col·legi cobreix 
els enginyers de l’Administració i de-
fineix l’activitat assegurada d’aquests 
en els termes següents:

“Los trabajos realizados por los in-
genieros asegurados como personal 
al servicio de las administraciones 
públicas, y por lo que se refiere al 
ejercicio de las funciones y activida-
des propias de su profesión que ejer-
zan por cuenta de aquellas, tendrán 
cobertura sin necesidad de someter 
a control colegial de visado o registro 
de verificación documental (RVD) 
por parte del Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona de-
bido a la naturaleza de los mismos”.

Per tant, els enginyers de l’Admi-
nistració que siguin enginyers tècnics 
industrials, perits industrials o en-
ginyers tècnics en disseny industri-
al i estiguin col·legiats en el Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers 

Tècnics Industrials de Barcelona po-
dran gaudir d’una ARCP que:
•  Els cobreix per llurs funcions com 

a enginyers de l’Administració, sen-
se necessitat de portar a terme cap 
control col·legial de les seves actua-
cions.

•  Té un mòdul 1 amb uns límits de co-
bertura que inclouen nou trams a 
escollir des de 450.759 euros (amb 
una prima anual de 249,96 euros) 
fins a 3.000.000 euros (amb una pri-
ma anual de 462,06 euros) i que no 
té cap mena de franquícia excepte 
en les cobertures de pèrdua de do-
cuments, despeses de rectificació o 
protecció de dades.

•  En els termes establerts en les con-
dicions, els permet gaudir de les co-
bertures següents:
•  Responsabilitat civil professional
•  Responsabilitat civil patronal
• Responsabilitat civil explotació
• Responsabilitat locativa
•  Responsabilitat civil per danys a 

documents i expedients
•  Responsabilitat per contamina-

ció accidental i sobtada
• Inhabilitació professional
• Despeses de rectificació
• Protecció de dades
• Defensa i fiances

•  Els permet compatibilitzar les se-
ves tasques dins l’Administració 
amb l’exercici lliure (en aquest dar-
rer cas, sí que entrarà en joc el con-
trol col·legial com a requisit de co-
bertura per a determinats treballs 
professionals).

•  En finalitzar l’activitat d’enginyer 
en totes les seves formes d’exercici 
i mantenint la col·legiació, els per-
met accedir a un grup especial pel 
qual l’ARCP els continuarà cobrint 
la responsabilitat civil professional 
pels treballs realitzats fins al cessa-
ment de l’activitat, sense necessitat 
de pagar cap més prima anual. l

Jordi Barril, Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi
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La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de pre-
venció i seguretat en matèria d’incen-
dis en establiments, activitats, infraes-
tructures i edificis, defineix el terme 
modificació significativa com: “els 
canvis en establiments, activitats, 
infraestructures o edificis que en re-
dueixen les condicions de seguretat, 
que poden ser en les condicions d’ac-
cés per a la intervenció dels serveis 
de socors, en les condicions de resis-
tència al foc d’elements constructius, 
en les condicions de sectorització i 
combustibilitat de materials, en les 
condicions d’ocupació o d’evacuació o 
en les condicions de les instal·lacions 
de protecció contra incendis i d’altres 
instal·lacions, o qualsevol altra varia-
ció que provoqui una exigència supe-
rior en les condicions de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis”.

ORCPI 2008
D’altra banda, l’article 4.1 de l’ORCPI 
2008 defineix els supòsits en els quals 
el Servei de Prevenció i Extinció d’In-
cendis (SPEIS) de l’Ajun-
tament de Barcelona ha 
d’emetre un informe pre-
ceptiu en els tràmits dels 
expedients de sol·licitud 
de les llicències munici-
pals d’obres i/o activitats.

GUIA TÈCNICA 
FITXA 1.15
La Guia Tècnica fitxa 1.15 
de 22 de març de 2016 de 
Bombers de Barcelona té 

Quan s’ha de considerar una modificació com a significativa 
en matèria de protecció contra incendis per haver de 
demanar informe previ als SPEIS a Barcelona?

per objecte aclarir els supòsits en els 
quals l’SPEIS ha d’emetre l’informe 
preceptiu que regula l’ORCPI 2008. 
Així, doncs, si l’objecte del tràmit és un 
canvi en l’obra i/o en l’activitat i consti-
tueix una modificació no significativa, 
malgrat que estigui dins dels supòsits 
esmentats en l’ORCPI 2008, no reque-
rirà l’informe preceptiu de l’SPEIS. 

Tenint en compte la definició de 
modificació significativa de la Llei 

3/2010, cal que en el projecte tècnic 
d’obres i/o d’activitats, la condició de 
“modificació no significativa” estigui 
mencionada i justificada detallada-
ment pel tècnic redactor, que ha d’in-
cloure una anàlisi comparativa entre 
les situacions prèvia (memòria i plà-
nols de la llicència aprovada i amb el 
segell de validació que correspongui) 
i posterior (proposta que presenta el 
tècnic), i ha de ser validada pel gestor 
del tràmit. En cas que no sigui així, no 
es considerarà modificació no signifi-
cativa als efectes de no requerir l’in-
forme preceptiu de l’SPEIS.

Atès que el Col·legi actua com a 
gestor del tràmit a l’hora de validar 
el projecte d’obres i, per tant, d’eme-
tre l’Informe d’idoneïtat tècnica, 
caldrà que en aquell supòsit que el 
tècnic projectista consideri que les 
modificacions que s’efectuen en el 
local o en l’edifici es poden conside-
rar modificacions no significatives, 
es justifiqui segons la forma indicada 
en el paràgraf anterior. En cas que 
aquesta justificació no sigui suficient 
o presenti dubtes raonables, els Ser-
veis Tècnics del Col·legi enviaran el 
projecte a Bombers de Barcelona per 
tal que elaborin el preceptiu informe  
d’SPEIS. l

Trobareu les consultes més 
freqüents que rep el Servei 
d’Orientació Tècnica 
d’ENGINYERS BCN a 
www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SOT

 
La incorporació de la robòtica a la majoria de 
sectors és una realitat i els especialistes en 
aquest àmbit tindran plena ocupació en els 
propers anys.

La UVic-UCC i el Centre Tecnològic EURECAT 
impulsen conjuntament aquest innovador 
programa centrat en les noves tendències de la 
robòtica per formar els professionals que estan 
buscant les empreses del sector.

Màster en Robòtica

Matrícula
oberta

2a edició

Per a més informació:
www.uvic.cat/formacio-continua
infofc@uvic.cat
Tel. 93 881 55 22

Inici: octubre de 2016

PREGUNTES FREQÜENTS
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El patí de vela o patí català 
té l’origen en el patí a rem, 
una embarcació de caire 
lúdic, popular a les platges 
del litoral barceloní a finals 
del segle xix. En afegir-li 
una vela, aquesta lleugera i 
rudimentària nau es va mos-

trar àgil i ràpida, fet que la 
va popularitzar ràpidament 
entre els aficionats a les re-
gates. Davant la creixent 
afició i la gran diversitat de 
criteris tècnics, el 1942 es 
va convocar una competició 
per tal de definir empírica-
ment el disseny més adient 
per a aquesta embarcació 
recreativa. La nau, creació 
dels germans Mongé de Ba-
dalona, va guanyar la prova, i 

va ser adoptada com a patró 
de la categoria.

Així començà la reeixida 
singladura d’aquesta em-
barcació elemental, forma-
da per dos cascs units amb 
travessers. Mancat de timó 
i orsa, el patí es governa ori-
entant la vela triangular i 
amb el desplaçament del pes 
de l’únic tripulant al llarg de 
la coberta.

Amb un grup creixent 
d’incondicionals que gaudei-
xen de les seves qualitats di-
nàmiques úniques, el patí ca-
talà continua evolucionant i 
suma adeptes ja que navega 
amb una embarcació mini-
malista, nascuda i dissenya-
da a les nostres platges.  l

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Imatges: 
David Roman 
Arxiu Solipai

Nàutica recreativa

EL PATÍ DE VELA

 Un operari 
repara un patí 
en les 
drassanes de 
Pativela.cat

 Maqueta a escala 
d’un patí català. 
Els cinc travessers 
uneixen els dos 
cascs i la vela 
triangular tipus 
Marconi.

  Les qualitats dinàmiques del patí 
català han aconseguit crear un 
nombrós grup d’incondicionals 
entre els aficionats a la vela.

El referent del patí tradicional: 
Rafel Figuerola dirigeix les úniques 
drassanes on es construeixen de 
manera artesanal patins de fusta  
de manera estable i regular, situades 
al Club Patí Vela Barcelona (www.
pativela.cat). Figuerola ho explica al 
programa Espai Terra de TV3. 
www.youtube.com/
watch?v=rgpejWfYa_g

Una mica d’història: la trobareu a 
la pàgina web de l’Asociación 
Deportiva Internacional de Patines 
de Vela (www.adipav.org) i al web 
de l’associació Patí Català Calafell.  
www.paticatalacalafell.cat

Tècnica i tradició: l’any 2001 
Solipai va desenvolupar el 
Regatta-patí, un patí de vela 
construït amb composites, que 
optimitza l’aerodinàmica, la 
comoditat i el pes.  
www.solipai.com

Museu Marítim de Barcelona: s’hi 
exposen els tres graons evolutius 
del patí català: un patí a rem de 
principis del segle xx, un patí amb 
vela cangrea, i un exemplar 
“normatiu” del patí català, que ja 
adopta l’estàndard definit pels 
germans Mongé. www.mmb.cat

PER SABER-NE 
MÉS

DISSENY INDUSTRIAL

41Juny 2016    

https://www.youtube.com/watch?v=rgpejWfYa_g
https://www.youtube.com/watch?v=rgpejWfYa_g


Sèrie L35 
d’indicadors 
digitals miniatura.

Tot i ser una petita empresa, la di-
latada experiència i la qualitat dels 
seus productes avalen la trajectòria 
de FEMA Electrónica. Xavier Jun-
cà n’és copropietari i responsable de 
producte i vendes internacionals, i 
ens rep acabat d’arribar d’una fira 
clau en l’àmbit europeu, la Industrial 
Hannover Messe (Alemanya). Des-
prés d’una setmana d’intens treball 
promocionant i donant a conèixer els 
seus equips, a les oficines de la planta 
de Barberà del Vallès es treballa entre 
l’enrenou propi de quan tot just aca-
ben d’obrir-se les maletes.

EMPRESA TÈCNICA I TECNOLÒGICA
FEMA dissenya i produeix instru-
mentació per al món de la indústria. 
La seva especialitat és el processa-
ment de tot tipus de senyal elèctric 
de baixa tensió: ginys electrònics que 
llegeixen el senyal elèctric provinent 
d’un sensor, o bé el converteixen en 
llegible en una petita pantalla (el cas 
dels indicadors), l’aïllen per elimi-
nar-ne interferències (aïlladors), o 

el converteixen en un senyal estan-
darditzat (convertidors de senyal). La 
producció de FEMA es troba, per tant, 
allí on calgui visualitzar o tractar un 
senyal provinent del món físic, princi-
palment en instal·lacions industrials i 
maquinària de tots els sectors. 

“Som una empresa molt tècnica 
—explica Juncà—. Tenim la produc-
ció externalitzada i ens centrem en 
el disseny, el control de qualitat i la 
gestió de les compres i les vendes”. El 
departament d’R+D, format per dos 
enginyers, és clau en l’estructura de 
l’empresa, com també ho és una gestió 
acurada de les compres: “Els compo-
nents arriben d’arreu del món a través 
de distribuïdors locals, i és imprescin-
dible comprar amb una previsió de 
producció de tres o quatre mesos per-
què les compres amb urgència fan re-
duir els marges comercials”. Els com-
ponents arribats a la planta de Barberà 
es lliuren a proveïdors locals especi-
alitzats en muntatges electrònics, i 
novament a FEMA es porta a terme el 
control de qualitat i la verificació del 
100% de les unitats produïdes.

UNA RECONVERSIÓ 
PROVIDENCIAL
FEMA inicià la singladura fabril el 
1969 per iniciativa de Manel Jun-
cà, fabricant accionaments per a il-
luminació mòbil per a l’incipient món 
de les discoteques. En aquells mo-
ments, la tecnologia del control elec-
trònic al país estava a les beceroles, i 
de manera natural Juncà va comen-
çar a produir equips per a control de 
maquinària, i va reorientar l’empre-
sa cap al sector industrial. L’activitat 
creixent va impulsar FEMA primer a 

  

 

ELS SEUS PRODUCTES 
SÓN GINYS 
ELECTRÒNICS QUE 
LLEGEIXEN EL SENYAL 
ELÈCTRIC PROVINENT 
D’UN SENSOR

La indústria necessita saber l’estat dels processos de producció en cada 
moment. I aquí tenen un paper protagonista els instruments de FEMA 
Electrónica, SA, especialista en adquisició de senyals, que, integrant 
l’R+D en una estructura flexible, exporta als cinc continents. 

Un bon senyal  
per a la indústria
FEMA Electrónica, SA

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

XAVI CORBELLA 
Col·legiat 16.151
Fotògraf

www.eltecnigraf.cat
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Sèrie ISC d’aïlladors i convertidors de 
senyal.

importar i distribuir el material ne-
cessari per als seus muntatges i poste-
riorment iniciar la fabricació de pro-
ducte propi. La mort de Manel Juncà 
el 1999 va obligar a plantejar una 
decisió respecte al futur del negoci. 
Tot i la seva joventut, el seu fill Xavier 
va decidir posar-se al capdavant de 
l’empresa i tirar-la endavant, iniciant 
una etapa de canvis que recorda amb 
un punt d’admiració: “Miro enrere i 
no sé si tornaria a embrancar-me en 
una cosa semblant, perquè va costar 
moltíssim. Llavors es feia tot molt a 
l’antiga i la mà d’obra tenia molt pes 
en el producte. Vam necessitar uns 
sis anys per canviar-ho tot: procedi-
ments, funcionament intern, produc-
te... Va ser un procés en el qual vam 
divertir-nos però també vam patir 
molt. Vam fer-ho tot amb recursos 
propis i amb el concurs de la gent de 
l’empresa”.

El pas del temps va demostrar que 
la modernització de l’empresa havia 
estat clau. Amb la producció externa-
litzada i la plantilla reduïda a gairebé 
la meitat, la crisi del 2008 va trobar 
una FEMA sanejada, amb capacitat fi-
nancera i control de les despeses: “La 
situació de l’empresa ens va permetre 
afrontar una caiguda de les vendes de 
vora el 30%. Vam veure caure empre-
ses del sector com mosques”. 

DISSENY MODULAR
La filosofia que destil·la el catàleg 
de FEMA és també responsable de 
l’èxit de l’empresa: gran part de l’àm-
plia gamma de productes disponible 
sorgeix de la combinació dels com-
ponents d’una estructura modular. 
Aquest disseny permet un estalvi en 
la gestió dels estocs alhora que per-
met augmentar el rang de producte 
disponible i en flexibilitza la produc-

ció. “Sempre dissenyem mirant a mit-
jà o -llarg termini, intentant copsar 
les futures necessitats del mercat i 
preparant el producte per satisfer-les 
—explica Juncà—. Així oferim uns 
equips de preu competitiu amb una 
qualitat equiparable al producte ale-
many o americà. La globalització ens 
ha encaminat cap a la part alta de la 
baixa tensió, on la normativa i la difi-
cultat tècnica ens dóna avantatge res-
pecte dels fabricants asiàtics, especi-
alitzats en productes de menor cost i 
qualitat”. La robustesa i la durabilitat 
són dues més de les virtuts dels equips 
de FEMA, dissenyats per tolerar l’ús 
de mans inexpertes. Juncà afirma que 
aquesta és una característica impor-
tant, perquè “tenim la sensació que 
les empreses de vegades empren tèc-

nics massa poc tècnics, i per això els 
components han de poder resistir un 
tracte inadequat. Així que posem es-
pecial èmfasi a crear el que en anglès 
en diríem un ‘producte foolproof’”. 

Després d’uns anys estabilitzats, el 
2016 FEMA cull els fruits de la feina 

PER EXIGÈNCIES 
DEL MERCAT, 
EN UN FUTUR PROPER 
ENTRARAN EN 
EL CAMP DIGITAL I 
DE LES COMUNICACIONS

Empresa dedicada al disseny, 
producció i comercialització 
d’indicadors, aïlladors i convertidors 
de senyal per a baixa tensió. 
Any de fundació: 1969  
Nombre de treballadors: 10
Enginyers tècnics industrials  
en plantilla: 2
  
Altimira, 14 - Pol. Ind. Santiga  
08210 Barberà del Vallès 
(Vallès Occidental) 
Tel.: 93 729 60 04  
info@fema.es
www.fema.es

FEMA ELECTRÓNICA, SA

feta i comença novament a créixer. 
“Exportem el 75% de la producció, i 
enguany la tendència és una altra ve-
gada ascendent. Estem treballant per 
renovar dues famílies de productes 
importants, i estem a punt de tancar 
un contracte important als EUA. Tam-
bé entrarem, en un futur proper, en el 
camp de les comunicacions i el món 
digital perquè el mercat ho demana, 
però sabem que el món digital necessi-
tarà sempre del món analògic, i allí és 
on nosaltres tenim els nostres conei-
xements i experiència, i és el camp on 
veritablement podem aportar.”  l

Dissenya i 
produeix tot 

tipus de senyal 
elèctric de baixa 

tensió. 
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How to solve the problem  
of electricity supply in Brazil?

SERGI ALBET
Col·legiat 14.416
Enginyer i 
consultor digital
@sergialbet

The drought of recent 
years has increased the 
risk of blackouts in some 
of Brazil’s largest cities, 
which rely heavily on 
hydroelectric power. 
Engineers at Princeton, 
working with the 
University of Campinas, 
are developing a system 
to manage the electricity 
supply better when 
hydroelectric power dries 
up. One of their solutions 
is to integrate wind energy 
into the electric power 
supply. The main difficulty 

they face is to model a 
robust electric system in 
which the mains are not 
damaged by the operations. 
The complexity of the 
modelling arises from the 
uncertainty in forecast 
power, which as in any 
energy network supplying 
power from a traditional 
source, is present in 
the forecast of existing 
demand. In systems based 
on renewable energy, in 
contrast, as in this case, the 
forecast must include both 
supply and demand.

A new electrolyte material makes it possible to improve the efficiency of 
current systems with a high-temperature fuel cell. It was invented by Professor 
Judith Driscoll, of the Dept. of Metallurgy at the University of Cambridge. The 
basis of the discovery lay in the insertion of a thin layer of this new electrolyte 
between the negative and positive electrodes of the solid-oxide fuel cells.   

  3. TECHNOLOGY RESEARCH

Source: Princeton University
http://www.princeton.edu/
research/news/
features/a/?id=16426 

Source: University of 
California-Berkeley
http://engineering.berkeley.
edu/magazine/fall-2015/
qa-brett

Artificial 
intelligence
BRETT (Berkeley Robot for 
the Elimination of Tedious 
Task) is a robot that forms 
part of an artificial intelligence 
programme. Pieter Abbeel, 
professor of Electrical 
Engineering and Computer 
Science, is also taking part in 
the programme. The objective 
of the programme is to enable 
BRETT to develop, and to learn 
by itself from others, in this 
case, from Pieter who is a kind 
of personal trainer.

Source: University of Cambridge
http://www.cam.ac.uk/research/news/fuel-cell-electrolyte-
developed-to-offer-cleaner-more-efficient-energy

A new, more efficient battery

1. ENERGY

 2. ROBOTICS 
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Most countries have agreed to 
reduce their emissions of greenhouse 
gases, but achieving these reductions 
continues to be a technological, 
financial and political challenge. The 
solution lies in finding a way to make 
carbon cleaner to use. In this context, 
engineers at MIT have created a 
system which generates electricity 
from coal far more efficiently than at 
present, so that in the same 
conditions, carbon dioxide emissions 
can be reduced by half when 
producing the same amount of 
energy. This system combines two 
technologies, coal gasification cells 
and fuel. Coal gasification is way of 

extracting gas fuel for consumption 
from powdered coal, instead of 
simply burning the coal. The 
technique is used in chemical 
processing plants as a way of 
producing hydrogen gas. Fuel cells 
produce electricity from a gassy fuel 
by passing it through a battery where 
the fuel undergoes an 
electrochemical reaction with the 
oxygen in the air.   

A new hybrid system can reduce 
carbon emissions 

4. ENVIRONMENT

Source: Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) 
http://mitei.mit.edu/news/
hybrid-system-could-cut-coal-
plant-emissions-half

1. SUBMINISTRAMENT 
ELÈCTRIC AL BRASIL
Els enginyers de Princeton 
(EUA), juntament amb els de 
la Universitat de Campinas 
(Brasil), estan desenvolupant 
un sistema per gestionar el 
subministrament elèctric quan 
l’energia hidroelèctrica disminueix 
a causa de les sequeres. Una de 
les solucions a què han arribat és 
la d’integrar l’energia eòlica en la 
xarxa elèctrica. 

2. INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
El robot BREET (Berkeley Robot 
for the Elimination of Tedious 
Task) forma part d’un programa 
d’intel·ligència artificial, en el 
qual hi participa Pieter Abbeel, 
professor d’Enginyeria Elèctrica 
i Informàtica. L’objectiu del 
programa és que el robot 
desenvolupi i assoleixi un 
aprenentatge per si sol.

3. UNA BATERIA MÉS EFICIENT
Un nou material electròlit ajuda a 
millorar l’eficiència dels sistemes 
actuals de pila de combustible 
d’alta temperatura. Ha estat 
inventat per la professora Judith 
Driscoll, del Departament 
d’Enginyeria Metal·lúrgica de la 
Universitat de Cambridge (Regne 
Unit). 

4. SISTEMA HÍBRID PER REDUIR 
LES EMISSIONS DE CARBÓ 
Els enginyers del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), 
als EUA, han ideat un sistema 
que, combinant les cèl·lules 
de gasificació de carbó i els 
combustibles, permet generar 
electricitat amb una eficiència 
molt més gran, que, en igualtat 
de condicions, redueix el 50% de 
les emissions de diòxid de carboni 
per a una determinada quantitat 
d’energia produïda.

5. MATERIAL PLEGABLE
Els investigadors de l’Escola 
d’Enginyeria de Harvard (EUA) 
han dissenyat un nou tipus 
de material plegable que pot 
canviar de mida, forma i volum. 
L’estructura està inspirada en 
una tècnica anomenada origami 
snapology i està formada per cubs 
extruïts amb 24 cares i 36 arestes. 
L’equip ha demostrat que el cub 
es pot deformar en moltes formes 
diferents pel plegat de les seves 
vores, que actuen com a frontisses. 

   .CAT 

Imagine a house that can fit inside a 
backpack or a wall that can be 
changed into a window at the press 
of a button. Researchers at the 
Harvard School of Engineering have 
designed a new type of folding 
material that can change its size, 
shape and volume. Its structure is 
inspired by a technique known as 
origami snapology and consists of 
extruded cubes with 24 sides and 36 
angles. The team found that the cube 
could be changed into many different 
shapes by folding its edges, which act 
like hinges.

Transformation of materials
5. MATERIALS

Source: Harvard University
https://www.seas.harvard.edu/
news/2016/03/transforming-
materials
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MAKING AFRICA • Disseny africà contemporani

EXPOSICIÓ

HALO SPORTS • Escalfar el cervell

NEUROALIMENTACIÓ

Neurocientífics, enginyers i dissenyadors han treballat conjuntament per 
crear uns cascs per als esportistes. La peculiaritat dels auriculars Halo Sports 
és que envien energia elèctrica per alimentar el cervell. El sis-
tema de neurotecnologia que utilitzen consisteix a trans-
metre impulsos suaus per augmentar l’excitabilitat de les 
neurones motores i, amb això, l’energia per fer esport. De 
la mateixa manera que escalfem els músculs abans d’en-
trenar per a un millor rendiment, en aquest cas és un es-
calfament del cervell. haloneuro.com

WRENCHIT
Clau anglesa
Mininch, una start-up xinesa 
dedicada al disseny d’eines, 
ha inventat una clau anglesa 
multifuncional que seria com 
portar una caixa d’eines a la 
butxaca. 

La WRENCHit està formada 
per un mànec d’acer inoxidable 
que inclou cinc claus amb més 
de quinze funcions diferents. El 
més pràctic d’aquesta eina és 
el detall de trobar gravades les 
especificacions de cada peça 
sobre l’acer de manera que es 
pugui localitzar fàcilment la mida 
adequada. mininch.com

DISSENY

La FORMcard és una targeta de bio-
plàstic fabricada a base de midó i 100% 
no tòxica, que, gràcies a la seva fàcil ma-
nipulació, serveix per arreglar objectes.

El dissenyador londinenc Peter 
Marigold l’ha fet a mida de butxaca 

per tenir-la a mà quan faci falta. Amb 
un got d’aigua calenta per submergir 
la FORMcard, ja està preparada per 
poder donar-li forma amb les mans i 
fusionar-la amb qualsevol altre mate-
rial: des de l’ansa d’una tassa, al mànec 
trencat d’un tornavís. I el més inte-
ressant és que és reutilitzable, només 
cal tornar a fondre el material per do-
nar-li forma les vegades que es vulgui. 
Es produeixen al Regne Unit amb una 
oferta de colors variada. Cada FORM-
card té un cost de 6,90 €.
formcard.co

CRISTINA SÁEZ 
Periodista 
especialitzada en 
ciència
@saez_cristina
www.cristinasaez.
wordpress.com

“Making Africa” recull l’obra 
de 120 artistes africans que a 
través de la creació reivindi-
quen el seu dret a construir-se 
en llibertat. Els projectes 
d’aquesta generació, compro-
mesos amb la societat més 
que amb el mercat, busquen 
promoure els canvis econò-
mics i polítics del continent 
africà.

La mostra aporta una 
nova visió del disseny africà 
contemporani, amb obres 

com les ulleres de l’escultor 
kenyà Cyrus Kabiru, els mo-
bles del malià Cheick Diallo 
i les fotografies del moçam-
biquès Mário Macilau i el 
nigerià J. D. ‘Okhai Ojeikere. 
Però també obres d’altres 
àmbits creatius com l’arqui-
tectura, la moda, l’artesania, 
el cinema… es trobaran a 
l’exposició “Making Africa” 
fins al 28 d’agost al Centre de 
Cultura Contemporània de 
Barcelona. makingafrica.net

FORMCARD • La targeta que tot ho arregla
MATERIALS
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una
altra és fer-ho:

Compte 
Expansió Plus PRO
T’abonem el 10% de la teva
quota de col·legiat*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ +0 3% 3% TAE
comissions de devolució (mínim 5 euros i fins a de remuneració
d’administració i 50 euros al mes) en els principals en compte sobre els 10.000 primers
manteniment.** rebuts domiciliats i sobre les euros, en cas de tenir saldos en

compres amb targeta de crèdit en estalvi-inversió superiors a
comerços d’alimentació.(1) 30.000 euros.(2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem
una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

Sabadell
Professional
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El Compte Expansió Plus PRO és exclusiu per a uns determinats col·lectius professionals. Pregunta al teu gestor quina és la solució financera concreta per al teu col·lectiu.
1. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts
de col·legis, escoles bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses
les despeses d’acadèmies particulars, col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus,
màsters i doctorats.
Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui
associat a aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina www.bancsabadell.com/compteexpansioplus.
2. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de
saldos del mes anterior de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans
de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es té en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte
Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es té en consideració el nombre de cotitulars,
per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit és el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneren els saldos durant el primer
mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es fa al 0 % per aquest concepte.
Rendibilitat: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0 % TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919 % TIN, 1,9910 % TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet). Exemple de liquidació en un any: saldo en
compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència 12 (mensual); interessos liquidats en l’any: 291,90 euros.
Oferta vàlida, a partir Abril 2016, per la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import
mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Així mateix, també cal haver-hi domiciliat
2 rebuts domèstics en els 2 últims mesos.
Fins a un màxim de 100 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.

Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’
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Un Col·legi modern, útil 

i proactiu al servei dels 

col·legiats i de la societat.

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

elcollegiconnecta.cat

INDÚSTRIA FORMACIÓ

EMPRESES

COL·LEGIATS

VIDA SOCIAL 

INSTITUCIONS
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