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Benvolgudes/ Benvolguts,
Voldria aprofitar aquest espai editorial d’aquest nou butlletí digital
Info@gricoles per fer una mica de balanç del que ha estat, a nivell col·legial,
l’any 2010, al temps que fer les previsions que s’endevinen pel 2011.

EDITORIAL

A nivell d’activitats desenvolupades pel propi Col·legi, destacar per damunt
de tot la celebració de les 1es Jornades de Reflexió COETAPAC-2010 les
quals tenien com a objectiu no solament fer una anàlisi de la situació
sectorial i tranversal de la nostra agricultura, ramaderia i territori dins del
marc de la PAC més enllà del 2020, si no que pretenien posar en valor al
nostre col·lectiu dels enginyers tècnics agrícoles i perits agrícoles de
Catalunya així com el Col·legi, posant-lo al servei i en el coneixement de la
societat civil catalana. Des del Col·legi valorem positivament les jornades i
ens encoratgem per desenvolupar una segona edició de les mateixes en el
2012-2013, deixant enguany una treva per motius pressupostaris.
En un altre context voldria destacar la publicació i entrada en vigor a l’1
d’octubre de 2010, del Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre el visat
col·legial obligatori, com una part del desenvolupament de la coneguda Llei
Òmnibus, pel qual, en el seu moment, es ca considerar pel nostre Col·legi
com un aspecte negatiu per la nostra professió per quant la desaparició o
reducció dels àmbits obligatoris de visat, pot comportar un cert descontrol,
desprotecció o inseguretat en els treballs professionals efectuats pel nostre
col·lectiu, al temps que un intrusisme professional per part d’aquelles
persones que sense tenir les atribucions legalment reconegudes, poden
exercir la professió amb el corresponent risc per a la seguretat que això pot
comportar.

Continua a la
pàgina següent

En aquesta línia val a dir que el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia
22 de desembre de 2010, la Resolució JUS/4024/2010, d’11 de desembre, on
es fixen les directrius generals per a la delegació de determinades funcions
de control i supervisió dels treballs professionals en els col·legis
professionals, fet aquest que pot provar en bona part el perjudici causat arrel
de la publicació del Reial Decret 1000/2010.
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EDITORIAL

En els propers mesos s’haurà d’anar concretant aquesta delegació en
els col·legis professionals, de la qual cosa us mantindrem oportunament
informats en propers números d’aquest butlletí digital.
De cara a l’any 2011 recentment estrenat, voldria assenyalar el fet de
que molt probablement en aquest primer semestre s’aprovarà una nova
llei de serveis professionals que marcarà el futur dels col·legis
professionals des del punt de vista de l’obligatorietat o no de
col·legiació per exercir la professió. Aquest fet, juntament amb l’abans
esmentat del visat obligatori, ens ha fet plantejar a la Junta de Govern
del Col·legi de Catalunya l’obrir un debat sobre quin ha de ser el futur
del nostre col·lectiu i del Col·legi. En aquest sentit tenim previst celebrar
una conferència col·legial abans del proper estiu, per tal de que entre
tots puguem debatre sobre que volem que sigui d’ara endavant el
nostre Col·legi. D’aquesta qüestió també us mantindrem informats en
propers número d’aquest butlletí.
Tanmateix, estem treballant en donar-li una nova empenta a les NTJs,
per tal de posar-les en valor i obrir-les a tot l’àmbit de la nostra societat,
i, d’igual manera, estem entrant en contacte amb diferents entitats
relacionades, directa o indirectament amb el nostre col·lectiu, per
buscar sinèrgies i donar oportunitats de treball professional al nostre
col·lectiu. Us informarem conforme anem concretant més detalls.
Res més, esperant que aquesta nova edició del butlletí digital sigui del
vostre interès i aprofito l’avinentesa per desitjar-vos un bon any 2011,
tant des del punt de vista personal com professional i col·legial.

Ramon Lluís Lletjós i Castells
President del COETAPAC
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JUNTES DE GOVERN DEL COETAPAC

2.0
ACTUALITAT

El passat 9 de desembre de 2010 es va dur a terme la darrera reunió de Junta
de Govern del Col·legi de l’any, per tal d’analitzar el transcurs de l’any 2010 i
per tal de tractar tots els temes d’actualitat relacionats amb el Col·legi, i en
concret l’adaptació del Col·legi i els documents de visat a l’entrada en vigor
del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial obligatori.

EMPRESES AMB CONVENI AMB EL COETAPAC
Durant el darrer mes de l’any 2010 i a principis d’aquest 2011, el Col·legi ha
mantingut reunions amb els responsables de les empreses amb les que
tenim conveni signat, per tal de renovar aquesta col·laboració i així els
col·legiats podeu continuar gaudint dels descomptes i avantatges que
periòdicament us fem arribar.
També us recordem que podeu visualitzar tots els convenis i acords a
l’apartat “Convenis” de la web del Col·legi.

RECURSOS A LA WEB
Us informem que teniu disponible a la web del Col·legi l’apartat “RECURSOS
a la web”, on podreu visualitzar tot una sèrie d’enllaços a webs que poden
ser del vostre interès i de gran ajuda en l’àmbit professional.
Recentment hem incorporat la darrera actualització del document i s’ha
ampliat la relació d’enllaços. Si coneixeu alguna web interessant i que pugui
ser interessant pel nostre col·lectiu ens ho podeu comunicar al correu
electrònic del Col·legi.
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PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L’ADAPTACIÓ AL
REIAL DECRET 1000/2010, DE VISAT COL·LEGIAL OBLIGATORI

2.0
ACTUALITAT

El Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, de visat col·legial obligatori, que va entrar
en vigor l’1 d’octubre de 2010, ha provocat tot un seguit de canvis en matèria de
visats col·legials, alguns dels quals han deixat de ser obligatoris i passen a ser
voluntaris per part de qui encarrega el projecte o treball. En qualsevol cas, cal
recordar que en els visats voluntaris que emeti el Col·legi, s’adquireixen
automàticament les mateixes responsabilitats que per a un d’obligatori, motiu pel
qual, des de la publicació del Reial Decret 1000/2010, des del Col·legi i des de les
demarcacions s’ha estat insistint sobre aspectes com l’esmentat a tots els col·legiats
que visen.
En els darrers mesos el Col·legi ha estat treballant en la preparació de tots aquells
elements que cal adaptar a la nova situació, especialment els drets o tarifes de visat
i les normes de visat. Com sabeu, aquests són documents que han estat i seran
referència per a tots aquells col·legiats que visen treballs. Igualment, i donat que
molts dels treballs i projectes que fins ara eren obligatoris de visar passen a ser
voluntaris, el Col·legi ha estat analitzant la conveniència de preparar certificats
acreditatius, bé de l’aptitud i acreditació professionals, o bé de la adequació
tècnica i normativa dels projectes.
L’objectiu d’aquests certificats col·legials, que es proposen amb el nom de
“certificat d’acreditació professional” i “certificat d’idoneïtat”, respectivament, és el
d’acreditar, en el primer cas, que el professional està col·legiat, té la competència i
habilitacions adequades i disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil professional.
En el segon cas, es pretén adoptar la delegació de funcions per part del Col·legi
d¡acord amb el que disposa la Resolució JUS/4024/2010, d’11 de desembre, on es
preveu la delegació de funcions de control, supervisió, comprovació documental i
tècnica dels projectes tècnics i treballs professionals realitzats per col·legiats i que
siguin preceptius per a l’obtenció de títols administratius habilitants o en altres
procediments o tramitacions de l’Administració catalana.
En qualsevol cas, la tasca no ha estat senzilla en el benentès que l’adaptació a nous
requeriments comporta sovint la interpretació de criteris que cal anar consensuant.
En aquests moments, i tal i com marquen els Estatuts del Col·legi, l’aprovació formal
d’aquests documents haurà de passar per l’Assemblea General Extraordinària que
es convoqui a tal efecte i de la que en rebreu l’oportuna convocatòria.
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2.0
ACTUALITAT

ADEQUACIÓ DELS ESTATUTS, EL REGLAMENT DEL REGISTRE DE SOCIETATS
PROFESSIONALS DEL COL·LEGI I LES NORMES DEONTOLÒGIQUES
D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL
La Directiva de Serveis del mercat interior (Directiva SIM 2006/123/CE),
esdevé el marc regulador per a facilitar la lliure competència en la prestació
de serveis en el mercat de la Unió Europea. La transposició a l’ordenament
jurídic espanyol d’aquesta Directiva, ha estat la coneguda com a “Llei
Òmnibus”, que ha modificat diverses lleis existents per tal d’adaptar-les a la
normativa comunitària, entre elles la Llei 2/1974, de Col·legis Professionals.
Si bé el nostre Col·legi va procedir a una adaptació al que marca la Llei
catalana 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals, n’ha calgut preparar un a nova adequació, la qual es
fa extensible al Reglament del Registre de Societats Professionals del Col·legi
i al Codi Deontològic.
No obstant això, per tal d’evitar possibles conflictes competencials entre la
“Llei Òmnibus” i la Llei 7/2006, el Govern de Catalunya va decidir aprovar un
Projecte de llei de bases, segons la qual es delegaria en el Govern la potestat
de dictar normes amb rang de llei, en forma de decrets legislatius, per
adequar la normativa vigent de Catalunya a la Directiva 2006/123/CE. Això,
no obstant, comportaria la modificació, entre d’altres, de la Llei 7/2006, de
l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. Per aquest
motiu, el Departament de Justícia de la Generalitat va enviar als Col·legis
Professionals una circular informativa, sol·licitant a aquells que encara no ho
haguessin fet, l’adequació dels seus a les directrius comunitàries,
especialment “en allò relacionat amb els drets dels destinataris dels serveis
professionals i la qualitat dels serveis i, en especial, en allò que afecta a la
finestreta única".
A l’igual que hem explicat en l’apartat anterior, el Col·legi ha estat treballant
en l’adequació de tots aquests documents que, preceptivament, han de ser
aprovats en l’Assemblea General Extraordinària a la que també hem fet
referència.
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EL MERCAT LABORAL DEMANDA ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES
És cert que els estudis d’enginyeria en general gaudeixen d’una situació
actual de bonança tal i com ens indiquen les enquestes sobre les preferències
dels estudiants que s’incorporen a les universitats i sobre les demandes de
titulacions i el mercat laboral.

NOTÍCIES

Dins d’aquesta corrent formativa volem destacar els estudis referents al
nostre sector, que no han gaudit d’aquesta bonança d’igual manera que els
altres ja que els estudiants es decanten per altres sectors, tot i que la
demanda laboral dels enginyers tècnics agrícoles és molt elevada, situant-se
entre les 3 enginyeries més sol·licitades tal i com ens diu un estudi realitzat
per Randstad, una multinacional de recursos humans.
Aquest estudi ens mostra la demanda de titulacions d’enginyeria tècnica per
sobre de la resta, i així ho reflexa la gran quantitat de contractes que se’n fan,
dels quals el nostre sector, l’enginyeria tècnica agrícola, es troba en segon
lloc, només eclipsada pel sector industrial.

ELECCIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
El passat 28 de novembre de 2010 es van celebrar les eleccions al Parlament
de Catalunya, arrel de les quals es constituí el Parlament del que n’ha estat
escollit el nou President d ela Generalitat, el Molt Honorable Sr. Artur Mas i
Gavarró. El nou President substitueix al President sortint que en els darrers
quatre anys ha ostentat la presidència de la Generalitat, el Molt Honorable
Sr. Jose Montilla Aguilera.
La pressa de possessió del càrrec es va dur a terme el passat dia 27 de
desembre al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat.
El president del Col·legi, en Ramon Lluís Lletjós i Castells, en representació
del nostre col·lectiu, va enviar una carta de felicitació al Molt Honorable Sr.
Artur Mas i Gavarró per la seva elecció, tot desitjant-li els majors èxits pel bé
del país. A la mateixa carta se li va sol·licitar que concedís una entrevista a la
Junta de Govern per a presentar-li el nostre Col·legi i plantejar-li les qüestions
que actualment més preocupen al nostre col·lectiu professional.
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DESIGNACIÓ NOU CONSELLER D’AGRICULTURA I NOVA DENOMINACIÓ DEL
DEPARTAMENT
El passat dia 29 de desembre va ser designat com a Conseller del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’Hble. Sr. Josep
M. Pelegrí i Aixut, substituint en el càrrec a l’Hble. Sr. Joaquim Llena i Cortina
que deixa el Departament d’Agricultura després de 4 anys.

NOTÍCIES

Josep Maria Pelegrí és natural de Lleida, llicenciat en Dret per la Universitat de
Barcelona i ja havia estat Conseller del Departament de Governació i Relacions
Institucionals entre els anys 2002 i 2003, després d’haver estat Director
general de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient entre el
1999 i el 2001 i Director general d’Administració Local del Departament de
Governació i Relacions Institucionals entre el 2001 i 2002.
El nou conseller assumeix la majoria de competències del Departament de
Medi Ambient i Habitatge, la qual cosa ha motivat el canvi de nom de la
Conselleria, que ara passa a ser d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural.
Tal i com es va fer amb el President de la Generalitat de Catalunya, des del
Col·legi se li ha enviat una carta felicitant-lo per la seva designació, desitjant-li
els majors èxits en la seva tasca al front del Departament, posant-nos a la seva
disposició per tot allò que cregui oportú i sol·licitant-li mantenir una entrevista
per tal de poder intercanviar impressions relacionades amb el nostre sector i
donar-li a conèixer el nostre Col·legi. Hores d’ara ja hem rebut resposta a
aquesta carta acceptant la nostra petició i en breu mantindrem l’esmentada
reunió.

“CALENDARI DELS PAGESOS”, 150 ANYS D’HISTÒRIA
Al 1860 es va publicar la primera edició del Calendari dels pagesos i aquest any
amb motiu dels 150 anys d’història, es publicarà una edició especial del mateix,
el podreu trobar a quioscos i llibreries.
Per a més informació sobre el calendari i/o sobre les exposicions que faran amb
motiu d’aquests 150 anys d’història cliqueu aquí.

Edició especial 150 anys d’història
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MANIFEST EN DEFENSA DE LA INTEGRITAT FÍSICA I SEGURETAT DE LES
PERSONES: “POR EL VISADO COLEGIAL”

NOTÍCIES

El “Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
España” representant el nostre col·lectiu i agrupat amb la resta de col·legis
professionals d’enginyeria tècnica a l’INITE (Instituto de Ingenieros Técnicos
de España) van presentar un manifest a favor del visat col·legial i en contra del
Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost de 2010.
A
lguns Partits Polítics van recolzar aquesta mesura i es van adherir al manifest
com PNV, CiU, d’altres partits com el PP o Coalición Canaria tot i no adherir-se
es van mostrar sensibles a la reivindicació, també les organitzacions
empresarials Fundación Propymes, CECOMA i CEAT es van sumar a aquesta
iniciativa.
Per accedir al Manifest cliqueu aquí. Si desitgeu ampliar la informació ho
podeu fer a la pàgina del Consejo.

L’ANY 2010 HA ESTAT UN DELS MÉS FREDS DE LES DUES DARRERES DÈCADES A
CATALUNYA
La temperatura mitjana de l’any 2010 ha resultat inferior a la mitjana climàtica a
pràcticament tot Catalunya, fet que l’ha convertit en un dels anys més freds de
les dues últimes dècades.
Podeu ampliar la informació clicant aquí.

:DCAT, UNA MARCA DE GARANTIA

Logotip :DCAT

:DCAT és una marca que pertany a la Generalitat de Catalunya i que té per
objectiu potenciar els productes agroalimentaris i pesquers elaborats a
Catalunya, la qual ha obtingut la distinció de Marca de Garantía, que és aquella
que garanteix que els productes a què s’aplica compleixen una sèrie de requisits
comuns. La concessió d’aquesta Marca es va publicar el passat 30 de novembre
en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial per part de l’Oficina Espanyola de
Patents i Marques.
Per a més informació cliqueu aquí.
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NOVETATS EDITORIALS NTJ 2010
NTJ 05T: 2010 TERRES DE JARDINERIA I ENCEBALLS

ACTIVITATS

NTJ 05T: Terres de
jardinería i enceballs

A finals del 2010 sortia a llum l’NTJ 05T TERRES DE JARDINERIA I ENCEBALLS,
enquadrada dins de la família 05 Terres i productes nutrients, de la qual havien
aparegut anteriorment l’NTJ 05A: 2004 ENCOIXINATS i l’NTJ 05C: 2006 COMPOSTS:
qualitat i aplicació en espais verds. No obstant l’NTJ 05T està molt relacionada amb
una Norma de la família 02 Moviment de terres i condicionament del sòl: l’NTJ 02A:
2005 APLEGADA DE TERRA VEGETAL D’OBRA, l’àmbit d’aplicació de la qual era
l’aplegada i la reutilització de terres vegetals d’obra, extretes o conservades en obres
i treballs de jardineria i paisatgisme.
Des de feia un cert temps, aquesta Norma 05T ha estat sol·licitada pel sector de la
jardineria per tal d’establir els criteris de qualitat exigibles a les terres de jardineria,
fins al punt que va ésser inclosa com a referència en el Banc de Preus de Jardineria i
Paisatgisme editat per l’ITeC el 2009. Independentment, el 2 de juliol de 2010 es va
publicar el Reial Decret 865/2010, sobre Substrats de cultiu, que engloba també les
terres de jardineria, anomenades terres vegetals, però que no dóna sortida a
l’amplitud de productes que hi ha al mercat.
Atès que el mercat necessita terres de jardineria i enceballs de característiques i
propietats diferents per a usos més o menys generals o específics, l’NTJ 05T ha anat
més enllà que el RD 865/2010 i en proposa, com a principal contribució, els tipus
següents, que esperem que el mercat, productors i usuaris, adopti:
Terra simple de jardí
Terra vegetal de jardí
Terra orgànica de jardí
Terres especials:
Terra àcida
Terra de cactus
Terra per a àrees de gespa
Enceballs:
Enceballs de sorra
Enceballs mixtos
L’àmbit d’aplicació de l’NTJ 05T és el subministrament i l’aplicació de terres de
jardineria i enceballs, tant envasats com subministrats a granel, i estableix les
especificacions de qualitat i els requisits per a cada dels tipus de producte i dels seus
components per tal de garantir que siguin aptes per al seu ús en construccions i
manteniments de parcs i jardins o d’enjardinaments varis, tant siguin públics com
privats. Dins dels requisits se n’estableixen de generals, de subministrament i de
posada al mercat, d’etiquetatge i documentació i d’emmagatzematge, transport i
recepció. D’altra banda es fa un especial esment en l’aplicació de les terres de
jardineria i els enceballs en diverses situacions de jardineria.
Xavier Argimon i Joaquim Bosch (A/e: ntj@ntj-feac.org; www.ntj-feac.org)
FEAC - NTJ
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PARTICIPACIONS LOTERIA DE NADAL

ACTIVITATS

Aquest any passat per primer cop s’han fet participacions del Col·legi de la
Loteria de Nadal. Les participacions han estat a la venda a la seu del Col·legi
de Catalunya i a les demarcacions a un preu de 3 € dels quals es jugaven 2,5 €
i 0,5 € anaven destinats a les despeses de gestió. Aquest any participàvem
amb el número 69.241 però malauradament no hem tingut sort i no ha
recaigut cap premi sobre el nostre número, tot i que esperem fer d’aquest
esdeveniment una tradició i tenir més sort el proper any.
Tot i que la decisió de fer les participacions es va prendre a falta d’un mes del
sorteig aproximadament i el marge de temps era curt, s’han venut un total de
672 participacions, així que de cara a aquest any 2011 i veient l’èxit que han
tingut intentarem organitzar-ho amb més temps per a que ningú es quedi
sense.

Cartell amb mostra participacions

FELICITACIÓ DE NADAL
El Col·legi juntament amb les demarcacions va fer, com es tradició, la
felicitació de Nadal per a tots els col·legiats. Esperem que tal i com deia la
postal, hagueu passat un bon Nadal i una feliç entrada d’any nou.

Postal felicitació Nadal 2010
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FIRES AGRÍCOLES
Per aquestes properes setmanes, destaquem les següents fires i mercats
agraris a Catalunya:

ACTIVITATS
ACTIVITATS

- Fira Intercomarcal de l’oli: 20-30 de gener, Móra la Nova
- Fira de la Tòfona del Berguedà: 3-6 de febrer, Olvan
- Fira de la Candelera: 4-6 de febrer, Molins de Rei
- Fira Mercat de l’Arbre. Fira de la Natura: 12-13 de febrer, Mataró
- Fira de productes alimentaris artesanals: 13 de febrer, Bagà
- Fira del cítric de Xerta: 19-20 de febrer, Xerta
- Fòrum gastronòmic: 20-23 de febrer, Girona
- Fira de l’oli de les Terres de l’Ebre: 25-27 de febrer, Jesús (Tortosa)
- Fira de la Mel: 26-27 de febrer, Crespià
- Fira de l’embotit: 26-27 de febrer, Olot
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