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COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS 
AGRÍCOLES DE CATALUNYA. 
DEMARCACIÓ DE LLEIDA 
 

 

 

 
NOTA INFORMATIVA 

 

Octubre 2013 
 

 

 

V JORNADA: TECNOLOGIES DE REGULACIÓ EN FRUITERS. PRODUCTIVITAT I 
QUALITAT 

 
El proper 30 d’octubre tindrà lloc una nova Jornada tècnica monogràfica organitzada per la demarcació de Lleida 

que amb aquesta arriba al 5è any consecutiu. Aquest edició  el  tema escollit és les Tecnologies de Regulació 
en Fruiters. Productivitat i Qualitat. Us informem que l’acte es traslladarà aquest any al Palau de Congressos 

del Teatre de la Llotja de Lleida, dotat amb un major aforament i comoditat per acollir als assistents que 

responguin un any més a la nostra convocatòria. Com en passades edicions l’ inscripció inclou el dinar i aquest any  
també un tiquet d’aparcament a la Llotja. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Esperem un cop més respondre a les expectatives dels professionals que desitgen estar al dia de les principals 

novetats  en aquest tema, i contribuir  amb aquesta nova jornada a donar suport dels professionals d’aquest àmbit 
agrari i al creixement d’un sector que entenem dinàmic i en continua progressió. Adjuntem tríptic informatiu amb 

butlleta d’inscripció 
 

CERTIFICATS ENERGÈTICS. NOVA ATRIBUCIÓ PROFESSIONAL  
PER AL NOSTRE COL·LECTIU 

 

Amb l’entrada en vigor del RD 235/2013, qualsevol comprador o llogater d’una vivenda pot reclamar un certificat 

sobre les característiques energètiques de l’habitatge al venedor o arrendador propietari de la vivenda, així com en 
el cas d’edificis públics de més de 500m2. L’ICAEN (Institut Català de l’Energia) és l’organisme que gestiona a 

Catalunya  la Certificació de l’Eficiència Energètica, desenvolupant els registres de certificadors energètics, i que 
denegà en un principi aquesta competència al nostre col·lectiu professional, així com a altres col·lectius 

d’enginyeries tècniques. Després d’una sèrie d’accions dirigides pel Col·legi de Catalunya, l’ICAEN va rectificar el 

seu criteri inicial i finalment el 10 de juliol el nostre col·legi, junt amb altres col·lectius, accedeix a l’esmentada 

COL·LEGI OFICIAL 

D’ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES. 

DEMARCACIÓ DE LLEIDA 

 

Sortida:…227..……….. 

Data:……18/10/2013……

…………………….. 

Un any més la jornada d’enguany vol mostrar el seu compromís amb el 
sector de la producció de fruita dolça, un dels grans protagonistes de 

l’economia del nostre territori  i que amb el tema escollit  Tecnologies en 
regulació de fruiters. Productivitat i qualitat, tractarà els diversos sistemes 
que permeten regular la productivitat i la qualitat de la fruita dolça i que 

van més enllà de les substàncies químiques, referint-nos a  tot un ventall 
d’instruments de diferent tipus, com poden ser fisiològics, mecànics, 

químics, etc, que cal administrar per corregir possibles dèficits. 
En definitiva, els diversos factors que intervenen per a l’obtenció d’un 

producte d’excel·lent qualitat, al nivell de les creixents expectatives del 

mercat i del  consumidor final. Per assolir aquesta fita comptarem, com en 
passades edicions, amb la participació d’experts provinents del món de 

l’empresa i de la investigació, així com especialistes de renom internacional 
que ens oferiran  les seves aportacions ens els seus respectius camps 
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competència, i per tant el registre de certificadors energètics del nostre col·legi ja està disponible tant a la nostra 

pàgina web com a la del ICAEN. Per donar sortida a la important expectativa professional generada per aquesta 

nova competència les demarcacions van organitzar una sèrie d’accions formatives per oferir als col·legiats 
interessats la informació  pràctica necessària en les aplicacions  informàtiques per emetre les certificacions 

energètiques.  
 

En el cas de la demarcació de Lleida, es van realitzar tres edicions del curs durant el passat mes de juliol, 

demostrant  la bona acollida d’aquesta nova atribució per part del nostre col·lectiu professional. Per aquest motiu, 
la demarcació de Lleida organitza un nou curs de Certificació energètica d’Edificis amb CE3 i CE3X, que 

tindrà lloc els dies 28 i 29 de novembre. Us adjuntem tríptic informatiu amb butlleta d’inscripció. Us recordem que 
les places són limitades i que el curs es bonificable per la fundació Tripartita. 

 

 
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen 

 

CONCURS INFANTIL DE FELICITACIONS DE  NADAL 
 

 
La Junta de Govern vol promoure la participació dels col·legiats en les activitats que genera el col·legi, no solament 

pel que fa als temes professionals i tècnics, sinó que també es creu important cultivar l’esperit corporatiu, de 
companyerisme i d’implicació amb el Col·legi. Per aquest motiu, es programem activitats que fomentin la relació 

entre els companys de professió i l’adhesió a la entitat que ens representa i agrupa, com poden ser Sant Isidre, els 

viatges del col·legi, concurs de fotografia, etc i que d’alguna manera  permeten també fer-lo extensiu als seus 
familiars i entorn més proper. Hem pensat  en les dates de Nadal com una bona ocasió per seguir fomentant 

aquest esperit, donant pas als més petits de la casa. Per aquest motiu, la demarcació de Lleida convoca un concurs 
de felicitacions de Nadal perquè els fills o néts dels nostres col·legiats facin arribar el seu dibuix inspirat en 

aquestes festes. 
 

 

Bases del Concurs: 

 
Podran participar els nens i nenes de 6 a 12 anys. 
El concurs està adreçat únicament fills/es o néts/es de 
col·legiats. 
El dibuix s’ha de presentar en suport paper, DA-4 i format 
apaïsat. 
El tema ha d’estar inspirat en les Festes de Nadal. 
El termini per presentar les obres finalitzarà el dia 1 de 
desembre. 
El nen o nena guanyador serà premiat amb una tablet. 
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La imatge guanyadora serà utilitzada per felicitar el Nadal a tots els col·legiats i col·legiades en les circulars de la 

demarcació i es publicarà en la portada de la revista @groenginy del mes de desembre.  

 

FIRA DE SANT MIQUEL 

 

 
 
El Premi del Llibre Agrari és patrocinat conjuntament pel nostre Col·legi  i pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms 

de Catalunya, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, el Col·legi Oficial d’Enginyers de Monts i  Caixabank. 

 
La participació de la demarcació de Lleida del Col·legi també es va manifestar, un any més, com a promotors de 

diverses jornades tècniques que es porten a terme en el marc de la fira. 
 

DIADA DE SANT GALDERICH 

 
La demarcació de Tortosa fou  l’encarregada aquest any 

d’organitzar la festa del patró de la pagesia i de la nostra 
professió a Catalunya, Sant Galderich. En aquesta ocasió la 

demarcació de les Terres de l’Ebre va se l’encarregada 

d’organitzar una  jornada lúdica de germanor que va tenir lloc 
el passat diumenge 13 d’octubre per reunir als companys/es 

d’arreu de Catalunya acompanyats dels seus familiars. Els 
assistents van poder gaudir d’una visita guiada a les 

emblemàtiques Coves Meravelles de Benifallet, així com d’un 

passeig per l’Ebre en l’embarcació típica d’ aquestes 
comarques de l’Ebre, el llagut. La festa es va cloure amb un 

dinar al Restaurant Pepo amb una degustació de la 
gastronomia de la comarca del Baix Ebre. 

 

 

 

AGENDES COL·LEGIALS 2014 

 

 
 
 

 

Del 26 al 29 de setembre es va fer a Lleida la 59a Edició de la Fira 
de Sant Miquel. El nostre col·legi hi participà com a patrocinador i 

membre del Jurat del Premi del Llibre Agrari; aquest any el 

veredicte del jurat ha atorgat ex aequo la 42a edició del Premi del 
Llibre Agrari a les obres Producción y manejo de semillas y plantas 
forestales, de diversos autors, editada pel Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, i El Castell del Remei (Terra, aigua 
i cultura del vi a la plana d’Urgell), de Jaume Mateu, publicada per 
Pagès Editors. El guardó convocat per Fira de Lleida en el marc de 

la Fira Agrària de Sant Miquel té una dotació de 6.000 euros. Un 

total de 42 obres (11 més que l’any passat) han participat en la 
convocatòria d’enguany del Premi del Llibre Agrari, l’únic 

d’aquestes característiques convocat a l’Estat espanyol.  
 

La Junta de Govern de la demarcació ha decidit finalment encomanar agendes per a 
tots els col·legiats de la demarcació, no solament per aquells que la sol·licitin. El 

canvi de criteri és degut a que finalment s’ha aconseguit un nou proveïdor que ens 
ofereix un producte d’igual qualitat a un preu molt més assequible, cosa que 

abarateix substancialment la despesa prevista. Esperem que l’aprofiteu i que el nou 
model sigui del vostre grat. Com és habitual rebreu la vostra agenda als vostres 

domicilis. 
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CURSOS I JORNADES 
 
 

CURS DE MANTENIMENT I PERFECCIONAMENT CONVERSACIÓ EN ANGLÈS 
Amb el precedent de l’èxit de les passades edicions, un any més la demarcació de Lleida ofereix el curs de 

perfeccionament de conversa en llengua anglesa pensat per facilitar als alumnes assolir i millorar la seva fluïdesa 

en la parla de l’anglès. Adjuntem tríptic informatiu amb butlleta d’inscripció. 
Objectiu: Assolir un domini de l’ idioma que permeti comunicar-se eficaçment a l’entorn empresarial i social. 

Destinataris : Professionals que vulguin millorar i mantenir el nivell d’anglès oral. 
Continguts : Conversa, debats, tertúlies / Temes d’actualitat a través de la premsa internacional / Anglès per 

viatjar / Activitats per ampliar vocabulari . 
Dates : Dimecres, de gener a juny de 2014 . 

Horari : De 20 a 21.30 h ( 20 h ). 

Preus: 225 euros col·legiats, familiars de primer grau i estudiants ETSEA / 250 euros general. 
 

CURS CERTIFIFICACIÓ ENERGÈTIC 
A causa de la gran demanda d’aquesta acció formativa que ha permés organitzar fins ara 3 edicions del mateix 

iniciem la programació d’una nova edició del curs perquè tots aquells companys i companyes que no van poder 

realitzar-lo durant l’estiu tinguin ara l’oportunitat de fer-ho. 
Objectiu: Proporcionar formació pràctica sobre els coneixements necessaris i les aplicacions informàtiques CE3 i 

CE³X necessaris per emetre certificacions energètiques. Adjuntem tríptic informatiu amb butlleta d’inscripció. 
Destinataris: Enginyers/es Tècnics/ques Agrícoles, Enginyers Agrònoms i altres professionals que desitgin emetre 

certificats energètics d’edificis existents. 
Requisits: Tots els inscrits hauran de portar el seu ordinador  i el programa CE3 instal·lat, al que es podrà accedir 

per l’enllaç proporcionat pel Col·legi. 

Dates: 28 i 29 de novembre  
Horari: de 16 hores a 21 hores. 

Preu: 130 euros, general / 100 euros col·legiats  i membres de col·legis associats a la CPA, familiars de primer 
grau i estudiants ETSEA.   

 

El  cursos compten amb la possibilitat de bonificació fins al 100% per la Fundació Tripartita. 

Els col·legiats en situació d’atur gaudiran d’un descompte del 25% del preu de matrícula. 

SERVEIS COL·LEGIALS 

 

INFORMACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC 
Us recordem que, si ho preferiu, podeu rebre el full informatiu mensual al vostre correu electrònic. Només cal que ho 

demaneu a la secretaria del col·legi, facilitant la vostra adreça d’ e-mail, d’aquesta manera entre tots contribuirem a 
l’estalvi de paper i la sostenibilitat del medi ambient i la informació us arribarà d’una manera més ràpida i àgil. 

 
BORSA DE TREBALL 

Us recordem que per mitjà de la pàgina web del col·legi (agricoles.org) podeu accedir a la consulta de les ofertes 

laborals que publiquem des de la demarcació de Lleida i des de  la resta de demarcacions de Catalunya. Així mateix, en 
cas de preferir-ho, podeu rebre les ofertes de treball que publiquem des de la nostra demarcació directament al vostre 

correu electrònic. Si desitgeu aquest servei només teniu que comunicar-ho a la secretaria del col·legi o bé al correu 
electrònic: silviasubira@agricoles.org 

 

HORARI DEMARCACIÓ 

 

Un cop finalitzant el període d’estiu les instal·lacions de la demarcació de Lleida tindran a partir del dia 17 de 
setembre el següent horari d’atenció al públic: 

De dilluns a dijous, matins de 9 a 13 hores i tardes de 17 a 19 hores. 

Divendres de 9 a 14 hores. 
 

 
Lleida, octubre  de 2013 
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ORGANITZA: 

 

 
 
COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I 

PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA 
DEMARCACIÓ DE LLEIDA 

 

ÀREA DE FORMACIÓ 

 
 

Passeig de Ronda 170 altell 25008 Lleida 

Fax.  973 24 32 39 

c/e:lleida@agricoles.org 

www.agricoles.org 

 
Horari : de 9 h a 13 h i de 16 h a 19.30 h 

Horari d’estiu: de 9 h a 14 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COL·LEGI OFICIAL 

D’ENGINYERS TÈCNICS 

AGRÍCOLES 

CERTIFICACIÓ 

ENERGÈTICA 

D’EDIFICIS AMB 

CE3 I CE³X 

Sol·licitud d’inscripció 
 

Dades Personals 
Cognoms , Nom  
 
.................................................... 
Adreça  
 

.................................................... 
 

Població ....................................... 
 

CP............Telèfon…………………...... 

 
E-mail.......................................... 

 
Titulació 

…................................................ 

 
Nº col·legiat………..……..................  

 
NIF............................................. 

L’import de la matrícula és : 
130 euros general 
100 euros col·legiats , familiars de primer 

grau, col·legiats de Col·legis Professionals 
Associats de Lleida ( CPA ) i estudiants 

ETSEA 

25% de descompte per col·legiats aturats 

    Es farà efectiu mitjançant : 
Transferència bancària a BBVA 
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i Perits 

Agrícoles 

Núm. compte: 0182 3403 20 0201565089 
(cal enviar una copia de l’ingrés al 

 fax 973 243239 ) 
 

Lleida, novembre 2013 
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OBJECTIUS 

Assolir una formació de tipus pràctic que permeti 
obtenir els coneixements sobre el procediment de 
certificació energètica així com l’ús i aplicació dels 
programes informàtics CE3 i CE³X necessaris per  a 
l’emissió certificats de qualificació d’eficiència 
energètica d’edificis existents d’acord el 
RD235/2013.  

REQUISITS: 

Els assistents hauran de portar el seu ordinador i 
el programa CE3 instal·lat. Caldrà comprovar 
característiques de l’ordinador i es facilitarà 

l’enllaç per descarregar els programari. 

 
DESTINATARIS 

Enginyers Tècnics Agrícoles, Enginyers Agrònoms i 

altres professionals que desitgin emetre certificats 

energètics d’edificis existents. 

 

DESENVOLUPAMENT  

Dies: El curs s'impartirà els dies 28 i 29 de novembre  

de 2013 
Horari : 16 hores a 21 hores hores  

Durada: 10 hores. 

Lloc de realització: Col·legi Oficial d’Enginyers 
Tècnic Agrícoles de Catalunya. Demarcació de 
Lleida. 
 

MATRÍCULA 

 130  € preu general. 
 100 € pels col·legiats del Col·legi Oficial 

d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de 

Catalunya ,col·legiats de Col·legis Professionals 
Associats de Lleida ( CPA ), familiars de primer 
grau i estudiants ETSEA 

 25% de descompte per col·legiats aturats. 
 
Possibilitat de bonificació fins al 100% per la 
fundació tripartita ( es té que comunicar 5 dies 
abans del començament del curs ) 

Forma de pagament:  

Ingrés al compte del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles núm. 0182 3403 20 0201565089 del Banc 
Bilbao Vizcaya Argentària. 
Cal enviar una còpia de l’ingrés al fax 973 243239) o 
e-mail :lleida@agricoles.org 
 

 El preu inclou la documentació i el certificat 
d’assistència. 

 Places limitades. Adjudicació de places per rigorós 

ordre d’inscripció.  

 S’entendrà formalitzada la matrícula un cop abonada 

la quota. 

 Per l’expedició del certificat s’exigirà una 
assistència mínima del 80% de les classes. 

 La Demarcació de Lleida es reserva el dret de 
cancel·lació del curs en cas d’assistència 
insuficient. 

 

PROGRAMA 

Primera sessió: Certificació energètica amb CE3 

 Resum del RD 235/2013 i de l’esborrany de 

l’avantprojecte de Llei d’eficiència 

energètica. 

 Procediment de certificació i registre a 

l’ICAEN. 

 Comentaris sobre la situació actual de la 

certificació energètica en edificis existents. 

 

 

 

 Introducció de dades a l’eina. 

 Definició de l’envolupant tèrmica de 

l’edifici. 

 Estudi i determinació de les ombres. 

 Instal·lacions de climatització i ACS. 

 Instal·lació d’enllumenat. 

 Qualificació i anàlisis de resultats. 

 Mòdul d’opcions de millora. 

 Casos pràctics d’edificis de tipus 

residencial. 

 Casos pràctics d’edificis tipus petit terciari. 

 Casos pràctics d’edificis tipus gran terciari. 

 

Segona sessió: Certificació energètica 

amb CE³X 

 

 Introducció de dades a l’eina. 

 Definició de l’envolupant tèrmica de 

l’edifici. 

 Estudi i determinació de les ombres. 

 Instal·lacions de climatització i ACS. 

 Instal·lació d’enllumenat. 

 Qualificació i anàlisi de resultats 

 Mòdul d’opcions de millora. 

 Anàlisi econòmic. 

 Casos pràctics d’edifici tipus residencial. 

 Cas pràctic d’edifici tipus petit terciari. 

 Cas pràctic d’edifici tips gran terciari. 
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Sol·licitud d’inscripció 
 

Dades Personals 
Cognoms , Nom  
 
................................................................. 

Adreça  

 

................................................................. 

Població  

 

................................................................. 

 

CP...............Telèfon………..................... 

 

E-mail .................................................... 

 

Titulació …............................................. 

 

Nºcol·legiat……….... NIF...................... 

L’import de la matrícula és : 

250 euros general 

225 euros col·legiats , familiars de 

primer grau i estudiants ETSEA 

25% de descompte per aturats 

Es farà efectiu mitjançant : 

Transferència bancària a Col·legi  

Oficial Enginyers Tècnics Agrícoles 

de Catalunya  0182 3403 20 0201565089 del  

BBVA  (cal enviar una còpia de  l’ingrés a 

l’e-mail: lleida@agricoles.org) 

 

 

      

 

 

 

 
 
 
 

ORGANITZA: 
 

 
 

COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS TÈCNICS 

AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA 
DEMARCACIÓ DE LLEIDA 

ÀREA DE FORMACIÓ 

 

 
 

Passeig de Ronda 170 altell 25008 Lleida 

Tel./Fax  973 24 32 39 

c/e:lleida@agricoles.org 

www.agricoles.org 

 
Horari : de 9 h a 13 h i de 17 h a 19 h 

 

 
 

 

 
 
 

COL·LEGI OFICIAL ENGINYERS 

TÈCNICS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. 

DEMARCACIÓ DE LLEIDA 

 

 

 

MANTENIMENT I 

PERFECCIONAMENT 

DE L’ANGLÈS 
 

 
 

 

Lleida, gener – juny 2014 
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OBJECTIUS: 

 

Assolir un domini de l’ idioma que permeti 
comunicar-se eficaçment a l’entorn 
empresarial i social. 
Destinataris : Professionals que vulguin 
millorar i mantenir el nivell d’anglès oral. 

DESENVOLUPAMENT: 

 
DATA : dimecres, de gener a juny de 2014 
 
HORARI : de 20 a 21.30 h ( 30 h ) 
 
PREU : 225 € col·legiats, familiars de 
primer grau i estudiants ETSEA / 250 € 
general. Descompte 25% per aturats. 
 
LLOC: Col·legi Oficial Enginyers Tècnics 
Agrícoles de Catalunya. Passeig de Ronda 
170 - Lleida 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de pagament: Ingrés al compte 
del Col·legi Oficial Enginyers Tècnics 
Agrícoles de Catalunya, núm. 0182 3403 20 
0201565089 del BBVA 
(cal enviar una còpia de l’ingrés al fax 973 
243239 ó  a :  lleida@agricoles.org) 

 El  preu inclou la documentació i el 
certificat d’assistència. 

 
 Places limitades. Adjudicació de places 

per rigorós ordre d’inscripció.  
 
 
 S’entendrà formalitzada la matrícula un 

cop abonada la quota. 
 
 Per l’expedició del certificat s’exigirà 

una assistència mínima del 80% de les 
classes. 

 
 
 La Demarcació de Lleida es reserva el 

dret de cancel·lació del curs en cas 

d’assistència insuficient. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORAT: 

 
Simon Hey 
Professor nadiu anglès. 

PROGRAMA: 

 

 Conversa, debats, tertúlies  
 
 Temes d’actualitat a través de la   
premsa internacional  

 

 Anglès per  a treballar i viatjar. 
 

  Activitats per ampliar vocabulari  
 

Possibilitat de bonificació al 

100%per la Fundació 

Tripartita 

(comunicant-ho com a mínim 7 dies 
abans 

del començament del curs) 


