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ORDRE DEL DIA 
 

 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea anterior 

2. Revisió d’activitats de 2010 

3. Revisió de l’estat de comptes de 2010 

4. Lectura i aprovació, si s’escau, del pla d’actuació de 2011 

- Congrés de Bioarquitectura  

- Previsió d’actes ordinaris 

- Previsió d’altres activitats 

5. Lectura i aprovació, si s'escau, del pressupost de 2011 

6. Precs i preguntes  

- Esborrany de conveni entre la PEP i AuS 

- Col�laboració a Arquinset 



ACTA Assemblea General 15 d’abril de 2010 

Assistents 
Per ordre alfabètic: Teresa Batlle, Cynthia Echave, Horacio Espeche, Fidela Frutos, Lluís Grau, Sergi López-
Grado, Anna Manyes, Josep Mª Sanmartín, Toni Solanas. 

1. Lectura i aprovació de l'Acta de l'Assemblea anterior 
Toni Solanas llegeix i s’aprova per unanimitat l’acta de l’assemblea anterior, amb data de 11 de novembre. 

2. Lectura i aprovació de la memòria d’activitats 2009 
Es llegeix la memòria d’activitats 2009. Es demana que s’afegeixi, al resum en xifres, el ombre de socis a 
principis d’any i a finals. Es demanarà la dada a Agrupacions. S’aprova la memòria per unanimitat. 

3. Lectura i aprovació de comptes 2009 
Es llegeix i s’aprova l’estat de comptes 2009. Es constata que hi ha hagut superàvit, degut a diversos factors: 

- el poc cost de les activitats desenvolupades 

- ingressos no previstos com la inscripció a cursets 
- les activitats que han tingut algun cost han comptat amb patrocinadors que han equilibrat la balança 

S’acorda establir un criteri més clar a l’hora de pagar per ponències, sempre que els comptes de l’agrupació 
ho permetin, consistent en el següent: 

- es pagaran 110€ per ponències en què no es faciliti l’arxiu de presentació 
- es pagaran 150€ per ponències en què sí que es faciliti l’arxiu 

- per una participació en taula rodona es regalaà un llibre 
- per participar en una reunió oberta no es farà cap pagament 

Quant al control sobre els ingressos, s’acorda demanar al CoAC mecanismes més clars de coneixement de 
comptes. 

4. Precs i preguntes 
Eleccions a Degà 
S’acorda, de cara a les properes eleccions, fer des d’AuS una tasca d’informació sobre el nou sistema de 

votació i animar a la participació. 
Base de dades 
Cynthia Echave posa al corrent a l’assemblea de la feina que s’ha anat fent al voltant del projecte, i el canvi 
de rumb que ha anat agafant, transformant-se en una proposta d’opinions valorades sobre materials, sense 
treball de creació d’informació bàsica sobre aquests. 

Congrés de Bioarquitectura 
Toni Solanas posa al corrent a l’assemblea de l’avanç en la gestació del congrés 
Conveni ASA-AuS-CoAC 
Teresa Batlle explica les condicions en què s’ha redactat el conveni adoptat (possibilita que socis d’AuS 
puguin ser socis d’ASA pagant la diferència de preu entre un quota i una altra) , i avançant la propera 
ASAcción que ASA convocarà a Catlaunya, amb la col�laboració d’AuS (el concurs per al 22@, utilitzant com 

a referència el kamishibai, i amb premisses de propostes pluridisciplinars). 
Acte de Butxaca: territori 
Fidela Frutos posa al corrent a l’assemblea de la previsió de convidats a l’acte sobre Territori; la temàtic 
aconreta que serà la participació ciutadana en l’ordenació del territori, i l’ordre i horari de participacions. 



ESTAT DE COMPTES 2010 

DESPESES

Despeses de funcionament
9148 AUS

Secretaria tècnica 1.100 €        

Viatges serveis professionals - €               

Menjars professionals - €               

Despeses financeres 30 €             

Despeses de Projectes
Actes de Butxaca /Diàlegs

Cobertes Verdes J.Neila 350 €           

S. Brenneisen 234 €           

intèrpret 400 €           

Aparells traducció (200) 540 €           

Organització 341 €           

Ponència S. Brenneisen 110 €           

Avió S. Brenneisen 122 €           

Tren S. Brenneisen 112 €           

Hotel S. Brenneisen 90 €             

Ponència J. Neila 110 €           

Tren J. Neila 275 €           

Organització actes secretaria tècnica 1.200 €        
Despeses ampliació d'horaris 30 €             

Difusió
Actualització web, publicació 

d'obra i articles d'opinió secretaria tècnica 470 €           
Butlletins, organització material 

web secretaria tècnica 1.000 €        
Donació de llibres - €               

TOTAL DESPESES 6.514 €       

INGRESSOS

quotes socis: 170 5.129 €        

Pintures Saludables II patroci Keim 350 €           

Cobertes Verdes patrocini Magdan 350 €           

Cobertes Verdes patrocini Zinco 350 €           

TOTAL INGRESSOS 6.179 €       



PLA D’ACCIÓ 2011 
 
 

 

 

ACTES

Solar Decathlon

Aïllaments tèrmics

Estructures territorials al Maresme

Procés participatiu al voltant del POUM a Vacarisses

Dates disponibles 1r semestre:

11 de gener

22 de febrer

29 de març

16-20 maig: congrés Bioarquitectura

1-3 de juny 

CONGRÉS DE BIOARQUITECTURA

Veure document annex

DIFUSIÓ

Continuació de les tasques de recollida i difusió d'informació sobre sostenibilitat:

Elaboració de newsletter periòdics (cada 1 ó 2 setmanes, segons aportacions dels agrupats)

Organització de visites d'obra ( a determinar durant l'any i a cost zero)

Organització de reunions obertes

Manteniment de la pàgina web

Millores en la comunicació: Linked In, altres mitjans



PRESSUPOST 2011 
 

 

núm. preu/ut.

DESPESES

Despeses de funcionament
9148 AUS

Secretaria tècnica 1.100 €      

Viatges serveis professionals 200 €         

Menjars professionals 200 €         

Despeses financeres 60 €           

Despeses de Projectes

Actes de Butxaca /Diàlegs

Ponents Actes, serveis professionals 4 110 €       440 €         
Viatges ponents i altres despeses 2 450 €       900 €         
Organització d'actes 1.200 €      
Despeses ampliació horaris 150 €         

Congrés de Bioarquitectura

Despeses segons pressupost annex 142.000 €  

Difusió

Actualització web, publicació d'obra i 

articles d'opinió 1.000 €      

Butlletins, organització material web 1.200 €      

TOTAL DESPESES 148.450 €  

INGRESSOS

quotes socis 182 29,66 €    5.400 €      
patrocini 3 350 €       1.050 €      

Ingressos Congrés Bioarquitectura 142.000 €  

TOTAL INGRESSOS 148.450 €  



1R CONGRES BIOARQUITECTURA PRESSUPOST 2011 DESPESES
PERSONAL 32.084
2 coordinadors 8 mesos x 18€ x 43 hores /mes2 persones 12.384

4 comissió organitzadora 8 mesos x 15€ x 20 hores/mes4 persones 9.600

1 administrativa 5 mesos x 13€ x 100 hores/mes1 persona 6.500

1 becaria 5 mesos x 09€ x 80 hores/ mes1 persona 3.600

ADMINISTRACIÓ 2.000
Material oficina 445

Telèfon mòbil 360

Traducció textes 350

Missatgeria 440

Correos 215

Comissions visa 190

DISSENY GRÀFIC 2.100
Producció: senyalètica, full de sala 500

Impressió triptics 750

Impressió carpetes congrés 850

EXPOSICIÓ CoAC 26.700
Coordinador 5.000

Becari 1.100

Despeses de muntatge 10.000

Despeses de publicitat 900

Despeses assessoria i recerca 1.000

Altres despeses (enviaments i transport material) 900

Material i continguts 3.800

Producció video 3.500

Compensació emisssions 500

TALLER Pl. Catedral 16.200
Coordinador 2.000

Becari 1.000

Despeses de muntatge 2.000

Despeses de publicitat 500

Altres despeses (enviaments-transport material) 2.500

Material i continguts 2.500

Producció video 3.000

Vigilància 900

Assegurança 800

Permissos ajuntament i costos derivats (neteja, instal.lacions provisionals) 500

Compensació emissions 500

PAÍS CONVIDAT 12.296
Comisariat 8 mesos x 18€ x 34 hores /mes 4.896

Despeses ponents (viatges) 20 convidats x 150€ 3.000

Despeses ponents (hotel) 3 ponents x 3 dies 1.000

Despeses ponents (honoraris) 1.500

Despeses ponents (altres) 1.400

Compensació emissions 500



SIMPOSI 34.100
Coordinador OpenSpace 1.000

Pre-catàleg 3.000

Tradució simultània 3.000

Catering 2 x 200 persones x 12€/persona 4.200

Cofee break 2 x 200 x 6 2.400

Cominicació 2.000

Material sala (audifons) 1.500

Gestió aigua i residus 1.000

Difusió altres ciutats 6.000

Desplaçaments invitats Espanya 40 200 8.000

Despeses ponents (honoraris) 1.500

Compensació emissions 500

ACTES PREVIS 3.800
Desplaçaments 400

Lloguer sala 1.000

1 recepció 1 x 200 persones x 12 €/persona 2.400

POST CONGRES 12.720
Adaptació base de dades ITEC 6.000

Catàleg "AuS" (inclou coordinador, traducció, correcions) 6.000

Imprevistos 720

TOTAL DESPESES 142.000  

INGRESSOS nombre euros

PATROCINI 96.000

Administracions 4 12.000 48.000

Indstitucions 4 6.000 24.000

Entitats financeres 4 6.000 24.000

COL�LABORADORS 14.000
Empreses 1 3.000 3.000

Empreses 4 1.500 6.000

Empreses 10 500 5.000

INSCRIPCIONS 300 22.500
Professionals 50 150 7.500

Socis AuS 75 100 7.500

Socis GEA + estudiants 75 100 7.500

Convidats 100 0 0

ITALIA 9.500
INSTITUCIONS 6.000

EMPRESES 3.500

TOTAL INGRESSOS 142.000



PRECS I PREGUNTES 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA PLATAFORMA PARA LA EDIFICACIÓN 
PASSIVHAUS (PEP) Y EL COL.LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA Y SU 

AGRUPACIÓN DE ARQUITECTURA Y SOSTENIBILIDAD (AUS) 
  

De una parte, Javier Crespo Ruiz de Gauna, mayor de edad, con DNI núm ________, Presidente de la 
Plataforma de Edificación Passivhaus, con domicilio social en ______________. 

 
Y de otra parte, el Sr. Luis Comerón Graupera, mayor de edad, con DNI núm. 38789216S, decano del Col�legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), con domicilio en Barcelona en la Plaça Nova núm. 5, 
 
Asiste también el Sr. Antoni Solanas Cànovas, mayor de edad, con DNI núm. 40.249.685 F, Presidente de la 

Agrupación Arquitectura i Sostenibilitat (AuS), del Col�legi d’Arquitectes de Catalunya, agrupación sin 
personalidad jurídica con el mismo domicilio que el COAC  
 
EXPONEN: 
 
I.- La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) es una asociación sin ánimo de lucro que se propone 

adaptar y desarrollar el estándar Passivhaus en España, trabajando conjuntamente con los técnicos 
especializados, con la industria, la empresa y los organismos oficiales, para poder promover el concepto, 
realizar ejemplos concretos y ayudar al desarrollo en nuestro país de las tecnologías necesarias para su 
construcción. 
 
II.- El Col.legi d’Arquitectes de Catalunya tiene entre sus fines esenciales el desarrollo de la información, la 

sensibilidad y el espíritu de participación en los campos de la arquitectura, el urbanismo y la sostenibilidad. 
 
III.- La Agrupación de Arquitectura i Sostenibilitat (AuS) es una Agrupación del Col�legi d'Arquitectes de 
Catalunya (COAC), creada al amparo de artículo 15 de sus Estatutos con el objetivo de generar un núcleo 
de debate y de intercambio con la sostenibilidad y la arquitectura y llegar a ser un referente social y técnico 
en Catalunya.  

 
IV.- De acuerdo con la descripción de los respectivos estatutos y reglamentos, PEP, el COAC y AUS 
reconocen que existen fines y objeticos compartidos y que mutuo entendimiento y cooperación generarán 
sinergias y redes de información y colaboración beneficiosos para la consecución de los respectivos fines y 
objetivos y el mejor servicio a la sociedad. 
 

Por todo ello, PEP y el COAC, en presencia y con participación de AUS suscriben el presente convenio de 
colaboración que se regirá por la siguientes.   
 
CLÁUSULAS: 
 
Primera.— Objeto del Convenio 
 
El objeto de este Convenio es el de poder coordinar las relaciones de colaboración entre la Plataforma de 
Edificación Passivhaus (PEP) y el Col�legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) directamente o a través de su 
agrupación de Arquitectura y Sostenibilidad (AuS), y hacer posible una acción conjunta de intercambio y 
cooperación, en una doble dimensión territorial y transversal, dentro del compromiso mutuo hacia la 

arquitectura y la sostenibilidad. 
 
Segunda.--- Duración y Vigencia del Convenio 
 
El presente convenio será vigente a partir de la fecha de firma y se renovará anualmente. El presente 
convenio se dará por renovado tácitamente en la medida que ninguna de las partes disponga lo contrario. 

  
Tercera.--- Ámbitos y Atribuciones del COAC y AuS 
 
El COAC a través de AuS ofrecerá: 



 
• La difusión de la noticia del presente acuerdo, a través de la publicación en la web de AuS y a través 

de correo electrónico a sus agrupados/as. 
• Inclusión en su Web de un banner con la web de PEP y su logo correspondiente: www.plataforma-

pep.org 

• La difusión entre sus asociados de las actividades de PEP a través de: 
• Circular electrónica a sus agrupados/as. 

• Inclusión en el calendario de actividades externas de AuS 
• La colaboración en la organización y participación en futuros eventos. 

 
Cuarta.--- Ámbitos y Atribuciones de la Plataforma de Edificación Passivhaus PEP 
La PEP ofrecerá al COAC, a través de AuS: 
 

• La difusión de la noticia del presente acuerdo, a través de todos sus medios. 
• Inclusión en su Web de un banner con la Web de AuS www.coac.net/aus y el logo de AuS 

• La difusión entre sus asociados de las actividades de AuS a través de: 
• Circular electrónica o similar, cuando disponga de dichos medios. 
• Inclusión de los Eventos en la Web de PEP 
• Descuento para agrupados de AuS del 20% en la cuota anual de PEP. 

• Descuento en Jornadas, Conferencias, cursos, y otros a convenir, del 20% para agrupados de AuS. 
• La colaboración en la organización y participación en futuros eventos. 

 
Quinta.--- Difusión de las acciones de colaboración 
 
En la difusión que se haga de las actividades en que se establezca colaboración se mencionará a ASA, AuS y 

el COAC, incluyendo los tres logotipos. 
 
Sexta.--- Condiciones del convenio 
 
El presente convenio puede significar el marco previo para acciones conjuntas que se concreten en el futuro. 

Para la realización de dichas acciones podrán estipularse remuneraciones económicas en uno u otro sentido. 
 
Séptima.--- Resolución del convenio 
 
El presente Convenio se extinguirá por alguna de las causas siguientes: 
 

Por mutua voluntad de las partes, comunicado con una antelación de dos meses a la fecha prevista. 
Por incumplimiento de alguna de les cláusulas de este convenio. 
 
Y para que así conste, y en señal de conformidad, firman este documento en Barcelona, a __________ de 
2010, 
 

Sr. Javier Crespo Ruiz de Gauna 
Presidente de la Plataforma de Edificación Passivhaus 
 
Sr. Luis Comeron Graupera 
Decano del COAC 
 

Sr. Antoni Solanas Cánovas              
Presidente de AuS 
 
 



 

ARQUINSET 2011  ARQUITECTURA I SOSTENIBILITAT 
 
 

La introducció de criteris de sostenibilitat en l’arquitectura actual és ja un fet indefugible. Per una banda 

ens n’adonem que el concepte ha calat a la societat a través de la divulgació dels mitjans de comunicació, 

de campanyes d’organismes internacionals i també per l’acció de militants “verds” com la pel�lícula d’Al 

Gore que ha divulgat els perills del canvi climàtic arreu del món. Malauradament però, succeeix també que 

l’ambigüitat del terme ha facilitat la banalització del mateix fins al punt de que avui tothom pot afirmar, sense 

que calgui demostrar-ho, que una activitat, empresa, producte o edifici és sostenible. 

 

Cal per tant introduir rigor en l’ús del terme. La sostenibilitat en l’edificació afecta a un ampli ventall de 

mides respecte l’energia, els recursos, els residus, la salut, l’eficiència econòmica y la participació social. En 

molts cassos aquestes mides es poden i s’han de comprovar i demostrar. La sostenibilitat es pot pesar, 

mesurar i comparar. Avui disposem d’un ventall d’eines de certificació que faciliten aquesta feina tot i que 

estan en evolució i són perfectibles, com a qualsevol nou procés avaluador. 

 

A les tres potes clàssiques de la sostenibilitat: l’ambiental, la social i l’econòmica, cal afegir avui una 

quarta que millora l’estabilitat del conjunt, de la mateixa manera que la va millorar la quarta pota a les 

cadires dissenyades per Frank Lloyd Wright per a les oficines de l’empresa Johnson a Madisson. Aquesta 

quarta pota és la cultural, l’element que lliga els altres tres factors. Sense canviar la nostra visió del món no 

podrem avançar pel camí de la sostenibilitat. No n’hi ha prou amb posar unes plaques solars, ni un airejador 

d’aixetes ni un producte innovador. La sostenibilitat és un concepte holístic que implica un canvi radical 

d’hàbits, no només en la construcció sinó en la mobilitat i fins i tot en l’alimentació 

 

Ara fa quatre anys l’informe Stern –un encàrrec del Govern britànic de Tony Blair- va avançar un pas 

més al estudiar amb rigor les conseqüències econòmiques de no actuar. Segons aquest informe si no es 

dedicava un 1% del PIB a mitigar el canvi climàtic, les conseqüències al cap de 10 anys foren d’una crisi que 

podria representar una afectació de l’ordre del 20 % del PIB mundial. Recordem que la crisi actual està al 

afectant al món per sota del 10 %, i també podem recordar que aquell 1% d’inversions mínim no el dedica 

cap país del món i que el temps per actuar s’escurça. 

 

També és bo recordar altre informe famós, el de l’estudi encarregat pel Club de Roma a tres científics 

de renom. El llibre “Els límits del creixement” aparegut l’any 1972, va senyalar per primer cop el perill que 

significava un consum de recursos, creixent de manera exponencial, en un món finit i limitat. La crisi 

energètica, vinculada a la progressiva escassesa del petroli i altres recursos fòssils, és cada cop més propera. 

 

La salut constitueix altre vector emergent del projecte arquitectònic. Fins ara l’eficiència dels edificis, en 

particular els d’oficines, ha estat el tema prioritari en l’interés general. Però del compromís de l’arquitectura 

amb la sostenibilitat se’n deriva una nova filosofia que tracta d’equilibrar aquest objectiu amb altre sovint 

oblidat però igualment important que és la salut de les persones. L’actualitat i les previsions de futur que 



mostren un increment de malalties com al�lèrgies, asma, càncer, fibromialgia, lipoatrofia semicircular, 

síndrome química múltiple i altres, ens obliguen a fixar l’atenció en un tema oblidat fins i tot per les estrelles de 

l’arquitectura. 

 

El sector de l’edificació absorbeix de l’ordre de la meitat dels recursos de materials en el món. 

Tanmateix emet de l’ordre d’un terç de les emissions de CO2 i es desconeix el grau de participació en la 

contaminació ambiental però se sap que és molt important. L’anomenada síndrome de l’edifici malalt, el 

coneixement de que les pintures habituals porten gran quantitat de components tòxics i que la manca de 

manteniment dels aparells de climatització o la manca de presa de terra pot provocar diverses molèsties i 

malalties, reforcen la necessitat de nous coneixements dels que els professionals estan mancats i que les 

escoles d’arquitectura no proporcionen. 

 

Tots aquests antecedents fan que el 2011 la setmana de l’arquinset es dediqui a la Sostenibilitat. Amb 

un format similar al de l’any anterior, els debats, ponències i visites a edificis, ens acostaran a aquells 

professionals i aquelles organitzacions més compromesos amb el tema. 

 

Toni Solanas 

President Agrupació AuS 

Arquitectura i Sostenibilitat 

Col�legi d’arquitectes de Catalunya 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


