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Òrgans de Direcció i Gestió
Composició de les Juntes
La composició de les juntes de Govern 31/12/2020 era la següent:
Junta de Govern del COAIB
Degana

MARTA VALL-LLOSSERA FERRAN

Secretari

ANGEL MORADO VILA

Tresorer

BERNAT NADAL ALEMANY

Vocal Escola i Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials
i Forenses
Vocal Deontologia i Agrupació d’Arquitectes al Servei de
l’Administració Pública

Vocal de Concursos i Borsa de Treball i vocal
Urbanisme

Vocal president Dem. Eivissa i Formentera (1) IVAN TORRES RAMON
Vocal president Dem. Mallorca (2)

JOAN CERDÀ RIPOLL (en funcions)

Vocal president Dem. Menorca (3)

ENRIC TALTAVULL FEMENIAS

Vocal secretari Dem.Eivissa i Formentera (4)

EIRIKUR FCO. CASADESSUS BALDURSSON

Vocal secretari Dem. Mallorca 5)

XAVIER NICOLAU CUYÁS

Vocal secretari Dem. Menorca (6)
Vocal (7)
Vocal (8)

JOAN ENRIC VILARDELL SANTACANA
JUANA CANET ROSSELLÓ
MANUEL FORTEZA-REY RIESCO

Vocal d’Àrea Tècnica Professional

Vocal de Comunicació

Comitè Executiu de la Junta de Govern
Degana

MARTA VALL-LLOSSERA FERRAN

Secretari
Tresorer
Vocal president Dem. Eivissa i Formentera
Vocal president Dem. Mallorca
Vocal president Dem. Menorca

ANGEL MORADO VILA
BERNAT NADAL ALEMANY
IVAN TORRES RAMON
JOAN CERDÀ RIPOLL (en funcions)
ENRIC TALTAVULL FEMENIAS

Junta Demarcació Eivissa i Formentera
President

IVAN TORRES RAMON

Secretari
Tresorer

EIRIKUR FCO. CASADESSUS BALDURSSON
NOEMI RODRIGUEZ GOMEZ

Vocal d’Urbanisme

Junta Demarcació Mallorca
President

JOAN CERDÀ RIPOLL (en funcions)

Secretari

XAVIER NICOLAU CUYÁS

Vocal d’ Àrea Tècnica Professional

Tresorer

JOAN CERDA RIPOLL

Vocal (1)

GUILLEM TOMÁS BOSCH

Vocal (2)

FCO. JAVIER TUGORES FERRA

Vocal d’Urbanisme

Vocal de Cultura, Biblioteca i Publicacions
Vocal Joves arquitectes
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Junta Demarcació Menorca
President
Secretari
Tresorer

ENRIC TALTAVULL FEMENIAS

Vocal d’Urbanisme

JOAN ENRIC VILARDELL SANTACANA
CRISTINA MOLL TALTAVULL

Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses
President
Secretari
tresorer
Vocal Eivissa
Vocal Mallorca
Vocal Menorca

INMACULADA SALOM MOLL
MANUEL GARCIA RAMIS
Vacant
JOAN MARI FERRER
Vacant
ELISABET FIOL BERNAT

Agrupació d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública
President
Secretari
Tresorer
Vocal Eivissa
Vocal Mallorca
Vocal Menorca
Vocal Admin.Estat i C. Autónoma
Vocal Consell Insulars
Vocal Ajuntaments

MATEU CARRIÓ MUNTANER
GABRIEL J. BUADES CRESPI
BARTOLOMÉ NICOLAU MAYOL
Vacant
EMILIO J. SALVA ALLOZA
Vacant
BERNARDINO SEGUI COLL
Vacant
MARIA MAYOL FERRER

Gerència
Gerent COAIB

CÉSAR N. PACHECO CIFUENTES

Oficina d’Informació Deontològica (OID)
Arquitecta

JOANA AINA SALVA CABRER

Oficina de Concursos i Borsa de Treball
Arquitecta

LUCIA MANZANEDO SANZ

Arxiu Històric
Arquitecta

CATALINA DE JUAN OLIVER

Comunicació
Responsable

GLÒRIA FRANQUET AROCAS

Assessoria Jurídica
COAIB
Dem. Eivissa i Formentera
Dem. Mallorca
Dem. Menorca

JUAN M. GARCIA POU
ROBERTO MORENO PIVIDORI
JUAN M. GARCIA POU
CARLOS IÑIGO SAFONT

Arquitectes Assessors
Àrea Tècnica
Cultura

SALVADOR JUAN MAS
MARTIN LUCENA CAÑELLAS

Caps de Departaments Tècnics
Àrea Tècnica
Escola COAIB
OIU
Visat COAIB
Visat Dem. Eivissa i Formentera
Visat Dem. Mallorca
Coord. Tècnica Dem. Menorca

JOAN BAUZÀ ROIG
JOSEP A. MALDONADO MORENO
PEDRO J. CARRETERO DE OLEZA
EMILIO J. SALVÁ ALLOZA
EDUARD REGUANT PARELLADA
LLUISA MOYA COMPANY
ENRIQUE ULLDEMOLINS VIDAL
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Caps de Departaments Administratius
Activitats Tècniques, Culturals, Formació i
Publicacions
Secretaria general
Administració
Informàtica de gestió
Secretaria
Deganat i Dem. Mallorca
Visat Dem. Mallorca
Dem. Eivissa i Formentera
Dem. Menorca

JOANA NADAL NIELSEN
SEBASTIÀ SEGUÍ MARCÉ
MATEU BOVER BAUÇÀ
M. MAGDALENA VALLORI RAMIS
PEDRO FERRIOL ROCA
JOSÉ MARIA MARÍ PADILLA
JOANA RIUDAVETS RIUDAVETS
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Central col·legial

CENTRAL COL·LEGIAL

Fets més destacats
ACTIVITAT
Conforme a les conclusions de l'Observatori del COAIB en la presentació de les
dades de l’edificació de l'exercici 2020:
• Disminució en la magnitud de les obres.
El nombre d'obres va retrocedir un 6%, prop de l'estimació a la baixa realitzada pel
COAIB a la fi de 2019. La diferència provocada pel COVID-19 va estar en la forta
caiguda de la dimensió de les obres: va retrocedir un 15% el pressupost visat i un
18% la superfície visada.
• Menorca va sofrir la major caiguda.
En còmput anual, en 2020, les obres en la Demarcació de Menorca van caure un
12%. En la Demarcació de Mallorca van retrocedir un 6%. I en la Demarcació
d'Eivissa i Formentera per contra van créixer un 1%. La superfície visada va caure
en la Demarcació de Menorca un 33%, un 17% a Mallorca i un 11% a Eivissa i
Formentera. Referent a pressupost visat, Menorca va perdre un 37%, Eivissa i
Formentera un 17%, i Mallorca un 11%.
• Habitatge plurifamiliar estancat.
La creació d'habitatge plurifamiliar lliure es va mantenir, tan sols va perdre un 1%
enfront de l'exercici 2020, però està estancada. La pandèmia no ha creat el
problema de l'habitatge plurifamiliar, ja existia. Estem vivint el període de menor
creació d'habitatge nou de la nostra història recent, que tampoc és compensada per
un augment de l'habitatge reformat.
• L'edificació turística accentua la seva reculada.
Com ja avancem en anteriors informes, afavoríem la fi del procés de renovació de la
planta turística i l'impuls inversor en nous hotels urbans. La pandèmia ha afectat
amb especial virulència al sector turístic, provocant una caiguda més acuitada en el
nombre de projectes i, especialment, en la seva importància, tant en superfície com
en pressupost.
COL·LEGIACIÓ
L'any 2020, malgrat les circumstàncies, la col·legiació va continuar incrementant-se,
encara que a menor ritme. El nombre de col·legiats, residents i no residents, va
passar de 1.424 en 2019 a 1.436 en el 2020 per la incorporació de 13 nous
col·legiats residents. Les xifres de col·legiació se situen en màxims històrics en les
tres demarcacions.
El 93% del total de col·legiats el fan sota la modalitat “en exercici”. I un 7% en “no
exercici”.
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Activitats
Assemblees generals COAIB
Es varen celebrar les dues assemblees generals ordinàries, previstes als
Estatuts, els dies 30 de juny i 15 de desembre de 2020, així com dues
assemblees general extraordinàries dies 15 de desembre de 2020 i 21 de gener
de 2020, a Palma.

Activitats de la Junta
Juntes de Govern del COAIB
El 2020 es varen celebrar 20 sessions a Palma.
A més, es varen celebrar 12 sessions del Comitè Executiu de la Junta de Govern
del COAIB.
D’acord amb la Disposició addicional única del Decret llei 6/2020, d’1 d’abril, pel
qual s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació
creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària, es varen dur a
terme la majoria de reunions per videoconferència via Skype, i a l'empara del
que disposa a la Disposició addicional sisena de la Llei 2/1974, de Col·legis
professionals.
Convenis i acords institucionals
El Col·legi, des de la Junta de Govern, el Comitè Executiu, els vocals
responsables de les comissions i el gerent, ha promogut o ha participat de
manera activa en el desenvolupament de convenis de col·laboració amb d’altres
entitats i institucions, accions que s’han traduït en diversos acords.
ABRIL 2020
- Contracte de patrocini entre ASEMAS i el COAIB per el foment i realització
d’activitats formatives.
Participació a altres reunions, comissions i actes diversos
La degana i altres membres de la Junta de Govern han presentat, intervingut o
participat en les activitats següents:
09-01-20 Reunió Direcció General d’Arquitectura i Rehabilitació relativa al Decret
Inspecció Avaluació Edificis, celebrada a la seu de la D.G.
09-01-20 Reunió D.G. Coordinació en relació al Reglament d’ Accessibilitat,
celebrada a la seu de la D.G.
17-01-20 Reunió IBASSAL, celebrada a la seu del COAIB, per a tractar línies de
col·laboració i material sobre el sector de la construcció.
22-01-20 Reunió Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per a
presentar el programa elaborat pel COAIB per assignar pèrits, celebrada a la seu
del TSJIB.
22-01-20 Reunió Conselleria Mobilitat i Habitatge relativa a habitatge, amb
assistència de COAATMCA i FELIB, celebrada a la seu de la Conselleria.
23-01-20 Inauguració Expo IB- Salut a la sala d’exposicions del COAIB.
30-01-20 2a. Reunió Cª Mobilitat i Habitatge relativa a habitatge, amb assistència
de COAATMCA i FELIB celebrada a la seu de la Conselleria.
30-01-20 Celebració 16 anys Museu d’Art Contemporani Es Baluard.
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03-02-20 Reunió Cª Mobilitat i Habitatge, per temes d’habitatge, celebrada a la
seu de la Conselleria.
04-02-20 Reunió Autoritat Portuària Maó i el Batle de Maó, relativa a Concurs
d'idees.
07-02-20 Reunió Conseller Mobilitat, celebrada a la seu de la Conselleria.
17-02-20 Reunió PP Illes Balears, relativa al Decret Llei Habitatge.
02-03-2020 Reunió D.G. Arquitectura i Rehabilitació, relativa al Decret d’Habilitat,
celebrada a la seu de la D.G.
02-03-2020 Reunió Caixa Colonya sobre una possible col·laboració Concurs Edifici catalogat.
05-03-2020 Jornada 8 M - Dia de la Dona.
09-03-2020 Audiència Consellera de Salut.
18-03-2020 Reunió amb la Cª. de Mobilitat per videoconferència – situació
COVID-19
22-03-2020 Reunió amb la Cª. de Mobilitat i altres agents construcció - situació
COVID-19
23-03-2020 Reunió amb la Cª Mobilitat i resta agents de la construcció- situació
COVID-19
25-03-2020 Reunió amb la Cª Mobilitat i Habitatge- situació COVID-19
03-04-2020 Reunió Presidenta CAIB, Conseller Mobilitat i Habitatge i D.G.
Habitatge.
14-04-2020 Reunió Conseller Habitatge i Mobilitat.
08-05-2020 Reunió Ajuntament Ciutadella.
20-05-2020 Reunió Conseller Model Econòmic, Turisme i Treball i la Directora
General de Turisme.
22-05-2020 Reunió Col·legis Enginyers.
25-05-2020 Grup Parlamentari Més per Mallorca. Decret Llei 8/2020.
27-05-2020 Reunió presidenta i vicepresidenta FEHM.
27-05-2020 Seminari urbanisme COA Galicia.
29-05-2020 Reunió Grup parlamentari Podemos. Decret Llei 8/2020.

03-06-2020 Reunió Conseller Mobilitat i Habitatge CAIB.
03-06-2020 Seminari urbanisme COA Galicia.
04-06-2020 Taula tècnica - DG Arquitectura.
04-06-2020 Club de ROMA - Grupo Baleares.
05-06-2020 Reunió Projecte Decret IAE.
10-06-2020 Conseller Mobilitat i Habitatge CAIB.
10-06-2020 Seminari urbanisme COA Galicia.
11-06-2020 Reunió Gines Garrido - (colab. Poblat Gesa)
17-06-2020 Conseller Mobilitat i Habitatge CAIB.
17-06-2020 Seminari urbanisme COA Galicia.
23-06-2020 Reunió Grup Parlamentari Més per Menorca. Decret Llei 8/2020.
26-06-2020 Reunió Grup Parlamentari Ciutadans. Decret Llei 8/2020.
26-06-2020 Acte recepció - Donació Alcover.
01-07-2020 Reunió President PIMEM, a la seu de la PIMEM. Decret Llei 8/2020.
01-07-2020 Reunió El Pi. Decret Llei 8/2020.
01-07-2020 Reunió Més per Mallorca. Decret Llei 8/2020.
02-07-2020 Reunió Directora General Territori i Paisatge, a la seu de la Direcció
General. Decret Llei 8/2020.
02-07-2020 Reunió Grup Parlamentari Partit Popular. Decret Llei 8/2020.
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02-07-2020 Reunió Grup Parlamentari Podemos. Decret Llei 8/2020.
02-07-2020 Reunió Grup Parlamentari Socialista. Decret Llei 8/2020.
10-07-2020 Reunió Cercle d'Economia a la seu del COAIB. Decret Llei 8/2020.
10-07-2020 Reunió Direcció General de Coordinació, a la seu de la D.G. Decret
Llei 8/2020.
13 i 14-07-2020 Membre Jurat IBAVI a l’espai Francesc Quetglas.
15-07-2020 Reunió PIMEM en relació a Materials construcció, celebrada a la seu
del COAIB.
17-07-2020 Reunió D.G. Arquitectura en relació al seguiment del Decret
Habitabilitat
20-07-2020 Reunió president de la Cambra de Comerç de Mallorca. Decret Llei
8/2020.
21-07-2020 Reunió amb a presidenta de la FELIB, celebrada a la seu de la
FELIB. Decret Llei 8/2020.
24-07-2020 Reunió Cercle d’Economia.
24-07-2020 Acte recepció Donació Alomar.
24-07-2020 Reunió Adrià Clapes - J. Pizà en relació al concurs IBAVI.
28-07-2020 Reunió Presidenta Associació Constructors Baleares, celebrada a la
seu de l’Associació. Decret Llei 8/2020.
03-08-2020 Reunió Director Insular Urbanisme en relació al Curs arquitectes
municipals, celebrada a la seu del COAIB.
04-09-2020 Reunió amb la Consellera de Territori i el D.I. d’Urbanisme en relació
amb la Central Tèrmica d’Alcúdia, celebrada a la seu de la D.I.
24-09-2020 Reunió Directora UNED
24-09-2020 Jornada treball - Full de ruta transició energètica de Mallorca,
celebrada a l´Escola d’Hosteleria de les Illes Balears
25-09-2020 Obertura de l'any acadèmic de la Universitat de les Illes Balears
2020-2021, celebrada telemàticament.
28-09-2020 DG Arquitectura - visita Expo Amado
08-10-2020 Entrega Premis i exposició IBAVI.
21-10-2020 Reunió Associació de Promotors.
23-10-2020 Reunió D.G. Fons Europeus
26-10-2020 Reunió D.I. Patrimoni Consell Mallorca
29-10-2020 Reunió C. Mobilitat i Habitatge, i DG Arquitectura i D.G. Habitatge,
per a tractar propostes reactivació económica
03-11-2020 Reunió D.I. d’Energia i Canvi Climàtic en relació a propostes
reactivació econòmica, celebrada a la seu de la D.I.
04-11-2020 Visita Can Morató, Pollença.
05-11-2020 Reunió FELIB en relació a propostes reactivació econòmica, a la seu
de la FELIB.
05-11-2020 Reunió IBISEC en relació a propostes reactivació econòmica, a la
seu de la FELIB.
06-11-2020 Reunió Guia segell de Qualitat COAATM.
10-11-2020 Reunió D.G. Finançament. – Fons europeus
10-11-2020 Presentació procès participatiu Llei d’ Arquitectura.
16-11-2020 Reunió IBAVI, per tractar tema de Concursos
17-11-2020 Candidatura Mallorca a Observatori Turisme Sostenible (Consell de
Mallorca.
18-11-2020 Grup Treball Sector Construcció a la seu de l’Associació de
Constructors.
24-11-2020 Presentació pública Reglament LUIB Consell de Mallorca - virtual
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25-11-2020 Berenar amb premsa celebrat al COAIB
25-11-2020 Assemblea Anual UAAU
01-12-2020 Degana COA Murcia – EQE
01-12-2020 Reunió Conveni Ajuntament Palma
15-12-2020 1a. Jornada col·laboració COAS – Ajuntaments - ZOOM
18-12-2020 Homenatge arquitecte Federico Climent – Palma XXI
22-12-2020 Jornada Llei d’Arquitectura (Webinar)
Temes relacionats amb les activitats del Consell Superior dels Col·legis
d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE)
La degana del Col·legi i conseller representant va assistir a 11 sessions del Ple
Ordinari del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE), i
1 sessió del Ple Extraordinari del CSCAE, celebrades durant l’any 2020.
Així mateix, es va celebrar una assemblea ordinària el dia 20 de novembre de
2020.
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Àrea de concursos i ofertes de treball
Oficina de Concursos al COAIB
Des de l’any 2009 està en marxa l’Oficina de Concursos del COAIB que en
aquests moments està gestionada pel vocal de Concursos i Borsa de treball,
Bernat Nadal, amb la col·laboració de les arquitectes Lucía Manzanedo i Sonia
Franco, així com la secretaria col·legial, Magdalena Vallori.
Durant aquest any el COAIB ha continuat amb el conveni subscrit amb el CSCAE
perquè els col·legiats puguin accedir a les dades de la Plataforma de Concursos
d’aquesta entitat. Així, amb l'accés directe amb la plataforma des de l’apartat de
Concursos i borsa de treball de la pagina web COAIB, els col·legiats han pogut
accedir a totes les noticies sobre concursos que allà es publiquen.
Tot i així, a l’apartat de noticies del COAIB es notifiquen les convocatòries més
rellevants i properes, a més d’aquelles que des de la nostra Oficina ens semblen
de major interès pels col·legiats, amb la informació bàsica de cadascuna de les
licitacions, així com els enllaços a la documentació de les entitats convocants.
L’Oficina de Concursos durant aquest 2020 ha analitzat, presentat observacions,
si escau, i donat difusió d'entre altres a molt diverses convocatòries, destacant les
següents:
-

Concurs convocat pel Ministeri de Foment per mitjà de l’entitat Estatal del
Sòl (SEPES): Contracte de prestació de Serveis per la Redacció del
Projecte del Sector 12 Est Ca n’Escandell de la revisió del Pla General
d’Eivissa.

-

Concursos convocats per l’Autoritat Portuària de Balears: “A.T. per a la
redacció de projecte constructiu i direcció d’obra de reparació de
deficiències detectades a l’Informe d’avaluació d’edificis (IEE) i a l’informe
d’auditoria energètica dels edificis de l’APB”;

-

“Contractació dels serveis d’assistència tècnica per a donar suport
continuat al Departament d’Infraestructures”;

-

“Assistència Tècnica per al desenvolupament, implantació i seguiment de
la metodologia BIM”;

-

Convocatòries del Consell de Mallorca, com el del Departament de
Turisme i Esports, per a la “Redacció del projecte Estudi integral dels
valors patrimonials de Can Weyler previ a la redacció del projecte de
rehabilitació de l’edifici”;
“Redacció del Pla General i el Pla d’ordenació detallada dels municipis
d’Ariany, Selva i Maria de la Salut"; del Departament de Territori;

-

Convocatòries de Ports de les Illes Balears, com el “Contracte de serveis
per a la redacció del projecte d’execució corresponent a la rehabilitació
dels conjunts de casetes-escars de Portocolom i la reforma de la
urbanització de diverses parts del Porto de Portocolom i posterior
assistència tècnica a la direcció de les obres”;
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-

Convocatòria del Consell Insular de Formentera pel “Redacció del projecte
de les obres de la millora i ordenació de l’accés a la zona sociosanitària de
Formentera”.

-

Concursos convocats pel Servei de Salut de la Conselleria de Salut i
Consum: “Servei d’assistència tècnica per a la redacció de projectes i
direcció facultativa de les obres de reforma d’urbanització de l’Hospital
Psiquiàtric de Palma”;

-

“Servei de redacció de projectes i direcció facultativa de la reforma de
l’edifici El Carme”;

-

“Assistència tècnica per a la redacció del Pla Especial d’Ordenació de Son
Espases”;

-

Convocatòries de l’Institut Balear de la Joventut: “Redacció del projecte
integrat (obra + activitat), bàsic i d’execució, la direcció d’obres, juntament
amb la redacció de l’estudi de seguretat i salut, així com l’emissió del
certificat final de les obres de reforma parcial de l’alberg d’Alcúdia amb la
finalitat de garantir la seva reobertura”;

-

Concursos convocats pel Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears: “Servei d’arquitecte per a la redacció
d’aixecament de l’estat actual, projecte bàsic i executiu, direcció d’obres
d’adaptació d’un edifici existent al carrer d’en Sala a Porreres, en un
Centre de dia per a persones majors i redacció de l’estudi de seguretat i
Salut”;

-

“Servei d’arquitecte per a la redacció d’aixecament de l’estat actual,
projecte bàsic i executiu, direcció d’obres i redacció de l’estudi de seguretat
i Salut del centre de dia de 30 places a Palmanova (Calvià)”;

-

“Redacció de projecte d’activitat, instal·lacions i direcció d'execució de les
instal·lacions, redacció de Pla d'Autoprotecció i implantació del mateix al
nou Centre sociosanitari de llargues estades per a persones grans
dependents al complexe de Son Dureta, Palma”;

-

Concursos convocats per l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI): “Concurs
d’idees a nivell d’avantprojecte de 36-40 habitatges de protecció pública en
Carrer Tous,1 cantonada Fornaris,34, a La Soledat, Palma”;

-

“Redacció de los Projectes Bàsic i Executiu i Direcció de les obres i
Coordinació en matèria de Seguretat i Salut de l’edifici de 12 habitatges de
protecció pública a Fornells, Es Mercadal, Menorca”;

-

“Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la construcció de cinc
edificis d’habitatges de protecció pública a Palma i Marratxí”;

-

“Redacció de Projecte Executiu i Direcció de les Obres i Coordinació en
matèria de Seguretat i Salut de l’edifici de 43 habitatges de protecció
pública i aparcaments que l’IBAVI promou als carrers Tous, Brotad i
Fornaris, de Palma”;

-

Concurs convocat per la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca: “Elaboració
dels estudis previs i redacció del projecte integral de restauració, direcció
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facultativa completa i coordinació de Seguretat i Salut de l’edifici de Son
Boter”;
-

Concurs convocat per la Fundació Mallorca Turisme: “Concurs d’idees per
a seleccionar, mitjançant un procés participatiu, una proposta d’interiorisme
que dissenyi els estands per a participar a fires turístiques nacionals i
internacionals a les que participi la FMT”.

-

Concursos convocats per Ajuntaments de Mallorca:
“Servei de revisió i ampliació del catàleg de Bens culturals del PGOU.”
(Ajuntament de Calvià)
"Redacció del projecte tècnic i posterior direcció facultativa de les obres de
millora de la Via Majorica de Manacor." (Ajuntament de Manacor)
“Direcció facultativa per la direcció d’obra per la reforma dels locals de l’IMI
al carrer Joan Maragall 2” (Ajuntament de Palma)
“Contractació del serveis per a la redacció dels projectes de dotació de
Serveis urbans de la urbanització el Vilar de Pollença i Reparcel·lació
econòmica de la Urbanització el Vilar de Pollença” (Ajuntament de
Pollença)
“Realització del servei de redacció del Pla General i el Pla d’Ordenació
detallada del municipi de Ses Salines, així como els documents previs y
connexes”. (Ajuntament de Ses Salines)

-

Concurs convocats per Ajuntaments d’Eivissa i Formentera:
“Projecte bàsic, d’execució, d‘activitat, documentació sectorial, direcció
d’obra i direcció d’execució d’obra, ambdós compartides al 50% amb els
serveis tècnics municipals i coordinació de seguretat i salut durant
l’execució de l’obra pel nou centre de baixa exigència en Es Gorg”, al
municipi d’Eivissa. (Ajuntament d’Eivissa).
“Servei de redacció del Pla d’ordenació del litoral i redacció del projecte
executiu de les obres del passeig marítim de la Badia de Portmany des del
Port des Torrent fins Cala Gració, de Cala de Bou, Sant Agustí des Vedrà”,
(Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia).
“Servei d’assistència tècnica, direcció d’obra i coordinació de seguretat i
salut del "Projecte de rehabilitació de l’edifici de l’escola de música de Can
Blau Sant Agustí"”, (Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia).
“Servei de redacció del Pla General i el Pla d’ordenació detallada del
municipi de Sant Josep de sa Talaia i els documents previs i connexes.”
(Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia).
“Servei d’assistència tècnica, direcció d’obra i coordinació de seguretat i
salut d’expedients municipals d’obres” (Ajuntament de Sant Josep de Sa
Talaia).
“Servei de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres del
"Projecte reforma dels vestuaris del camp de futbol Sant Josep per a casal
de joves" (Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia).
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Així mateix, s’ha estat treballant amb diferents entitats per dur a terme noves
convocatòries, millorar bases, etc, algunes de les quals han obtingut un resultat
satisfactori i d’altres no s’han pogut materialitzar com ens hagués agradat.

Borsa de treball i convocatòries de places als ajuntaments de les
Illes
L’Oficina de Concursos, analitza, presenta observacions, si escau, i dona difusió,
a més de les convocatòries de projectes, a les convocatòries de places i borses
d’arquitectes que es convoquen per les diferents administracions públiques, entre
les quals han estat les dels següents municipis:
-

-

-

Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Ajuntament d’Es Castell
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Deià
Ajuntament de Santa Margalida
Ajuntament de Palma
Ajuntament d’Alaró
Ajuntament de Muro

S’han preparat, amb les entitats sol·licitants, ofertes puntuals per tal de contractar
a un arquitecte, com les següents:
-

Redacció del projecte executiu i d’instal·lacions, estudi de seguretat i salut i
control de qualitat de la reforma de Ca s’Amitger de Lluc, ofert per
l’IBANAT.

-

Contractes menors, amb caràcter d’urgència, per presentar sol·licitud de
fons, per part de l’Ajuntament de Deià, a la convocatòria de subvencions
del Pla d’Obres i Serveis del Consell de Mallorca.

Altres activitats.
Des de l'oficina de concursos hem col·laborat en l'elaboració de les bases de
concursos convocats per entitats públiques i privades, de les quals, alguns
concursos ja s'han realitzat, com el cas del “Concurs de projectes amb intervenció
de jurat per a la selecció de proposta arquitectònica amb caràcter d’avantprojecte
de reforma de diverses àrees de Raixa com a Refugi de muntanya i Centre de
formació – Escola de margers”, Convocatòria
del
Departament
de
Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca; i uns altres que estan encara
pendents de convocar-se.
També es pot destacar que s’estan elaborant les firmes de convenis de
col·laboració entre institucions rellevants del nostre entorn més proper i el COAIB,
com el de la Catedral de Mallorca, en tots aquells assumptes que puguin ser
d'interès comú, especialment en tots aquells aspectes relacionats amb
l'assistència tècnica respecte de la construcció, conservació, rehabilitació i millora,
actuacions d'assistència per al compliment normatiu i tècnic, realització d'informes,
projectes, direcció d'obres, representació tècnica, i en definitiva, tots aquells
treballs necessaris per a l'òptim desenvolupament i conservació del patrimoni, en
que puguin participar els col·legiats.
A més, des de l’Oficina de Concursos, hem col·laborat amb el departament de
Cultura, quant a la convocatòria dels Premis d’Arquitectura, així com a la
preparació de diverses exposicions de propostes de concursos duts a terme a
les Illes.
14
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Agrupació d´Arquitectes Experts Pericials i Forenses
Durant el 2020, la Junta Directiva de l’AAEPF ha estat integrada pels
següents membres:
President: Mª. Inmaculada Salom Moll
Secretari: Manuel García Ramis
Tresorer: Vacant
Vocal Eivissa i Formentera: Joan Marí Ferrer
Vocal Mallorca: Vacant
Vocal Menorca: Elisabet Fiol Bernat

Activitats de la Junta
Juntes Directives de l´AAEPF
Durant l´any 2020 es van celebrar 9 sessions.
Es varen celebrar dues Assemblees Generals Ordinàries en data 23 de
juny i 10 de desembre.
Secretaria
Durant l'any 2020 s'han registrat 15 documents d'entrada i 27 de
sortida, 12 de les quals eren circulars de l´AAEPF.
Es produïren 4 altes en l´Agrupació i 5 baixes, formant un total de 161
agrupats.
Es varen rebre 9 sol·licituds de peritatges de particulars que van ser
“cobertes” pel llistat del Servei d´Arquitectes Experts Pericials.
Es llogaren 6 instruments del perit durant l’any 2020 d’acord amb la
següent relació: 2 vegades la càmera termogràfica, 1 vegada el
mesurador d’humitats, 1 endoscopi, 1 anenòmetre de molinet i 1 multi
sonda.
L'Agrupació va continuar la funció anual encomanada pel COAIB en
l’elaboració de la llista anual d'arquitectes interessats a actuar com a
perits en procediments judicials, que es remeten als Jutjats per a
efectuar les designacions que estableix la Llei. A l’any 2020 les
novetats a la fitxa per apuntar-se varen ser: triar la llista de sol·licituds
de particulars per a estar inscrit en el llistat per a atendre les peticions
que rep el Col·legi a través de la web; diferenciar els partits judicials de
Maó i Ciutadella, en el cas dels Jutjats de Menorca; i canviar la
definició de Jutjats Civils a Jutjats Civils, Mercantils i Socials, ja que
són els que resolen aquest tipus d'assumptes.
Es va continuar amb la difusió als diferents Decanats dels Jutjats de
les Illes del programa informàtic a fi de que als Jutjats es pugui
seleccionar un pèrit aplicant els filtres d’àmbit i especialització.
L'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses del COAIB, en coordinació
amb l'Escola COAIB, va organitzar la presentació del llibre digital "Guia
Tecnològica de l'Arquitecte Perit", fruit de la col·laboració de la UAPFE i el
finançament de la Fundació Arquia, i una sessió pràctica centrada en els
instruments tècnics disponibles en el COAIB per als arquitectes perits dia 29 de
setembre, a càrrec de la seva autora, la doctora en Arquitectura, Débora Serrano
García.
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Agrupació d´Arquitectes al Servei de l’Administració Pública
Durant el 2020, la Junta Directiva de l’AASAP ha estat integrada pels
següents membres:
President: Mateu Carrió Muntaner
Secretari: Gabriel Buades Crespí
Tresorer: Bartomeu Nicolau Mayol
Vocal Eivissa i Formentera: Vacant
Vocal Mallorca: Emilio J. Salvá Alloza
Vocal Menorca: Vacant
Vocal Administració de l’Estat i comunitat Autònoma: Bernardino Seguí Coll
Vocal Consells Insulars: Vacant
Vocal Ajuntaments: Maria Mayol Ferrer

Activitats de la Junta
Juntes Directives
Durant aquest exercici, l’ASSAP ha celebrat 8 sessions de la Junta
Directiva, la majoria d’elles, pel sistema de videoconferència, degut a
les mesures preventives relatives la Covid-19
Secretaria
Durant l'any 2019 s'han registrat 1 document d'entrada i 8 de sortida,
dels quals 7 eren circulars de l´AASAP.
Es va produir nova incorporació en l´Agrupació, formant un total de 29
agrupats.
Reunions informatives
El 23 de juliol es va celebra una reunió informativa per a tractar sobre els
decrets aprovats pel Govern balear:
-

-

Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria
d’habitatge, aprovat pel Consell de Govern de les Illes Balears i
publicat en el BOIB núm. 28 de data 5 de març de 2020,
especialment sobre els articles i les disposicions de caire urbanístic
que cal tenir en compte a l’hora d’informar els projectes per a la
concessió de llicències.

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries
per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, especialment pel
que fa a la simplificació administrativa i a l'agilitació en la concessió de
llicències
- Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció
del territori de les Illes Balears, en general

Reunions UAAAP
El president va assistir, de forma telemàtica, a les reunions de la Unió
d’Agrupacions d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública, celebrada de
forma telemàtica, en data 10 de novembre de 2020.
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Àrea de Cultura
Publicacions COAIB
Mostra d’idees per al disseny d’una marquesina per a les
parades de bus de l’illa d’Eivissa
L’objecte de la mostra el constitueix l’exercici de disseny
d’una marquesina, amb emplaçament teòric, i té com a
objecte les parades d’autobusos de l’illa d’Eivissa, i fora de
l’àmbit oficial de sistema de concursos, donada la seva
finalitat lúdic recreativa.
Aquesta mostra s’estructura com a un exercici recreatiu de
disseny per als col·legiats adscrits a la Demarcació Eivissa i
Formentera del COAIB, havent estat impulsada durant la
pandèmia COVID-19 i com una resposta a una necessitat
cultural recreativa.
Aquesta publicació ha estat dirigida i coordinada pels
arquitectes Rogelio Martín i Eduard Reguant.
Menorca des de l’arquitectura: Fotografies de Toni Vidal
Aquesta publicació està editada pel COAIB - Demarcació
Menorca i Triangle Postals S.L.
El llibre ofereix les fotografies més significatives de
l’arquitectura menorquina, realitzades per l’arquitecte Toni
Vidal. És un tribut a un autor que ha registrat, al llarg de
molts anys, imatges singulars de la realitat illenca: els seus
habitants, el seu territori i la seva arquitectura.
Guia d’Arquitectura d’Eivissa i Formentera i de Palma
S’està treballant en la reedició de les guies d’arquitectura
d’Eivissa i Formentera i la de Palma.
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Arxiu Històric
Durant l’any 2020 s’han continuat desenvolupant els objectius de l’Arxiu del
Coaib, recopilar, inventariar, conservar, digitalitzar i difondre el seu patrimoni
documental. Ara ja fa tres anys des de que es donà una nova empenta al
departament de l’Arxiu i aquest ha assolit nous projectes i reptes a mesura que
el seu volum ha augmentant amb noves incorporacions.

Inventari
S’ha seguit classificat i inventariat una gran part de l’arxiu
de manera que s’han actualitzat els diferents fons i sèries:


L’Arxiu de Visat del COAIB, amb més de 115.300
còpies de projectes visats entre els anys 1932 i 1979.
Aquest arxiu compta també amb 47 llibres de registre
on queda constància de les obres que es visaren entre
els anys 1932 a 1986, en ells s’indica el número de
visat, l’arquitecte, el promotor, l’emplaçament, el tipus
de l’obra i el pressupost d’execució material. L’Arxiu de
Gestió comprèn també els llibres d’ordres de les obres
finalitzades, els quals custòdia el Coaib.



El Fons d’Arquitectes i altres tècnics on es custodien
projectes de 28 arquitectes i 5 enginyers,
aproximadament uns 180 projectes.



El Fons d’Imatge integra tres col·leccions: la col·lecció
fotogràfica del COAIB, la col·lecció Fotogràfica MasMartí i la col·lecció fotogràfica de Patrimoni. La primera
està formada per unes 8500 fotografies en negatius,
plaques de vidre i positius. La col·lecció Fotogràfica
Mas-Martí, cedida al col·legi a l’any 1986 consta de
24.000 negatius, 10.000 positius, 503 diapositives i 171
llibretes que documenten l’estat de la ciutat i les obres
que s’hi realitzaven entre els anys 60 i 80. Formen
també part d’aquesta col·lecció varies filmacions de les
obres més rellevants que es realitzaren a Palma entre
les dates abans esmentades. El tercer grup està format
per imatges d’edificis que han estat objecte de treballs
d’investigació, informes de protecció del patrimoni i
col·laboracions del COAIB per la redacció de Catàlegs
Municipals.



Integren també l’arxiu les sèries de Exposicions, Tesis,
Treballs
d’Investigació, Protecció del Patrimoni,
Urbanisme, Pinacoteca i l’arxiu de publicacions del
COAIB.

18

CENTRAL COL·LEGIAL

Eivissa i Formentera
ARXIU VISAT
FONS
ARQUITECTES
FONS
IMATGES
PINACOTECA

REGISTRE EXPEDIENTS VISATS
(1974-2010).
ERWIN BRONER
(Inventariat i catalogat al 2007)
ARXIU FOTOGRAFIC EIVISSA
Obra pictòrica exposada a la seu col·legial
TOTAL

Mallorca
ARXIU VISAT

FONS
ARQUITECTES
FONS
IMATGES

REGISTRE EXPEDIENTS VISATS
(1932-1986).
ARXIU EXPEDIENTS VISATS
(1932-1979)
LLIBRES D’ORDRES
(2000-2017).
(Falta Inventariar)
DIVERSOS ARQUITECTES I ENGINYERS
(Falta inventariar Pedro Garau Sagristá))
ARXIU FOTOGRAFIC HISTÒRIC COAIB
ARXIU FOTOGRAFIC MAS MARTÍ
(Falta inventariar)
COLECCIO FOTOGRAFICA AÈREA DEL
COAIB (Falta Inventariar)
COLECIÓ CATALEG DE PALMA

PROTECCIÓ
DEL
PATRIMONI

COL·LECCIÓ FOTOGRAFICA DEL
PATRIMONI
CATALEG DE PROTECCIÓ DEL
PATRIMONI DE PALMA
(Falta Inventariar)
EXPEDIENTS
(Falta Inventariar)
FITXES
(Falta Inventariar)
PLÀNOLS HISTÒRICS (Falta inventariar)

ARXIU
URBANÍSTIC
PINACOTECA

47
115.300
14400
180
8500
35.766
255
820
1071

297

(Falta Inventariar)
53

EXPOSICIONS

181
TOTAL

176.870

Menorca
ARXIU VISAT
PROTECCIÓ
DEL
PATRIMONI
ARXIU
URBANÍSTIC

REGISTRE EXPEDIENTS VISATS
(1997-2010).
AIXECAMENT DE PLÀNOLS D’EDIFICIS
DE MAÓ I CIUTADELLA. Joan Gomila
(Falta Inventariar)

6

(Falta Inventariar)
TOTAL

6
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Projecte i difusió
Objectius del projecte
 Classificar, inventariar i catalogar els documents que
integren l’arxiu.
 Preservar el fons documental de lesions, patologies,
atacs biòtics i deterioraments. Per aquest motiu l’arxiu
ha adquirit capses de cartró de conservació provisional
permanent.
 Establir un protocol amb les directrius sobre els
documents que han de formar part de l’arxiu i la seva
conservació, el processos d’acceptació de donacions i
la consulta de documentació.
 Recollir, conservar i custodiar nous documents i
donacions d’arquitectes.
 Difondre el patrimoni documental del Coaib a través
d’una sèrie d’actuacions i donant accés a la
documentació a investigadors i als estudiosos que ho
desitgin.
 Digitalitzar el documents més interessants, més
deteriorats o més exposats a possibles processo
patològics físics o biòtics.
Noves incorporacions al fons de l’arxiu
L’arxiu aquest any ha vist augmentat el seu Fons
d’Arquitectes gràcies a la donació anònima que es fe al
COAIB del plànol del Pla d’Ordenació de Palma (1943) de
Gabriel Alomar.
Per tal de regular les noves incorporacions de documents a l’arxiu aquest any s’ha
aprovat i posat en marxa el protocol de Consultes a través del qual es regulen les
peticions dels usuaris, els sistemes de control i cessió de documentació i les
tarifes del servei.
Digitalització de documents
Durant l’any 2019 s’han realitzat diferents digitalitzacions
amb la finalitat de preservar l’estat actual de la
documentació i obtenir còpies digitals per tal de realitzar les
consultes sense deteriorar els originals.


S’han digitalitzat 10 llibres de registre de visat (del 31 al
40). Queden 7 per digitalitzar, procés que segons
previsions acabarà a l’any 2021.



Gràcies a l’adquisició que es realitzà a l’any 2019 d’un
escàner de gran format per digitalitzar plànols i dibuixos
i un escàner de fotografies i negatius, l’arxiu ha
digitalitzat els següents documents:
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DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS
2020
Núm. Documents Núm. Expedients
VISAT
Expedients de visat
812
78
Llibres de registre
1468
10 (llibres)
DONACIONS
Pere Garau
212
40
Carlos Garau
352
53
Gabriel Alomar
1
Gaspar Bennazar
6
Antonio y Andres Parietti
114
15
José Alcover
199
4
Josep Ferragut
1281
76
ALTRES
Plànols històrics
297
Cartells exposicions
24
Fotografia aèria
255
Patrimoni
28
Total documents

5049

Consultes
Durant l’any 2020 s’han realitzat 53 consultes efectives a l’Arxiu de Visat i 20
consultes a l’Arxiu Documental del COAIB. També s’han rebut consultes de
institucions públiques com el Consell o l’Arxiu de la Catedral de Mallorca.
Difusió
A l’any 2020 s’han dut a terme diversos projectes de difusió
de l’arxiu que tindran continuïtat als pròxims anys:
• Projecte 100/10, una iniciativa que pretén difondre
l’arquitectura més interessant realitzada a les nostres
illes al llarg dels 100 anys del segle passat (1900-2000),
a través de 10 testimonis significatius de les diferents
etapes d’aquell segle.
Aquest projecte que té previst el seu desenvolupament
entre els anys 2018 i 2027 on cada any es proposarà la
difusió d’un tema monogràfic, de forma que en conjunt
suposi una repàs de l’arquitectura del segle XX.
L’any 2020 es va dedicar l’arquitectura realitzada a
Menorca entre els anys 60 i 80, el Col·legi Oficial
d’Arquitectes de les Illes Balears, va organitzar una
sèrie d’actes sobre aquest tema amb la finalitat de donar
a conèixer el conjunt de 10 obres. A causa de la situació
derivada de l’alarma sanitària causada per la Covid 19,
els actes inicialment proposats, conferències, viatge i
exposició s’han vist ajornats fins al 2021.
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• Un altre dels projectes continuats durant aquest any és
la publicació de l’Obra del Mes, mensualment el COAIB
publica la fitxa d’un document dipositat a l’Arxiu amb la
finalitat de donar a conèixer el seu fons i apropar aquest
departament col·legial als usuaris. Al 2019 s’han
publicat les següents fitxes:
17- Talaiot de Torallonet Vell. Menorca.
18- La Casa Churruca (German Rodriguex Àrias)
19- Libro primo de l’Arquitectura de Sebastiano Serlio.
20- Torre de Ses Puntes (Guillem Oliver i Neus Garcia)
21- Edifici Palacio Avenida (Gabriel Alomar Esteve)
22- Can Casasayas i “Pensión Menorquina” (Francesc
Roca)
23- Casa Salvà (Francisco Casas Llompart)
24- Pista poliesportiva al carrer Ticià (Antoni Forteza)
25- Ses Finestres Verdes (Carlos Garau i José de
Oleza)
26- Pla Alomar (Gabriel Alomar)
27- Ermita de la Pau (Castellitx)
28- Betlem de la Sang.

• Pel que fa a les xarxes de comunicació, l’Arxiu hi ha
participat molt activament des del mes de maig. S’han
publicat 189 posts i 297 Stories repartides entre “que
saps d’arquitectura?” (128), “que saps de l’Arxiu?” (14) i
“coneixes l’edifici?” (155).
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Àrea Deontològica
Oficina d'Informació Deontològica (OID)
Tant la Llei de Col·legis Professionals estatal, Llei 2/1974, de 13 febrer, com la Llei
de Col·legis Professionals de les Illes Balears, Llei 10/1998, de 14 de desembre,
estableixen que les organitzacions col·legials estan subjectes al principi de
transparència en la seva gestió. Que estableix l´obligació d´elaborar una memòria
anual.
Els articles 11 de la Llei estatal i 13 de la Llei balear relacionen la informació
mínima que ha de contenir dita memòria anual.
Així, en lo que a aquesta oficina interessa, ha d’incloure les següents dades:
c) Informació agregada i estadística relativa als procediments informatius i
sancionadors en fase de instrucció o que hagin esdevinguts fermes, con indicació
de la infracció a la que es refereixen, la seva tramitació i la sanció imposta en el
seu cas, respectant sempre la legislació en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
d) Informació agregada i estadística relativa a
presentades pels consumidors i usuaris, així com
representatives, i també sobre la seva tramitació,
motius d´estimació o desestimació de la queixa
legislació en matèria de dades de caràcter personal.

les queixes i reclamacions
per les seves organitzacions
així com, en el seu cas, els
o reclamació, respectant la

En compliment de dita normativa, s´ha elaborat la present memòria, on s´inclou la
referida informació i, a més, es tracta de donar una imatge fidel, una fotografia,
que sintetitzi l´activitat de l´ oficina deontològica durant el present any.

Procediments sancionadors. Informació agregada.
EXPEDIENTS OBERTS
2020
EXPEDIENTS
FINALITZATS 2019
EXPEDIENTES
FINALITZATS 2020

EXPEDIENTS EN
TRÀMIT 2020

Sanció imposada
15
2 1 suspensió de 1 setmana.

Amb sanció
Amb sanció

0

Amb arxiu

10

En fase d’instrucció

12

1 suspensió de 1 mes.

Informació estadística
Les dades relatives a l’activitat de l’Oficina d’Informació Deontològica al llarg de
l’any 2020, són les següents:
Comunicacions:

87
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Consultes d’arquitectes:
Consultes de particulars:

4
3

Denúncies 2020:
15
D’ arquitectes a arquitectes:
De particulars a arquitectes:
D’empreses a arquitectes:
D’Institucions públiques:
-

Denúncies tramitades:
Expedients instruïts:
Expedients pendents de resolució:
Arxiu de denúncies:

4
5
3
3
15
4
12
10
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Àrea Tècnica
L’Àrea Tècnica del COAIB, encapçalada pel vocal de l’Àrea Tècnica, Joan Cerdà
Ripoll, compta amb un arquitecte coordinador: Joan Bauzà Roig; quatre
especialistes: Luis Velasco Roldán, Juan Antonio Lain García, Miquel Cerdà
Torres i Ana Cabot Gomila; i un col·laborador: Francisco Ramis Villalobos.
S’han resolt nombroses consultes dels col·legiats -realitzades tant personalment
com per via telefònica o per correu electrònic– sobre temes de construcció,
instal·lacions, estructures, patologies, rehabilitació, normativa tècnica i diferents
aspectes d’arquitectura legal.
Com a referència es pot indicar que el nombre de consultes durant l’any 2020 ha
estat de 1.460.

Assessorament als col·legiats

L’assessorament personalitzat als col·legiats és de cinc dies a la setmana de
12:00 a 14:00 hores.
De cada vegada més la consultoria de l’Àrea Tècnica s’instrumenta mitjançant
visites al portal d’Àrea Tècnica del web col·legial.

Àrea Tècnica Virtual
Es realitza una tasca constant d’actualització de la web col·legial. A continuació
s’enumeren agrupades per conceptes genèrics les principals utilitats incorporades
a l’Àrea Tècnica Virtual durant l’any 2020. Paralel·lament indicar que aquest any
s’ha creat una nova secció anomenada “Formació i difusió CTE 2019” dirigida a
fer difusió de les novetats i utilitats més destacades en quant a la darrera
modificació del CTE.
Seguretat, ús, accessibilitat i habitabilitat
- DT1 Guia tècnica modificacions CTE 2019. Gener 2020. (Font: CSCAE)
- Text consolidat del D 145/1997 amb les modificacions del D 20/2007 i del
Reglament de la LOUS
- Fitxa SI Residencial habitatge unifamiliar aïllat. Juliol 2020
- Fitxa SI Residencial habitatge unifamiliar adossat. Juliol 2020
- Fitxa SI Residencial habitatge plurifamiliar. Juliol 2020
- Fitxa SI Aparcament en edifici d'altres usos. Juliol 2020
Instal·lacions
- Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de Presidència de les Illes Balears
- L 7/2013. Resum de les modificacions del DL 8/2020. Juny 2020
- L 7/2013. Nota Tècnica amb les modificacions de la Llei 6/2019 i del DL
8/2020. Juliol 2020
- Llistat de normativa tècnica general per a projectes d'activitats - v1.2020.
Desembre 2020
- L 7/2013. Nota Tècnica sobre la Llei d'Activitats. Desembre 2020
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Higiene, salut, medi ambient i eficiència energètica
- Pautes d'actuació de la DF en obres en curs front a la situació creada pel
COVID-19. Març 2020. (Font: CSCAE)
- Mesures destinades a prevenir la infecció per SARS-CoV-2 en l'entorn
laboral. Març 2020. (Font: Institut Balear de Seguretat y Salut Laboral)
- Nota tècnica sobre les modificacions del DB-HE. v1. Abril 2020
- DB-HS 6. Nota tècnica Protecció enfront del radó. v3. Abril 2020
- Nota tècnica sobre les modificacions del DB-HE. v2. Agost 2020
- DB-HS 6. Nota tècnica Protecció enfront del radó. v4. Agost 2020
- Guia d'aplicació del DB HE 2019. Agost 2020. (Font: IETcc)
- DL 1/2020 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació ambiental
de les Illes Balears
- Guia d'aplicació del DB HE 2019 - Exemples pràctics. Setembre 2020
- Nota tècnica sobre aplicacions informàtiques justificatives del DB-HE. v1.1.
Desembre 2020
Condicions administratives i tècniques
- Diferents actualitzacions del llistat de normativa tècnica per a obres
d’edificació
- Contingut del Projecte d'Edificació. Octubre 2020
- Enllaç per consultar les Normes UNE
Formació i difusió CTE 2019
- DT1 Guia tècnica modificacions CTE 2019. Gener 2020. (Font: CSCAE)
- Jornada Institut Eduardo Torroja. Canvis DB-HE. Febrer 2020
- Jornada Institut Eduardo Torroja. Nou DB-HS-6 Protecció enfront al radó.
Febrer 2020
- Jornada Institut Eduardo Torroja. Canvis DB-SI. Febrer 2020
- Conceptes bàsics sobre la modificació del CTE. Abril 2020
- Vídeo explicatiu de les modificacions del CTE 2019. Maig 2020. (Font:
COAC)
- Guia d'aplicació del DB HE 2019. Agost 2020. (Font: IETcc)
- Nota tècnica sobre les modificacions del DB-HE. v2. Agost 2020
- Nota tècnica DB-HS6 Protecció enfront del radó. v4. Agost 2020
- Guia d'aplicació del DB HE 2019 - Exemples pràctics. Setembre 2020
- Vídeo de la jornada Sessió informativa: Recursos per a aplicar les
modificacions del CTE. Setembre 2020
- Guia de protecció enfront del radó en obres de rehabilitació. Setembre
2020. (Font: IETcc)
- Nota tècnica sobre aplicacions informàtiques justificatives del DB-HE. v1.1.
Desembre 2020
- Nova versió de l'Eina Unificada Lider-Calener. Comparativa de les versions
2017 i 2020
- CE3x i el nou DB HE0 i HE1. Acadèmia ISOVER
- Eines de qualificació energètica d'edificis HULC i SG SAVE. Acadèmia
ISOVER
Actualment l’Àrea Tècnica treballa
Col·laboració entre el COAIB i IBAVI per la monitorització
d’Habitatges de promoció pública.
Proposta per a la redacció d’un decret regulador dels
Informes d’Avaluació del Edificis a les Illes Balears.
Revisió i seguiment del projecte de Decret d'habitabilitat
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de les Illes Balears.
Revisió i propostes del projecte de Reglament
d'accessibilitat de les Illes Balears.
Avanços per un nou Decret de control de qualitat de
l’edificació i el seu ús i manteniment.
Propostes per al reglament de la LUIB a l’apartat
d’edificació.
Revisió dels coeficients per al càlcul simplificat del PEM i
proposta de nous coeficients.
Anàlisis, reorganització i escanejat dels Papers AT.
Anàlisis de la documentació de diferents Ajuntaments
sobre les declaracions responsables en la tramitació de
llicències urbanístiques.
Anàlisis de modificacions i noves utilitats en quant al CTE
2019.
Anàlisis de diferents noves versions de les eines
informàtiques (HULC, CE3x, SG-SAVE, etc.) per a la
certificació energètica dels edificis i la justificació del HE0 i
HE1.
Desenvolupament de noves aplicacions informàtiques per
a ajudar a justificar el nou CTE HE 2019.
Monitoratge de les dades meteorològiques de diverses
estacions AEMET de les Illes Balears.
Anàlisis de les modificacions de la Llei 7/2013 d’activitats
a causa de l’aprovació de la Llei 2/2020.
Redacció d’un manual de bones pràctiques per la redacció
d’una ordenança reguladora del paisatge urbà.

-

-

Base de Dades de la Construcció per a obres de Restauració i
Rehabilitació de les Illes Balears

Pendent de decidir si el COAIB editarà una Base de Dades per obres de
Restauració i Rehabilitació.

Altres
Assessoraments varis
Ajuntament de Palma
- Consulta de de diferents projectes per verificar la competència o no del seus
redactors.
- Reunió per analitzar els documents de la web municipal referent a
declaracions responsables en fase de Projecte bàsic i Projecte d’execució.
- Col·laboració en una futura Ordenança de l’espai urbà.
Consell de Mallorca
Amb la Direcció General de Residus, per tractar la justificació de la fitxa de
residus.
MAC Insular
Analitzar la valoració dels residus de construcció en fase de projecte i possible
conveni amb el COAIB.
-

Govern de les Illes Balears
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. S’han celebrat diferents
reunions per a tractar temes sobre Accessibilitat, Allotjaments turístics,
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modificació del Decret d’Habitabilitat, proposta Decret de regulació dels
Informes d’Avaluació d’Edificis, banc de preus i control de qualitat.
-

IBAVI. Conveni relatiu a la monitorització d’habitatges de l’IBAVI.

-

Direcció General d’Indústria i Canvi Climàtic. Seguiment de la Llei de Canvi
Climàtic i registre de certificats d’eficiència energètica

-

Direcció General de Treball, referent al Segell de Qualitat dels estudis de
seguretat i salut.
ASINEM
- Reunió per participar a una taula rodona en el proper Congrés d’eficiència
Energètica i Sostenibilitat organitzat per l’ASINEM.
CSCAE
- Assistència a diferents reunions: de CTE, mesures seguretat i salut i Llibre
d’Ordres digital.
ITEC
- Presentació de noves aplicacions de l’ITEC.
- Contactes per una possible col·laboració per editar un Base de dades de
rehabilitació de les Illes Balears.
FELIB
- IEE: Informe d’Avaluació de l’Edifici
- Comissió d’Eco-Disseny i eficiència energètica de la edificació

Comités tècnics, reunions de coordinació i reunions de seguiment COAIB
3.0
Durant el període de referència s’han realitzat diferents reunions de
coordinació entre els departaments de Visat, OIU, Escola COAIB i Àrea
Tècnica, i s’ha assistit a reunions de seguiment per avaluar els objectius
anuals.
Circulars tècniques
Des del mes de gener fins al mes de desembre s’han publicat 40 circulars
tècniques.
Diversos
- Redacció setmanal d’un informe de seguiment amb indicació de nombre i
tipus de consultes realitzades, relació de documentació penjada a la web i
indicació de treballs en curs.
-

Participació en les aportacions del COAIB a la Mesa 3 que desenvolupa la
part d’edificació del Reglament de la LUIB.

-

Assistència al curs de dissenyador PassivHaus.

-

Coordinació amb TopoSistems per aixecament 3D de la seu del COAIB.

-

Estudi, anàlisi i recomanacions de diferents informes i protocols de
mesures preventives per a l'activitat de construcció en relació amb l'alerta
pel COVID 19.
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-

COVID 19. Informe Manteniment de la distància de seguretat de 2m entre
treballadors de la construcció. Selecció de tasques de construcció en les
quals no es pot garantir la distància de seguretat requerida per l'Ordre de
25 de març de 2020.

-

Selecció i anàlisis de vídeos formatius sobre la modificació del CTE 2019 i
aplicacions informàtiques per a la seva justificació.

-

Referent als possibles convenis amb les AAPP, formació al personal de
visat, sobre temes referents a accessibilitat, habitabilitat i protecció enfront
del foc per a edificis unifamiliars i plurifamiliars.

-

Informe tècnic sol·licitat per un col·legiat de la Demarcació de Mallorca,
sobre les toleràncies del DB SUA9 per a un itinerari accessible en un edifici
existent.

-

Entrevista IB3 TV. Participació en el programa Matins d’IB3 sobre piscines
de plàstic en terrasses d'edificis (4 de juny).

-

DL 8/2020. Document referent a la tipificació d'obres segons LOE, CTE i
LUIB, relacionades amb: Comunicació prèvia, Declaració Responsable i
Llicència urbanística.

-

Anàlisi de l'aprovació definitiva del PIAT.

-

Entrevistes i jornades relaciones amb l’entrada en vigor del CTE 2019.
Entrevista en Diari Última Hora (22.09). Jornada formativa per streaming al
departament de visat (23.09). Jornada formativa per streaming al col·lectiu
d'arquitectes (25.09).

-

CTE 2019. Anàlisis de la documentació a revisar o requerir durant el visat
obligatori de projectes.

-

Reunió presencial amb el nou delegat comercial de DAIKIN. Presentació
de les novetats del mercat i productes més instal·lats.

-

Anàlisis del futur DB-HE6 referent a Dotacions mínimes per a la
infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

-

Anàlisis de la Llei 2/2020 i comparació amb el DL 8/2020, en particular els
canvis en la Llei d’activitat i en la LUIB.

-

Assistència virtual a Jornada Tècnica: Segell de Qualitat en ESS i EBSS –
CAATMCA+IBASSAL (28.10).

-

Manteniment de les instal·lacions de climatització de la seu central del
COAIB. Inspecció de les instal·lacions de climatització de la coberta,
acompanyats de Joan Perelló, (enginyer que va projectar les instal·lacions
de l'última reforma), amb l'objectiu d'avaluar el seu estat de conservació i
programar substitucions futures dels compressors actuals (21.11 i 26.11).

-

Informes d'Idoneïtat Tècnica. Reunió per a possible conveni entre el
COAIB i l'Ajuntament de Palma. (13.11)

-

Informes tècnics sobre competència professional referents a projectes
redactats per arquitectes tècnics a Costitx.
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-

Estudi de l’aprovació inicial del Reglament de la LUIB – Consell de
Mallorca.

-

Assistència a Consell assessor de l'energia. (02.12).

-

Assistència a diferents jornades tècniques del Mòdul 3 del Curs de
Rehabilitació d’edificis impartit pel COAIB.

-

Seguiment de la implantació del Llibre d'Ordres Digital.

Informàtica professional

Com a part d’una estratègia col·legial que cerca una major integració entre el
suport tècnic i el desenvolupament d’utilitats per als despatxos d’arquitectura, el
servei d’Informàtica Professional forma part de l’Àrea Tècnica.
El seu
responsable és l’arquitecte Miquel Cerdà Torres.
Assessorament als col·legiats
La consultoria és de tres dies a la setmana de 12:00-15:00.
Pàgina web
Es manté una relació d’aplicacions informàtiques desenvolupades a l’Àrea
Tècnica, que es van actualitzant periòdicament seguint els canvis normatius.
Aplicacions Àrea Tècnica
Les aplicacions desenvolupades a l’Àrea Tècnica es poden agrupar en dos tipus:
1.

Les internes, utilitzades a la pròpia Àrea Tècnica o al COAIB.

2.

Les externes, desenvolupades per a l’ús dels col·legiats, generalment
per al compliment de normativa autonòmica i altres utilitats no rentables
per a les empreses de software.

-Respecte al primer grup:
•

Monitoratge de l’aplicació AEMET OpenData

S’ha iniciat la recollida sistemàtica de dades de les estacions d’AEMET de les
Illes Balears. Indicar que l'obtenció de les dades meteorològiques actuals és
immediata i gratuïta, no obstant això, per a accedir a dades històriques és
necessari abonar les corresponents taxes. El sistema va entrar en funcionament a
mitjan 2020.
-Respecte al segon grup, es mantenen actualitzades les següents aplicacions:
•

Aplicació DXF_TO_CTE per la conversió automàtica de dibuixos
AutoCAD en arxius de tipus CTE de Lider i Calener. S’hi està treballant.

•

Aplicació per al transvasament de dades Lider/Calener. S’hi està
treballant.

•

Aplicació HE-4 sobre Contribució Solar Mínim en les Instal·lacions
d’ACS. Càlcul d’instal·lacions de panells solars tèrmics. Actualitzada el
22 d’octubre de 2020.
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Editor de diverses fitxes (Residus, Il·luminació HE3, Protecció front el llamp, etc.).
Il·luminació HE3 i Protecció front el llamp, actualitzades a 29 d'octubre de 2020.
També s'ha estudiat la possible inclusió d'una fitxa de Protecció sobre el gas
Radó, encara que finalment s'ha descartat.
Activitats diverses
•

Monitoratge d'habitatges de l’IBAVI i recuperador de calor

S’han recollits la totalitat de dades de tres habitatges de la Promoció de Capità
Vila i d’un habitatge de la Promoció de Fornalutx. Així com, de dos recuperadors
de calor.
Per la recollida de les dades, s’ha desenvolupat rutines de programari i aparells
electrònics que són re-aprofitables.
Indicar que part de les eines desenvolupades per al monitoratge dels habitatges
ha servit per a desenvolupar la recollida de dades de les estacions d'AEMET, així
com per a determinar el factor solar de les persianes mallorquines, útil per la
justificació del DB HE1.
•

Aplicació pel compliment preliminar del DB HE1

S’ha desenvolupant una aplicació informàtica per a la verificació (en fase inicial del
projecte) del compliment del DB HE1, que avalua el coeficient global de
transmissió de calor, el control solar i la permeabilitat a l’aire de l’envolupant de
l’edifici.

31

CENTRAL COL·LEGIAL

Àrea d’Urbanisme i Ordenació del Territori
Activitats a través de l’OIU
L’Oficina d’Informació Urbanística (OIU) ha elaborat informes, al·legacions i
suggeriments relatius a la múltiple normativa d’àmbits estatal, autonòmic,
insular i municipal en matèries d’ordenació del territori, d’urbanisme i de
turisme; matèries la competència de les quals recau be en la Junta de Govern
del Col·legi o bé en les corresponents juntes de Demarcació, que segueix i
coordina la degana o el titular de la corresponent Vocalia. El director de l’OIU
és l’arquitecte Pedro Carretero de Oleza.
Continuant amb la dinàmica dels anteriors exercicis de consolidació del servei
d’atenció als col·legiats per mitjans telemàtics en les seves consultes, durant
aquest any, molt condicionat per les mesures derivades de la pandèmia, s’ha
donat un nou impuls per tal de facilitar la recerca de la normativa urbanística
requerida per al desenvolupament de la nostra tasca professional, tot
completant i actualitzant permanentment la normativa, tant municipal com
supramunicipal, en matèria d’ordenació territorial i urbanística dels àmbits
insulars de Menorca, Eivissa i Formentera, a més de Mallorca, omplint així
aquest buit d’informació iniciat els anteriors exercicis.
Així, s’ha anat completant i omplint de continguts la nova OIU d’Eivissa i
Formentera que, coordinada des de la seu central i seguint el model de l’OIU
de Mallorca, s’inicià l’anterior exercici, amb la incorporació actualitzada i refusa
de les diferents guies resum dels planejaments urbanístics generals dels
diferents municipis, ara accessibles telemàticament des del lloc web col·legial.
Amb l’objectiu de reduir els terminis de tramitació de les llicències urbanístiques
i enfront dels eventuals convenis de col·laboració amb les administracions
públiques, l’OIU ha participat en les diferents reunions col·legials i ha fet les
oportunes aportacions, als efectes de què els projectes siguin més complets i
així reduir les deficiències detectades pels serveis tècnics; tot l’anterior, partint
de la capacitat analítica de l’OIU adquirida sobre la base de l’experiència
adquirida en l’atenció de les preguntes més freqüents que els col·legiats fan
arribar a aquesta oficina.
1. De les noves guies dels planejaments urbanístics municipals
Si durant l’any 2019 l’OIU havia millorat la secció de consultes del planejament
creant el sistema INTERACTIU que refon les Normes Urbanístiques
modificades a partir de les portades ‘NN.UU.BOIB’ -simplement “clicant” sobre
l'article modificat- ha estat durant aquest exercici que s’han reelaborat la
pràctica totalitat de les guies resum de la normativa dels planejaments
urbanístics municipals, segons una mateixa i única estructura per a tots.
Ampliada amb nous conceptes i utilitats per al projectista -durant cada estat
d’evolució del seu treball, tant de l’encàrrec com de la redacció del projecte
bàsic i, en el seu cas, de modificacions en el transcurs de les obres- la nova
estructuració dels habituals conceptes i elements urbanístics resulta
especialment útil pel fet que segueixen una idèntica classificació, amb
independència de l’ordre en la numeració de l’articulat; a més, s’amplien els
continguts amb la identificació de les determinacions o remissions a la
normativa supramunicipal (general i sectorial) que resulta d’aplicació en cada
moment, així com també de l’ordenació municipal del sòl rústic.
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D'aquesta manera resulta un document amb els següents vuit blocs
d’informació:
1. Documentació del projecte bàsic subjecte a llicència urbanística.
2. Còmput de paràmetres urbanístics.
3. Règim d'edificis existents.
4. Protecció de patrimoni. Catàleg.
5. Determinacions de disseny i d’habitabilitat.
6. Instal·lacions.
7. Actuacions en sòl rústic.
8. Referències a la normativa supramunicipal.
2. De la normativa urbanística i territorial. Les mesures urgents
Especialment rellevant durant aquest exercici ha suposat, per la seva
incidència que ha tingut en el marc normatiu urbanístic i d’ordenació territorial,
les mesures urgents dictades per reactivar l’economia i els efectes de la
pandèmia, destacant els decrets llei 2/2020, 3/2020, 8/2020 y 9/2020, així com
també les seves modificacions, especialment la Llei 2/2020, en tot allò que ha
suposat modificar la normativa urbanística general i sectorial i els seus efectes
en el nostre exercici professional, aspectes que han estat objecte d’especial
anàlisi i difusió per part de l’OIU, posant-ho en coneixement del col·legiat
mitjançant diferents Notícies COAIB.
Quant a la normativa sectorial autonòmica i insular, destacar el seguiment de la
tramitació i, en el seu cas, l’entrada en vigor de la següent:
- el Decret legislatiu 1/2020 del text refós de la normativa d’avaluació
ambiental i l’acord de la Comissió Bilateral publicat el 22 de desembre;
- el Decret 14/2020 del Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus
perillosos de les Illes Balears;
- la revisió de la Planificació Hidrogràfica de les Illes Balears (3r. cicle 20202027), de l’Avaluació preliminar del risc d’inundació (2n. cicle) i del projecte
de decret del pla especial per fer front a aquest risc;
- les modificacions de les lleis de turisme, d’activitats, d’urbanisme, de
transports, de carreteres, de residus, d’avaluació ambiental, de canvi
climàtic, entre d’altres, operades pel Decret llei 8/2020 i per les seves
modificacions introduïdes durant la tramitació parlamentària com a projecte
de llei, que culminà amb la Llei 2/2020;
- els següents instruments de planejament territorial insular: el Pla
d’Intervenció en àmbits turístics (PIAT) de Mallorca, el mes de juliol; el Pla
director sectorial d’equipaments comercials de Menorca, el mes de
novembre; i els Plans directors sectorials de gestió de residus no perillosos
de Menorca i d’Eivissa, ambdós el mes de juny.
Com a principals novetats a assenyalar dins l’àmbit autonòmic, l’OIU ha
participat en la nova Comissió Permanent de l’Habitatge del COAIB, creada per
tractar d’atendre les complexes i canviants necessitats derivades de l’ús
intensiu dels habitatges existents com a conseqüència del confinament i del
teletreball, per després analitzar, amb una visió global i transversal, les
repercussions sobre la ciutat i el territori, tot avaluant els plans quadriennals de
l’habitatge, les accions que desenvolupa el Patronat Municipal de l’Habitatge de
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l’Ajuntament de Palma i els nous instruments urbanístics creats amb el nou
Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge.
Durant aquest exercici l’OIU ha participat, en l’àmbit insular de Mallorca i en
desenvolupament de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les
Illes Balears (LUIB), en les meses de debat organitzades per la Conselleria de
Territori del Consell Insular de Mallorca, dins del procés de participació en la
redacció del reglament per a l’illa de Mallorca, que ha culminat el mes de
desembre amb el tràmit de participació pública i aportacions.
Pel que fa a la protecció del Patrimoni, des de l’OIU s’ha fet el seguiment dels
expedients de declaració com a Bé d’Interès Cultural (BIC) o Bé Catalogat de:
- la casa Van der Driesche, a Cala Molí (Sant Josep de sa Talaia), amb la
categoria de Bé Catalogat, publicant els informes i la fitxa el mes de gener.
- la delimitació de Punta Nati, Ciutadella, amb la categoria de Lloc d’Interès
Etnològic, del mes de juliol.
- l’Antiga fàbrica de Can Ribas, a la barriada de La Soledat de Palma, declarat
com a Bé Catalogat el mes de febrer, i de l’edifici de Can Pueyo del centre
històric de Palma, amb la categoria de Monument, declarat el mes de
novembre.
3. De les afeccions a la normativa urbanística general i sectorial
Amb l'objectiu de poder informar als col·legiats dels aspectes urbanístics que
els poden afectar en l’exercici professional, a més de les novetats anteriors,
també ha estat analitzada per part de l’OIU i, en el seu cas, objecte de difusió i
de registre en la web OIU, les afeccions derivades de la següent normativa
urbanística:
a. D’àmbit estatal:
- El Reial Decret 1492/2011, del Reglament de valoracions de la Llei de sòl:
afectat per la Sentència del Tribunal Suprem 689/2020 de 8 de gener,
declarant nul de ple dret l’article 12.1.b) i l’Annex I.
- El Reial Decret – llei 7/2019, de mesures urgents en matèria d’habitatge i
lloguer: afectat per la Sentència de Tribunal Constitucional 14/2020, de 28
de gener, declarant inconstitucionals i nul·les les disposicions addicionals 1ª
i 3ª.
- El Reial Decret – llei 1084/2020 de modificació del Pla Estatal d’Habitatge
2018-2021 (RD 106/2018) i l’Ordre TMA/378/2020.
b. D’àmbit autonòmic:
- La revisió del tercer cicle del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrològica de
les Illes Balears. Consulta i informació pública de l’Esquema Provisional de
temes importants en matèria de gestió de les aigües, del mes de març.
- La Resolució del Conseller de Mobilitat i Habitatge de sotmetre a informació
pública el nou esborrany de projecte de decret de regulació dels informes
d‘avaluació dels edificis i el seu registre, del mes de maig.
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- Les modificacions de la Llei 12/2017 d’Urbanisme (LUIB), operades pel
Decret llei 8/2020, del mes de maig, pel Decret legislatiu 1/2020, del mes
d’agost, i per la Llei 2/2020, del mes d’octubre.
- La modificació de la Llei 14/2000 d’ordenació territorial (LOT), pel Decret llei
8/2020, del mes de maig i per la Llei 2/2020, del mes d’octubre.
- La modificació de la Llei 2/2001 d’atribució de competències als consells
insulars en matèria d’ordenació del territori, pel Decret llei 8/2020, del mes
de maig i per la Llei 2/2020, del mes d’octubre.
- La modificació de la Llei 5/2005 per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental (LECO), pels decrets llei 8/2020 i 9/2020, del mes de
maig i per la Llei 2/2020, del mes d’octubre.
- Les modificacions de la Llei 8/2012 de turisme (LTIB), pels Decret llei
8/2020, del mes de maig, per la Llei 2/2020, del mes d’octubre i pel Decret
llei 14/2020, del mes de desembre.
- La modificació del Decret 20/2015 de principis generals i directrius de
coordinació en matèria turística, regulació i classificació de les empreses i
dels establiments turístics, pel Decret llei 8/2020, del mes de maig i per la
Llei 2/2020, del mes d’octubre.
- Les modificacions de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, pel Decret llei
8/2020, del mes de maig, i la Llei 2/2020, del mes d’octubre.
- La modificació de la Llei 5/1990 de carreteres de la CAIB, pel Decret llei
8/2020, del mes de maig, i la Llei 2/2020, del mes d’octubre.
- La modificacions de la Llei 4/2014 de transports terrestres i mobilitat, pel
Decret llei 8/2020, del mes de maig, i la Llei 2/2020, del mes d’octubre.
- Les modificacions de la Llei 10/2005 de ports, per la Llei 2/2020, del mes
d’octubre.
- La modificació de la Llei 10/2014 d’ordenació minera, per la Llei 2/2020, del
mes d’octubre.
- La modificacions de la Llei 10/2019 de canvi climàtic i transició energètica,
pel Decret llei 8/2020, del mes de maig, i per la Llei 2/2020, del mes
d’octubre.
- Les modificacions de la Llei 8/2019 de Residus i sòls contaminants, pel
Decret llei 8/2020, del mes de maig, i per la Llei 2/2020, del mes d’octubre.
- La modificació de la Llei 3/2019 agrària, pel Decret llei 14/2020, del mes de
desembre.
- Les modificacions de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local, per la Llei 2/2020, del mes d’octubre.
- El projecte de decret d’accessibilitat en els espais públics, en informació
pública els mesos de juliol i desembre.
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- La Resolució del Conseller de de Mobilitat i Habitatge d’ajudes a la
rehabilitació d’edificis i habitatges dins els àmbits delimitats d’actuacions de
regeneració i renovació urbana (ARRU) de Maó, del mes de desembre.
c. D'àmbit insular o municipal:
Durant aquest exercici des de l’OIU s’han desenvolupats les següents tasques:
- Per a les illes de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, s’ha completat la base
de dades urbanística OIUBase del COAIB, inicialment creada per a l’illa de
Mallorca, amb els edictes corresponents als expedients urbanístics i
d’ordenació territorial d’anys enrere, i que ara ja podran ser consultats
telemàticament.
- Per a les Illes Pitiüsses, i en relació a les guies resum dels planejaments
municipals, des de l’OIU del COAIB s’han coordinat les tasques amb la nova
oficina de l’OIU de la Demarcació d’Eivissa i Formentera per a la confecció
dels quadres de paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions en sòl
urbà dels sis planejaments generals municipals, com també els resums
d’elements urbanístics i les fitxes resum del refós de les Normes
Urbanístiques amb les modificacions definitivament aprovades i publicades.
- En l’àmbit territorial de Formentera, i pel que fa a les reformes d’establiments
turístics i a les exoneracions urbanístiques aplicables, destacar la publicació,
el mes de novembre, de l’acord d’aquest Consell Insular de no permetre cap
increment d’edificabilitat ni d’ocupació, als efectes de l’aplicació de l’article
5.7 de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents de simplificació
administrativa.
- Per a les quatre illes, s’ha mantingut permanentment actualitzada
l’esmentada base de dades OIUBase amb els expedients d’aquest exercici.
- També per a les quatre illes i pel que fa a l’elaboració de documents resum i
de fitxes d’aplicació de la normativa urbanística municipal, des de l’OIU del
COAIB s’ha realitzat la permanent actualització i manteniment dels quatre
quadres generals, un per a cada illa, relatius l’estat del planejament general
municipal i el seu grau d’adaptació a la normativa territorial i sectorial, que se
poden consultar telemàticament accedint al web col·legial.
- Quant a la tasca d’atenció als col·legiats en les seves consultes
urbanístiques, aquesta qüestió queda tractada i desenvolupada en la
Memòria corresponent a la Demarcació Mallorca.
4. El seguiment dels diferents instruments urbanístics municipals
En aquest apartat s’indica el seguiment de la tramitació administrativa dels
múltiples expedients de planejament iniciats que s’ha dut a terme des de l’OIU,
havent de destacar l’aprovació inicial de la revisió del Pla Territorial Insular de
Menorca i dels següents expedients urbanístics municipals que, classificats per
illes, són els següents:
4.1. Del planejament general
Ajuntaments de Mallorca
Veure la Memòria d’aquesta Demarcació
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Ajuntaments d’Eivissa i Formentera
- De Santa Eulària des Riu, les següents modificacions de les NS:
a. La número 12, relativa a la nova UA-02CP discontínua a Cala Pada, del
mes de març;
b. La número 10, d’adaptació cartogràfica de Santa Eulària i Can Nadal i
delimitació de la Unitat d’Actuació de Can Pep Simó, dels mesos de
maig i juliol.
c. La delimitació de les unitats d’actuació UA-02PV i UA-03PV a Puig den
Valls, del mes d’agost.
d. L’avanç de la núm. 15, relativa a l’àmbit del PERI UA-03SE Puig de
Missa, del mes d’octubre.
- De Sant Josep de sa Talaia, les modificacions de les NS número 5 relativa a
la regulació d’usos turístics, del mes de juny, i la número 7 que, en execució
de sentència del 2001, incorpora una parcel·la en el sòl urbà del nucli Can
Salines del Parc Natural de Ses Salines, del mes de desembre.
- De Sant Joan de Labritja, les modificacions de les NS números 6, relativa a
requalificar una parcel·la a Portinatx, del mes d’agost, i la número 7, per
ordenar una parcel·la qualificada CA1 i ELPR a Sant Joan, també del mes
d’agost.
- D’Eivissa, la modificació de les Normes Urbanístiques del PGOU de 1987,
del mes de desembre; complementant la revisió del Pla General, el Pla
mobilitat urbana sostenible i el seu estudi ambiental, del mes de juliol.
- De Formentera, la modificació número 4 del PTI relativa a les unitats
d’actuació SFR 02, 03 i 08 del Polígon industrial de Sant Francesc, per cedir
a l’IBAVI, dels mesos de juny i juliol.
Ajuntaments de Menorca
- De Maó, la part 2 de la revisió del Pla General, del mes de febrer, i el Pla de
mobilitat urbana, del mes de gener.
- D’Es Castell, el Catàleg de Protecció, del mes de febrer.
- D’Es Migjorn Gran, la modificació número 4 de les NS, relativa a requalificar
dos equipaments, del mes de febrer.
4.2. Dels instruments de desenvolupament urbanístic
Ajuntaments de Mallorca
Veure a la Memòria d’aquesta Demarcació
Ajuntaments d’Eivissa i Formentera
- De Sant Antoni de Portmany, el Pla Especial de Protecció (PEP) del BIC de
l’Església de Sant Antoni i el seu entorn de protecció, deixant sense efecte
l’acord de l’aprovació inicial de l’any 2019, acordat el mes de gener del 2020;
i aprovació definitiva del PEP del 2004, del mes d’octubre.
- De Formentera, el Pla Especial del Port de La Savina, del mes de febrer.
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- De Sant Josep de sa Talaia, les modificacions dels plans parcials “Vista
Alegre” (àmbits I i II), del mes de juny, i del sector 4.14 “sa Plana de Mar”,
del mes de juliol; i el projecte de reparcel·lació de la AA 5.5.I, del mes de
novembre.
- De Santa Eulària des Riu, el projecte de reparcel·lació de la UA-06SE, del
mes d’octubre.
- De Sant Joan de Labritja, els Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de
Compensació de la UA-05PO Portinatx, del mes d’agost.
- D’Eivissa, la modificació de les ordenances del Pla Parcial del Polígon 32
“Eivissa Nova - Cas Mut”, del mes de desembre.
Ajuntaments de Menorca
- De Ciutadella, la modificació del Pla Especial de Protecció del Centre
Històric Artístic relativa a la fitxa de l’Estudi de Detall número 4, del mes de
gener.
- De Sant Lluís, la modificació del Pla Parcial del sector 2 “Cap den FontBinissafúller”, del mes de juny.
- D’es Mercadal, la modificació del projecte de compensació del sector 12b
Coves Noves II, del mes de maig.
- De Maó, el projecte de reparcel·lació del quarter Santiago per a centre cívic i
administratiu, del mes de març.
4.3. Dels estudis de detall
Ajuntaments de Mallorca
Veure la Memòria d’aquesta Demarcació
Ajuntaments d’Eivissa i Formentera
- De Sant Josep de sa Talaia, els de les àrees d’actuació AA 5.2 “Es Pouet”,
del mes de gener; AA 5.12 i AA 5.13.3 de Cala de Bou.
- De Sant Joan de Labritja, el del carrer Mossèn Vicent Ferrer, a Sant Joan, el
mes d’agost.
- De Santa Eulària des Riu: del mes de gener, el del carrer Espalmador
números 2-4 a la urbanització “La Joya”; el de la parcel·la del carrer
Arcipreste de Hita números 2-8 de la UA-06 SE a Santa Eulària; el del carrer
Paó Reial números 14-16, a Jesús i el de la parcel·la industrial de la
carretera C-733 a Can Xiquet Pou (Ca na Negreta); del mes de febrer, el del
carrer Rosers núm. 36 de la urbanització “Siesta” i el del carrer Grasset
número 17 de la urbanització “Roca Llisa”; en el mes de juliol, el de la UA04SG Santa Gertrudis; i del mes de desembre, el de tres habitatges al carrer
Frígola, a Can Ramon.
- D’Eivissa, el del solar del Passeig de Joan Carles I, 9 i avinguda 8 d’agost,
12-14, del mes de març.
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Ajuntaments de Menorca
- De Ciutadella, el d’una parcel·la de l’avinguda Pont den Gil de Cales Piques,
del mes de gener, i de la parcel·la S5 del Pla Especial de Santa Rita per als
nous jutjats, del mes de maig.
5. De les circulars de normativa urbanística i territorial
Des de l’OIU es fa un seguiment habitual de l’actualitat urbanística i legislativa,
utilitzant el sistema de circulars i notícies COAIB per tal d’informar puntualment
als col·legiats d’aquelles novetats que puguin afectar essencialment la redacció
de projectes, i molt especialment dels règims de suspensió de llicències
establerts als diferents àmbits territorials afectats.
Així, durant aquest exercici l’OIU ha publicat un total de setanta-una (71)
Notícies, d’entre les quals cal destacar les relatives a la publicació i, en el seu
cas, entrada en vigor, de les següents:
- el Decret Llei 3/2020, de mesures urgents en matèria d’habitatge.
- el Decret 14/2020, pel qual s’aprova el Pla Director Sectorial de Prevenció i
Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears (PDSRPIB)
- el Decret Llei 8/2020, de mesures urgents de simplificació administrativa.
- el Decret Llei 9/2020, de mesures de protecció del territori.
- el Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de
l'Illa d'Eivissa.
- el Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de
l'Illa de Menorca.
- el Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca (PIAT)
- la Llei 2/2020, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears.
- el Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Menorca.
6. De les publicacions sobre normativa urbanística i sectorial
Seguint el compromís de facilitar als col·legiats l’accés de la múltiple normativa
d’aplicació en matèria urbanística i d’ordenació territorial, des de l’OIU s’ha anat
difonent entre els col·legiats les diferents actualitzacions dels anomenats Codis
electrònics d’Urbanisme estatal i autonòmic de les Illes Balears editats pel
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), que inclouen tota la normativa consolidada amb
les modificacions legislatives d’aquest any 2020, la darrera versió del qual se
pot consultar telemàticament accedint a la biblioteca de legislació del web de
l’OIU. En el mateix sentit, des de l’OIU també s’han difós les actualitzacions del
Codi de l’Habitatge.
Aquest departament recopila també altres Codis electrònics de normativa
sectorial en matèria d’aigües, transports, medi ambient, avaluació ambiental,
col·legis professionals, règim local, etc. a partir dels quals s’elabora una relació
permanentment actualitzada de la normativa urbanística general i sectorial,
d’àmbits estatal, autonòmic i insular, que pot afectar l’exercici de la professió i
la redacció dels projectes d’implantació de qualsevol ús que pugui ser
competència de l’arquitecte.
Així mateix, l’OIU ha prestat la seva col·laboració i assessorament a la resta de
departaments del COAIB en la preparació i recerca de documentació
relacionada diversa.
39

CENTRAL COL·LEGIAL

Escola COAIB
L’Escola COAIB, ha continuat dintre d’aquest 2020 la seva trajectòria sota la
direcció de l’arquitecte Josep Antoni Maldonado, amb la col·laboració de
l’arquitecte, Pedro Dachs.
Dintre d’aquest any, s’han organitzat diversos cursos i jornades. Per una banda
s’han realitzat cursos de Formació Continua de l’Arquitecte i, per altre, debats i
conferències sobre temes d’interès general.
S’han celebrat, també, diverses jornades tècniques i comercials patrocinades
per empreses relacionades amb el sector.
Especial menció té l'escenari que ens va deixar al mes de març la crisi sanitària
de la covid-19 i que ens va condicionar i condiciona la manera d'encarar l'oferta
formativa, apostant per la realització de les activitats en format presencial, on
line, mixtes i a la carta, així com a la difusió dels diversos webinars i cursos on
line que ens ofereixen diferents entitats i empreses del sector.
S’ha continuat col·laborant amb l’Agrupació d’Arquitectes Experts, Pericials i
Forenses del COAIB, l’Agrupació d’Arquitectes al Servei de l’Administració
Pública, Consell de Mallorca, CaixaForum Palma, Museu d’Art Contemporani
Es Baluard, el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca,
l’Escola Sert, Educació Financera EFPA, entre altres.
S’ha treballat en la firma de convenis de col·laboració amb diverses entitats,
com la Mútua d’assegurances Asemas, entre d’altres.
S’han seleccionat i publicat dins l’apartat d’Escola de la web coaib ofertes
formatives tant a nivell local com nacional de possible interès per al col·lectiu.
Es continua amb la presència a xarxes socials (twitter, facebook, linkedin i
instagram), per a potenciar la difusió de totes les activitats formatives de
l’escola COAIB, així com a l’Agenda COAIB, en la web col·legial
(www.agendacoaib.org) i difusió per mailing amb periodicitat setmanal, la qual
reuneix totes les activitats formatives i culturals d’interès per al col·lectiu.
Enguany també hem continuat amb la gestió dels espais del COAIB per
activitats diverses, generant ingressos addicionals.
Els cursos i jornades realitzats durant el 2020 han estat:
1.

METODOLOGIA BIM

El canvi de paradigma CAD-BIM ha suposat un creixement exponencial de
la demanda de professionals qualificats en aquesta tecnologia. El sector de
la construcció ha vist els avantatges que suposa treballar amb aquesta
eina. Escola COAIB va organitzar diversos cursos BIM, amb la
col·laboració del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del
Gobierno de España y el CSCAE:
• Tutorial BIM 1: Producció d'imatges de
presentació i
concurs
Dates: 13 i 15 de gener de 2020.
Professora: María Gabriela Giurizzato - Arquitecta
Lloc: Sala d'actes de la seu central i Demarcació Mallorca del
COAIB
Índex de participació:
Mallorca: 18 p.
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Menorca: 1p.
Eivissa i Formentera: 1 p
• Tutorial BIM 2: Identitat gràfica als plànols
Dates: 27 i 29 de gener de 2020.
Professora: María Gabriela Giurizzato - Arquitecta
Lloc: Sala d'actes de la seu central i Demarcació Mallorca del
COAIB
Índex de participació:
Mallorca: 29 p.
Menorca: 4 p.
Eivissa i Formentera: 6 p.
• Tutorial BIM 3: Millora la gestió de projectes amb BIM
Dates: 14 i 16 de setembre de 2020
Professora: Natalia Candanedo - Arquitecta
Format: Virtual
Índex de participació:
Mallorca: 32 p.
Menorca: 1 p.
Eivissa i Formentera: 5 p.
• Tutorial BIM 4: Cinc passes per implantar el sistema BIM al teu
estudi
Dates: 21 i 23 de setembre de 2020
Professora: Natalia Candanedo
Format: Virtual
Índex de participació:
Mallorca: 35 p.
Menorca:1 p.
Eivissa i Formentera: 5 p.
• Curs BIM per a un projecte bàsic (36h) - MENORCA
Dates: Del 20 de gener al 26 de febrer de 2020
Professor: Xavier Pujol - Arquitecte
Lloc: Sala d’actes de la seu Demarcació Menorca del COAIB
Índex de participació: 4 p.
• Curs BIM per a un projecte bàsic (36h)
Dates: Del 4 al 27 de febrer de 2020
Professora: María Gabriela Giurizzato - Arquitecta
Lloc: Sala polivalent (antiga oficina Arquia) de la seu central i
Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació: 4 p.
• Curs BIM Mòdul 1.1 Projecte bàsic 39 horas
Dates: Del 28 de setembre a l'11 de novembre de 2020.
Professora: Natalia Candanedo - Arquitecta
Format: Virtual
Índex de participació: 12 p.
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2.

CURSOS
• Curs d'iniciació a la fotografia d'arquitectura i paisatge
L’objectiu d'aquest curs de fotografia d'arquitectura és que tant
fotògrafs, principiants en el món de la fotografia, arquitectes o
interioristes que vulguin especialitzar-se en el gènere de la
fotografia d'arquitectura, puguin adquirir els coneixements suficients
per fer un salt de qualitat en la documentació de les seves pròpies
obres.
Dates: Del 5 d'octubre al 14 de desembre
Professor: Lluís Bort - Arquitecte
Format: Presencial (seu central i Demarcació Mallorca del COAIB),
virtual i a la carta.
Índex de participació: 19 p.
• Presentació Màster en Paisatge i Restauració de la UIB
La transformació del territori i dels paisatges resultants, el disseny
de la ciutat i el seu enjardinament, juntament amb la restauració
dels espais urbans i rurals han fet aflorar la necessitat de formar
especialistes en paisatge.
Data: 7 d'octubre de 2020
Ponents: Gabriel Alomar Garau, professor de la UIB. Co-director del
Màster en Paisatge i Restauració; Lluís Gené, arquitecte; i Tòfol
Arbona, paisatgista.
Format: Presencial (seu central i Demarcació Mallorca del COAIB),
virtual i a la carta.
Índex de participació: 20 p.
• Tallers d’economia
Nova edició ampliada dels tallers d'economia que aborda un àmbit
del qual sovint tenim coneixements limitats, tot i tenir un gran
impacte sobre el nostre dia a dia.
Dates: Del 13 d'octubre al 24 de novembre de 2020
Professors: EFPA (European Financial Planning Association)
Format: Presencial (seu central i Demarcació Mallorca del COAIB),
virtual i a la carta.
Índex de participació:
Mallorca: 36 p.
Menorca: 6 p.
Eivissa i Formentera: 10 p.
• Setmana del Paisatge
Amb motiu del 20è aniversari del Conveni Europeu del Paisatge
(Florència, 2000), s’organitzaren aquestes Jornades per a donar a
conèixer la política de paisatge del Consell de Mallorca, com a eix
transversal a tenir en compte per qualsevol actuació en la qual el
paisatge es pugui veure afectat. Es va mostrar la feina feta per la
institució, fent especial atenció a la posada en marxa de
l'Observatori del Paisatge i a les accions previstes en l'Estratègia de
paisatge del Consell de Mallorca.
Dates: Del 19 al 21 d’octubre de 2020
Ponents: Maria Lluïsa Dubon, presidenta de l’associació ciutadana
Palma XXI; Pere Sala, ambientòleg i director de l’Observatori de
Paisatge de Catalunya; Jaume Gual, geògraf; Josep A.Aguiló, cap
de servei d’Estudis, Planificació i Gestió ambiental del Consell de
Mallorca; Narcís Sastre, geògraf; Jordi Quer, enginyer industrial;
Alessandro Caviasca, arquitecte; Aitor Urresti, director general
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d’Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears;
Margalida Ramis, representant GOB.
Format: Presencial (seu central i Demarcació Mallorca del COAIB),
virtual i a la carta.
Índex de participació:
Mallorca: 36 p.
Menorca: 6 p.
Eivissa i Formentera: 10 p.
• Curs de Rehabilitació Mod. 3: Intervencions a façanes i
cobertes
La rehabilitació d’edificis existents té cada vegada més pes en el
nostre exercici professional. Les obres de nova planta tindran una
presència menor a l’àmbit de la construcció, una tendència que
s’està consolidant a Europa des de fa dècades, reforçada ara per la
crisi econòmica. En aquest context, l’Escola COAIB presenta el
tercer dels quatre mòduls del Curs de Rehabilitació d’Edificis, que
s’impartirà al llarg del període 2019 – 2020, sota la coordinació de
l’arquitecte Salvador Juan Mas.
Dates: Del 15 d'octubre al 15 de desembre de 2020
Ponents: Cèsar Diaz, Dr.arquitecte UPC; Juan Monjo Dr. arquitecte
UPM;
Francesc Daumal, Dr.arquitecte UPC; José Linares,
arquitecte tècnic; Còssima Cornadó, Dra. arquitecta UPC; Pere
Santamaria, arquitecte UPC; Miguel Ballester, Dr.Historia de l’Art
UIB; Manuel Iglesias, Dr.en Restauració i Conservació UB; Soledad
García, Dra. arquitecta UPM; i Francisca Cursach, arquitecta
Consell de Mallorca.
Format: Presencial (seu central i Demarcació Mallorca del COAIB),
virtual i a la carta.
Índex de participació:
Mallorca: 45
Menorca: 3
Eivissa: 5
3.

JORNADES TÈCNIQUES
• Jornada tècnica: Innovació en alumini per a l'arquitectura i la
construcció
Data: 6 de febrer de 2020
Patrocina: Strongform i Alumed
Lloc: Sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del
COAIB.
Índex de participació: 12 p.
• Jornada tècnica: Solucions per a les noves exigències en
sostenibilitat
Data: 19 de febrer de 2020
Organitza: Escola COAIB i ITEC
Lloc: Sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del
COAIB.
Índex de participació:
Mallorca: 22 p.
Menorca: 3 p.
Eivissa i Formentera: 2 p.
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• Jornada tècnica: Llum i Arquitectura
Data: 25 de febrer de 2020
Patrocina: Simon Lighting
Lloc: Sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del
COAIB.
Índex de participació:
Mallorca: 12 p.
Menorca: 2 p.
Eivissa i Formentera: 0 p.
• Jornada informativa: Recursos per a aplicar les modificacions
del CTE
Data: 25 de setembre de 2020
Organitza: Escola COAIB i Àrea Tècnica COAIB
Ponent: Joan Bauzà, arquitecte responsable de l'Àrea Tècnica del
COAIB
Format: virtual i a la carta.
Índex de participació:
Mallorca: 47 p.
Menorca: 0 p.
Eivissa i Formentera: 6 p.
• Presentació Guia Tecnològica de l’arquitecte pèrit
Data: 29 de setembre de 2020
Organitza: Escola COAIB
Ponent: Debora Serrano, Dra. Arquitecta Universitat Sevilla.
Format: Presencial (seu central i Demarcació Mallorca del COAIB),
virtual i a la carta.
Índex de participació:
Mallorca: 22 p.
Menorca: 1 p.
Eivissa i Formentera: 3 p.
• Jornada professional 1: Els fonaments de l’arquitecte: legalitat,
fiscalitat i responsabilitat
Data: 6 d'octubre de 2020
Organitza: Escola COAIB
Ponents: Marta Vall·llossera, degana del COAIB; Manuel Ramos,
advocat;
Fernando Gosálvez, advocat; i Joana Aina Salvà,
arquitecta responsable de l'OID del COAIB
Format: Presencial (seu central i Demarcació Mallorca del COAIB),
virtual i a la carta.
Índex de participació:
Mallorca: 64 p.
Menorca: 2 p.
Eivissa i Formentera: 7 p.
• Jornada professional 2: Com redactar correctament un
projecte: visat i gestió de la llicència municipal
Data: 18 de novembre de 2020
Organitza: Escola COAIB i Àrea de Visat
Ponents: Emili Salvà, arquitecte responsable de l'Àrea de Visat del
COAIB; Lluïsa Moyà, arquitecta responsable de l'Àrea de Visat de la
demarcació Mallorca del COAIB; i Ramon Estors, arquitecte de
l'Àrea de Visat del COAIB
Format: Presencial (seu central i Demarcació Mallorca del COAIB),
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virtual i a la carta.
Índex de participació:
Mallorca: 74 p.
Menorca: 5 p.
Eivissa i Formentera: 11 p.
4.

WEBINARS
• ITEC
Dates: Del 30 de març al 3 d'abril de 2020
Del 14 al 17 d’abril de 2020
Del 27 al 30 d’abril de 2020
Organitza: ITEC
• Impacte dels sistemes de ventilació a la nova edificació nZEB
/ECCN /Passius
Dates: 2 i 7 d'abril de 2020
Organitza: Siber Academy
• Jornada de presentació - Manual de reforç estructural MAPEI
Data: 2 d'abril de 2020
Organitza: Mapei Academy
• Passivhaus
Dates: 7, 8, 16 I 17 d'abril de 2020
Organitza: Energiehaus
• Climatització
Dates: Del 13 al 24 d'abril de 2020
Organitza: Baxi
• Jornades sobre els millors trucs de CYPE
Dates: Del 14 al 17 d'abril de 2020
Organitza: Cype
• Ventilació eficient i tractament de l'aire
Dates: Del 14 d'abril al 26 de maig de 2020
Organitza: Siber Academy
• Com liderar equips en remot
Data: 15 d’abril de 2020
Organitza: Random House
• Disseny correcte de revestiments ceràmics segons UNE
138002:2017
Data: 16 d’abril de 2020
Organitza: Mapei Academy
• Cicle seminaris de sostenibilitat
Dates: 20, 21, 22, 27 i 28 d’abril de 2020
Organitza: Cype
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• Forum de debat sobre la Llei d’Arquitectura i Qualitat de
l'Entorn Construït
Data: 22 de desembre de 2020
Organitza: CSCAE
Format: Virtual
Índex de participació:
Mallorca: 3 p
Menorca: 1 p.
Eivissa i Formentera: 0 p.

L’any 2020 des d’Escola s’han gestionats els següents lloguer
d’espais:
• Curs Passivhaus Designer – Energiehaus
Data: Del 18 al 27 de febrer de 2020
Lloc: Sala de formació de la seu central i Demarcació Mallorca del
COAIB
• Lilly Spain – Farmacéutica
Data: 18 de febrer de 2020
Lloc: Sala de Juntes de la seu central i Demarcació Mallorca del
COAIB.
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Empreses participades
La feina feta des de l’inici de la crisis impulsant la seva reestructuració i
sanejament, ha donat els seus fruits possibilitant la millora de la facturació,
rendibilitat, solvència i liquiditat de les empreses participades.
Una situació que confiem ajudarà a superar la actual crisis econòmica provocada
col·lateralment per la pandèmia sanitària del COVID-19.

IGETEC, SLU
Recordem que IGETEC és una empresa que desenvolupa quatre línies d’activitat:
•
Geotècnia.
•
Laboratori d’assaigs de materials de construcció.
•
Assistència tècnica per al control d’obres.
•
Assessoria per a la implantació de sistemes de qualitat.
La participació del COAIB en el capital és del 100%. L’administrador únic
d’IGETEC S.L.U., és el COAIB, nomenant com a representant la degana del
COAIB, Marta Vall-llossera. I actuant como apoderat el gerent del COAIB, César
N. Pacheco. L’equip d’IGETEC el formen 12 persones essent la gerent Cristina
Maestre.
En l’any 2020 la facturació ha descendit un 6,13% des de 694.919 euros al 2019
fins als 652.333 euros.
D’ acord a la informació continguda a la Memòria, a l’any 2020 IGETEC ha donat
un benefici fiscal de 63.623,65 euros empitjorant els 114.103,51 euros del 2019.
No obstant això, IGETEC encadena ja cinc anys amb un nivell òptim de beneficis.
Des de l’any 2013 el sanejament i enfortiment de l’empresa han fet que els
recursos propis hagin crescut des de 190.648,70 euros al 2013 fins als 523.510,70
euros aquest 2020.
L’empresa donarà dividends a l’exercici 2020, els quals contribuiran en el
finançament de les despeses del COAIB-Institució (no Visat) del pressupost del
COAIB per l’exercici 2021.
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EQE,S.A.U.
Recordem que l’Entitat per a la Qualitat de l’Edificació, SAU (EQE, SAU), elabora
auditoria de projectes i d’execució d’obres. Entre altres coses, dins aquest àmbit
treballa com a OCT (Oficina de Control Tècnic) per l’obtenció l’assegurança
decennal de danys.
L’administrador únic d’EQE és el COAIB, nomenant com a representant la
degana del COAIB, Marta Vall-Llossera i el gerent del COAIB, Cèsar N. Pacheco,
n’és l’apoderat. Actualment, al tancament de l’exercici, l’equip de EQE el formen 7
persones, entre elles un arquitecte en pràctiques, essent el seu director tècnic
l’arquitecte José Lares-Franco.
La facturació d’EQE ha decrescut un 1% des de els 427.516,66 euros al 2019 fins
als 423.436,92 euros al 2020. Per la seva banda, el benefici abans d’impostos se
ha situat als 105.836,15 euros.
Des de l’any 2008, el sanejament i enfortiment de l’empresa han fet que els
recursos propis se hagin més que triplicat en 10 anys, des de els 161.546,47
euros al 2008 als 587.061,90 euros al 2020.
L’empresa donarà dividends a l’exercici 2020, els quals contribuiran en el
finançament de les despeses del COAIB-Institució (no Visat) del pressupost del
COAIB per l’exercici 2021.
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Organització interna

Administració

La tasca més important del Departament d’Administració és la de comptabilització
del fets comptables per tal de mesurar , analitzar i enregistrar el patrimoni de
Col·legi, mitjançant la tècnica comptable que produeix sistemàticament i
estructuradament informació quantitativa i valuosa , expressada en unitats
monetàries sobre les transaccions que efectua l’ Entitat.
La finalitat del Departament, és que a través d’aquesta tècnica comptable es pugui
subministrar informació en un moment donat i dels resultats obtinguts durant un
període de temps, que resulti d'utilitat a la Gerència i a Junta de Govern en la
presa de les seves decisions, tant per al control de la gestió passada, com per a
les estimacions dels resultats futurs, dotant a aquestes decisions de racionalitat i
eficiència segons els Principis de Comptabilitat Generalment Acceptats o Normes
d'Informació Financera coneguts com ( PCGA ).
Tant aquesta informació com els Comptes Anuals són objecte d’una auditoria
externa anual, amb resultats satisfactoris al llarg dels anys, en la qual hi col·labora
activament el personal del departament.
El Departament porta la comptabilitat de la Central, Demarcació Mallorca, la de
Menorca, i la consolidació de la d’Eivissa i Formentera ja que aquesta darrera, des
de la descentralització, gestiona la seva pròpia comptabilitat. A l’any 2020 s’han
produït 3.639 assentaments comptables a Central - Mallorca, 1.367 a Menorca i
951 a Eivissa i Formentera.
A continuació es detallen entre altres les activitats més rellevants dutes a terme
durant l’exercici 2020 :
•

Liquidació d’impostos del Col·legi.
- Pagaments puntuals del IVA i el IRPF.
- Declaracions informatives anuals (190, 390 i 347).
- Impost sobre Societats de les activitats no exemptes.

•

Gestió administrativa del personal.
- Pagaments de nòmines.
- Control del personal i vacances.
- Assegurances Socials.
- Gestió de les minutes dels membres de Junta i personal contractat.

•

Gestió de proveïdors.
- Conformitat de les factures.
- Gestió de la cartera de proveïdors i pagament de remeses.
- A l’any 2020 s’han comptabilitzat i pagat un total de 879 factures a Mallorca i
173 a Menorca i 136 a Eivissa i Formentera.

•

Gestió de la tresoreria Col·legial.
- Comptabilització dels moviments de caixa i bancs, derivats del cobrament de
les factures emeses per la retirada d’expedients físics o telemàtics.
- Conciliacions bancàries i control d’arquejos de caixa.
- Control setmanal de tresoreria i seguiment de les inversions financeres.
- Control d’ingressos i retirades telemàtiques dels Arquitectes habilitats de les
tres Demarcacions.
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•

Gestió de Clients.
- Generació de les factures mensuals de quotes.
- Generació de les factures mensuals d’albarans a crèdit.
- Generació de les remeses bancàries.
- Control de cobraments i d’impagats.
- Comprovació i gestió dels ingressos en compte, dels pagaments telemàtics
dels habilitats.
- Gestió administrativa i comptable dels expedients Interterritorials
- Suport i resolució de prop d’un milenar d’incidències relatives a factures,
càrrecs i dades bancàries, visats telemàtics, Inter col·legials etc.

•

Estadístiques.
- L’elaboració d’estadístiques i d’altres documents per la direcció i control de
gestió de l’entitat per part de la Gerència.

•

Immobilitzat.
- Etiquetatge, control d’altes, baixes i manteniment de l’immobilitzat.

•

Elaboració dels Comptes Anuals.
- Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el
Patrimoni Net i Memòria Econòmica, d’acord amb les normes establertes en el
Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses.

•

Elaboració seguiment i liquidació dels pressupostos.
- Elaboració i seguiment dels pressuposts de la Central i Demarcacions
d’acord amb les directrius establertes en el sistema d’Ingressos aprovat per la
Junta de Govern.
El seguiment s’efectua mitjançant l’elaboració periòdica del compte de
Pèrdues i Guanys que substitueix l’anterior Cash-flow, que ofereix una visió del
resultat comptable acumulat a un mes determinat i la seva extrapolació al
31/12, tant dels ingressos i despeses generals com en el àmbit del visat i no
visat. També es generen i subministren les dades necessàries per efectuar
l’estadística d’Ingressos de Visat entre d’altres.

•

Empreses Participades.
El departament col·labora puntualment amb el gerent amb tasques de gestió i
control de les empreses participades.

•

Administracions Públiques.
Donada l'obligació que té el Col·legi de relacionar-se obligatòriament per
mitjans electrònics amb les Administracions Públiques, el departament també
efectua la recepció i presentació de documents, tant de la Central com de les
Demarcacions i empreses participades, a les esmentades Administracions
mitjançant l'accés als Registres de les seves respectives Seus Electròniques o
Carpetes Ciutadanes.

•

Fets Destacables.
Com a fet destacable, cal esmentar que com a conseqüència de l’estat
d’alarma declarat pel Govern per a fer front a la crisi sanitària causada pel
COVID-19, el Departament d'Administració, gràcies a la Junta de Govern del
COAIB, ha pogut realitzar teletreball sense que això hagi provocat una pèrdua
de serveis per al col·legiat, realitzat totes les seves tasques de manera
eficient i puntual.
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Al mateix temps aquesta situació ha derivat en una reducció de l'ús del paper,
d'impressores.... convertint-nos en més sostenibles.
D’altre banda, en el darrer trimestre de l’any, s’ha produït una incorporació al
departament, en previsió de la imminent jubilació de l’actual cap
d’Administració, la qual es produirà a finals de febrer de 2021.
Totes aquestes tasques es varen complir puntualment en el 2020, tant les de
caràcter fiscal de periodicitat mensual, trimestral o anual, com les de obtenció
i subministrament d’informació estadística i comptable a la Gerència i Junta de
Govern.
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Informàtica de gestió
El Departament d’Informàtica de Gestió durant l’any 2.020 ha desenvolupat les
seves activitats al voltant de les següents línies bàsiques:
Web www.coaib.org
Al llarg de 2.020 hem fet una sèrie de millores al web col·legial:


Millores a la secció AAEPF i reorganització del menú. A més s’han augmentat
les dades recollides en el procés d’inscripció a les llistes, tant al formulari web
com al formulari PDF.



Borsa de treball, manteniment d’aquesta secció en la web.

També hem alimentat el contingut de les següents seccions:


Documentació de 19 cursos organitzats per l’Escola.



Publicació de 82 vídeos corresponents a conferències i jornades de caràcter
tècnic i cultural.



Publicació dels actes organitzats pel Col·legi al carrusel d’imatges de la home.



Documentació d’Assemblees i Sistema d’ingressos.



Actualització de dades en la secció d’Informació General del COAIB.



Publicació de 10 articles d’ArquiPrensa.



Actualització de la secció OIU

e-COAIB
Suport i manteniment de l’e-COAIB, que inclou principalment els següents serveis:


L'any 2.020 ha estat el setè any sencer en el que el Col·legi ha emprat la
facturació electrònica com a mètode predeterminat de facturació. Aquest fet ha
permès passar de les 9.731 factures electròniques emeses l'any 2.013 a les
34.055 emeses al 2.020. La factura electrònica té exactament la mateixa
validesa legal que la factura paper tradicional, però a més aporta una sèrie
d'avantatges importants: rapidesa en l'enviament, possibilitat d'enviament per
mitjans electrònics, possibilitat d'emmagatzemar en format digital, respecte pel
medi ambient, etc.



Llistats d’expedients signats electrònicament: 2.793.



Visat electrònic: S’han registrat un total de 17.343 sol·licituds de visat, sent
16.070 de les quals, un 93%, en format electrònic. A més s’han registrat 8.645
Comunicacions d’encàrrec i s’han processat 9.726 esmenes de deficiències.



S'han realitzat 10.276 retirades telemàtiques de documentació visada emprant
la passarel·la de pagaments.



Emissió de certificats de col·legiació: Al llarg de 2.020, els arquitectes i
societats han obtingut per ells mateixos 1.688 certificats electrònics.



Certificats de signatura electrònica: Emissió de 6 certificats nous i la renovació
de 292 ja caducats fa que el total de certificats vigents de Firmaprofesional
sigui de 298.



Suport a la renovació on-line i presencial dels certificats de firma.



Ajuda per a la implantació de certificats de DNIe i els de la Fábrica Nacional de
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Moneda y Timbre (FNMT) com a mètodes alternatius de signatura electrònica.


Elaboració, distribució i suport dels kits de visat electrònic.

Suport informàtic als Col·legiats
Hem resolt unes 6.000 incidències i consultes d’arquitectes referents a GenDoc,
ús del DNIe i FNMT, e-COAIB, dades d’accés i ús de la web, pagaments i
retirades telemàtiques i correu electrònic. A part hem solucionat 3.100 errades
d’enviaments telemàtics.
Suport a l'usuari en l'enviament / pujada manual de documentació de visat. S’han
fet 700 pujades manuals.
També hem donat d’alta 430 nous usuaris web (usuari i contrasenya web COAIB).
Tramitació del llibre d’ordres digital, s’han tramitat 53 llibres durant l’any 2.020
Suport informàtic intern
El Departament d’Informàtica ha donat suport a les Demarcacions i departaments
del COAIB a tasques diverses:


Manteniment dels cubs estadístics de visat, processos de visat i facturació.



Manteniment de les estadístiques mensuals de visat.



Llistats setmanals i mensuals de l’activitat, tant per Gerència com a les
empreses del COAIB.



Actualització quinzenal del Registre d’Arquitectes del CSCAE.



Tancament del any anterior i obertura del nou any al sistema de gestió
col·legial.



Actualització i adaptació del sistema informàtic al Sistema d’Ingressos 2.020.



Manteniment de les llistes de distribució de subscripcions de Biblioteca i de
Circulars.



Suport als departaments:
- Teletreball, connexió per a poder fer feina des de fora del Col·legi per
motius de la pandèmia.
- Visat: visats inter-territorials, i la resolució d’incidències de visat (tancament
d’expedients, anul·lació de visats per fases errònies o per enviaments
incorrectes).
- Administració: generació de llistats per a l’Agència Tributària i previsions
d’activitat de visat.
- Cultura: Creació de formularis d’inscripció de cursos, viatges i sopars de
companyonia.
- Secretaria: Elaboració de llistats i edició de la documentació de les
assemblees.
- En total hem resolt més de 8.000 incidències de caràcter intern.



Maquetació i enviament de 63 fullets electrònics referents a activitats
professionals i culturals organitzades pel COAIB.



Realització de so i de vídeo i gestió de les videoconferències en els actes i
cursos organitzats pel COAIB. Posteriorment es procedeix a l’enregistrament,
processament, duplicació i distribució dels continguts audiovisuals.



Supervisió i control de la digitalització de la documentació visada.
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Manteniment del parc informàtic col·legial: ordinadors personals, impressores,
faxos, antivirus, servidors, connexions a internet, xarxa de comunicacions
entre la Central i les Demarcacions, sistemes d’emmagatzemament massiu de
dades i el corresponent sistema de còpies de seguretat (tant a la Central com
a les Demarcacions) i sistemes de videoconferència.



Suport a AAEPF:
- Adaptació del formulari web de recollida de dades a les exigències de
2.021.
- Adaptació i millora de la utilitat per a enviar les llistes als Jutjats.
- Adaptació i millora de l’aplicació d’assignació de perits emprada a
Secretaria.
- Participació en el desenvolupament de l’aplicació d’Assignació de perits als
Jutjats.
- Generació de llistats automàtics en Excel i PDF’s per als Jutjats.



Millores a aplicacions d’ús intern:
- Participació al projecte GenDoc web.
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Secretaria
Servei de notícies i de circulars
Durant aquest any 2020 es varen produir 658 notícies o unitats d’informació a
través de la web www.coaib.org El nombre total de notícies des del seu inici, a
l’any fins al 31 de desembre ha estat de 11.977.
La web www.coaib.org va registrar més de 273.067 visites al llarg del 2020, la
gran majoria efectuades per col·legiats amb contrasenya.
El registre d’entrada de documents i de correspondència en aquest període va
arribar a la xifra de 713.
El registre de sortida de documents i de correspondència en aquest mateix
període va assolir la xifra de 338, entre els quals:
−
−

Circulars d’informació general: 21
Circulars d’ordenació del territori i medi ambient: 1

Borsa de treball
Al 2020 es varen publicar a la web col·legial i/o als taulells d’anuncis 159 anuncis.
D’aquests, 33 eren demandes i 41 ofertes d’arquitectes.
La resta d’anuncis eren d’estudiants, 7, arquitectes no col·legiats, 2, arquitectes no
homologats, 29, delineants, 33, administratius, 1, i altres, 13.
Col·legiació
El 2020 el cens de col·legiats va augmentar en 56 integrants nous, d'acord amb
la distribució següent:
RESIDENTS
Espanyols
52

NO RESIDENTS

CANVIS DE RESIDÈNCIA

Estrangers
4

2

12

D’aquests nous integrants, 6 varen formalitzar la seva incorporació com a no
exercents. També destacam que dels nous integrants, 9 són reincorporacions.
S’ha de destacar que en el mateix període es varen donar de baixa 28 col·legiats,
5 dels quals per defunció i 6 per jubilació.
Registre de societats professionals
Pel que fa a les societats professionals, l’entrada en vigor de la Llei 2/2007, va
suposar la necessitat d’adaptació per part de nombroses societats i l’extinció de
moltes altres. La nova Llei exigeix la creació i manteniment d’un nou registre de
societats professionals, amb un més alt nivell de contingut d’informació que el
registre anterior.
A l’any 2020 es varen inscriure al nou registre les següents societats:
Demarcacions
Eivissa i Formentera
Mallorca
Menorca
Habilitats

S.L.P.U.
1
1

S.L.P.
4
20
24

S.C.P.
1
1

S.A.P.
-

C.B.
-

Total
4
22
26
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Demarcació Eivissa i Formentera
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Demarcació Eivissa i Formentera
Assemblees generals de la Demarcació
S’han celebrat a la seu de la Demarcació, Can Llaneres, les dues
assemblees generals ordinàries, reglamentàries d’acord amb els Estatuts,
els dies: 26 de juny i 20 de novembre de 2020.

Activitats de la Junta
Juntes de Govern de la Demarcació
Durant l’any 2020 s’han celebrat 16 sessions a la seu de la Demarcació, Can
Llaneres.

Temes i activitats destacades


Seguiment d’incompatibilitats en l’exercici de la professió.



Seguiment de la defensa de les atribucions dels arquitectes en l’exercici de la
professió.



Assistència, per part del representant de la Demarcació, a les reunions de la
Ponència Tècnica de Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular (PTPHA).



Assistència, per part del representant de la Demarcació, a les reunions de la
Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme (PTOTU).



Assistència, per part del representant de la Demarcació, a les reunions del
Consell Sectorial de les Arts d’Eivissa.



Assistència, per part del representant de la Demarcació, a les reunions de la
Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni
Històric i Activitats del Consell de Formentera (CTA).



Assistència, per part del representant de la Demarcació, a les reunions de la
Ponència Tècnica del PEPRI de Sa Penya, la Marina i zona d’Eixampla,
celebrades a l’Ajuntament d’Eivissa.



Assistència del Secretari, com a membre del Jurat, en el Concurs de projectes
per a la rehabilitació i conversió de dos pavellons militars en Escola Oficial
d’Idiomes, “SA COMA”.



Assistència del President a la reunió sobre la convocatòria de taules tècniques
de treball per a la redacció del PTI, celebrada a la seu del Consell d’Eivissa.



Assistència del President i de l’arquitecte de visat, Rogelio Martín a la reunió
realitzada pel grup de treball sobre establiments emblemàtics, per a identificar i
catalogar establiments emblemàtics a les Illes Balears, celebrada a la seu del
viver d’empreses de l’Ajuntament d’Eivissa.
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Assistència del President i els arquitectes de visat Eduard Reguant i Rogelio
Martín a una reunió amb el Conseller del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, Javier Torres, sobre el disseny d’una
marquesina per a les parades de bus de l’illa d’Eivissa, celebrada a la seu del
Consell d’Eivissa.



Assistència de la Tresorera a la Jornada de presentació de la iniciativa
europea: “Clean Energy for UE Islands”, celebrada a la seu del Consell
d’Eivissa.



Adhesió de la Demarcació a la proposta de l’Ajuntament d’Eivissa de
recolzament a la creació d’una Oficina de Finestreta Única per a l’impuls,
gestió i desenvolupament de la rehabilitació d’habitatges del municipi amb fons
europeus.



Adhesió de la Demarcació a l’Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera. Donat
suport al Pacte per l’Aigua: 20 mesures per a la millora de la gestió sostenible
de l’aigua en Eivissa i Formentera.



Continuació de les actuacions en relació a les obres de remodelació del Port
d’Eivissa.



Continuació de les actuacions i gestions jurídiques en relació al procediment
abreviat n. 4385/05 del “caso Huerta”.



Gestions Junta en relació a l’elaboració del Catàleg de protecció de bens
immobles a Sant Josep de sa Talaia.



Continuació de les Gestions de la Junta per a evitar l’enderroc de la casa Van
Den Driessche a Cala Molí, dels arquitectes Elías Torres i Martínez Lapeña.



Continuació de les gestions de la Junta amb l’arquitecta de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia, Marta González Menéndez, per a millorar els tràmits dels
expedients presentats als Ajuntaments per a l’obtenció de llicència.



Col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per a la
contractació d’una plaça d’arquitecte pel Departament d’Urbanisme de
l’Ajuntament, segons conveni entre la Demarcació i l’Ajuntament.



Escrits d’al·legacions enregistrats d’entrada als Ajuntaments:
-

Sant Josep de sa Talaia:
A l’Estudi de Detall de l’A.A., es Puet, Sant Agustí d’Es Vedrà, de les
NNSS de Planejament Municipal de Sant Josep.

-

Santa Eulària des Riu:
• A l’aprovació inicial de l’Estudi de Detall per a l’ordenació del volums
edificatoris de la parcel·la E-U2 de la Unitat d’Actuació UA06SE, c.
Archipreste de Hita, n. 2-8, Santa Eulària.
• A l’aprovació inicial de l’Estudi de Detall per a l’ordenació del volums
edificatoris de parcel·la emplaçada al c. Pavo Real, n. 14-16, Jesús, Santa
Eulària.
• A l’aprovació de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums edificatoris
de la parcel·la emplaçada al c. S’Esplamador, n. 2 i 4, Urbanització La Joya,
Cala Llenya, Sant Carles de Peralta, Santa Eulària.
• A l’aprovació de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums edificatoris
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de la parcel·la situada al marge esquerra de la carretera 733, pk 6.1, Can
Xiquet Pou, Santa Eulària.
-

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany:
A l’aprovació inicial del Pla Especial de Protecció de l’Església de Sant
Antoni de Portmany.



Gestions per a la organització d’una proposta de disseny d’una marquesina
per a les parades de bus de l’illa d’Eivissa. Reunió al Consell d’Eivissa sobre el
tema.



Gestions del President amb l’ETSA de Sevilla sobre una possible col·laboració
entre les dos Entitats.



Gestions prèvies amb n’Antonio Pizza, doctor-arquitecte, amb la Fundació ICO
i amb l’Editorial “Ediciones Asimétricas”. per a itinerar a la Demarcació part de
l’exposició “imaginando la Casa Mediterranea” així com per a organitzar
activitats divulgatives al voltant i la publicació d’un llibre-catàleg de l’exposició.



Gestions amb el President del COAATEEEF sobre col·laboració amb temes
d’interès comú.



Intervenció als mitjans de comunicació: S’han realitzat diverses entrevistes per
part de la premsa local i altres mitjans, radio i televisió local, al President de la
Demarcació, Sr. Iván Torres, sobre temes relacionats amb la professió.

Secretaria
- Núm. de documents registrats d’entrada a 31 de desembre de 2020: 181.
- Núm. de documents registrats de sortida a 31 de desembre de 2020: 191.
- Núm. de circulars emeses per la Demarcació a 31 de desembre de 2020: 22.
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Activitats tècniques, formatives i culturals

A l’any 2020 s’han registrat un total de:
- 2 exposicions amb un índex de participació total de 70 persones en els actes
inaugurals.
- 2 conferències: 70 persones.

Conferències, Col·loquis i Taules rodones.


Conferència: “20 anys de Biennals d’Arquitectura”.
Premi extraordinari Alejandro de la Sota.
Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
1997-2017.
Conferència inaugural amb motiu d’aquesta exposició:
A càrrec de les arquitectes Maria Almirall i Maria Rius.
Lloc: a l’espai Broner, seu de la Demarcació, Can Llaneres.
Data: 17 gener.
Índex de participació: 30 persones.



Conferència: “Breu Històrica dels Llatzerets a la Mediterrània
Occidental”.
Conferència inaugural de l’exposició:
“VI Edició Premis d’Arquitectura de Menorca 2013-2017”
Lloc: a l’espai Broner, seu de la Demarcació, Can Llaneres.
Data: 21 febrer.
Índex de participació: 40 persones.

Exposicions


“20 anys de Biennals d’Arquitectura”.
Premi extraordinari Alejandro de la Sota.
Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
1997-2017.
Lloc: a l’espai Broner, seu de la Demarcació, Can Llaneres.
Data: 17 gener.
Oberta: del 17 de gener fins el 12 de febrer.
Índex de participació: 30 persones.



“VI Edició Premis d’Arquitectura de Menorca 2013-2017”
Lloc: a l’espai Broner, seu de la Demarcació, Can Llaneres.
Data: 21 febrer.
Oberta: del 21 de febrer fins el 20 de març.
Índex de participació: 40 persones.

Formació: Cursos i jornades tècniques.
A causa de la pandèmia no s’han realitzat cursos a la seu de la Demarcació
d’Eivissa i Formentera del COAIB durant l’any 2020. S’han dut a terme des de
Central Col·legial diversos cursos i jornades tècniques que els arquitectes
d’Eivissa i Formentera han participat a través de streaming.
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Altres activitats


Convocatòria premis d’una mostra d’idees per al disseny duna
marquesina a l’illa d’Eivissa.
El Jurat de la mostra reunit en data 24 de juliol de 2020, amb la següent
composició:
Iván Torres Ramón, president de la demarcació.
Noemí Rodríguez Gómez, tresorera de la demarcació.
Erikur Casadesús Baldursson, secretari de la demarcació.
Eduard Reguant Parellada, coordinador de la mostra.
Rogelio Martín Marí, coordinador de la mostra.
Marià Castelló Martínez, arquitecte.
Una vegada revisats tots els treballs i realitzades les deliberaciones
oportunes, el Jurat decideix, per unanimitat dels seus components, atorgar
els següents premis:
Sushi / Man Ray de Inès Vidal Farré.
L'ús mínim de materials amb la fusta com a element principal, un disseny
atractiu i una forma senzilla i singular, aconsegueixen, amb un sol gest:
umbracle, aixopluc i seient.
Matteo de Marc Marí Mayans.
Citant la memòria: 'els carrers estan saturats d'informació'. Amb una mínim
actuació i incorporant d'una manera flexible els elements externs, esprem
al màxim un disseny clàssic.
Marquesina Pitiusa de Miquel Cárceles Cardona i Manuel Sempere Polo.
Exercici modular i versàtil que s'adapta a qualsevol entorn, urbà o rústic, i a
on destaca el seu disseny plàstic.

Publicacions


“Mostra d’idees per al disseny d’una marquesina per a les parades de
bus de l’illa d’Eivissa.”
Direcció i coordinació: Rogelio Martín Marí i Eduard Reguant Parellada.
Edició: Demarcació d’Eivissa i Formentera del COAIB.
Data: desembre de 2020.
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Visat amb Expedients de Legalització en sòl rústic
Visat Demarcació Eivissa i
Formentera
Encàrrecs registrats
Suport paper
Telemàtics
Sol·licituds de visat registrades
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’expedients visats
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’objeccions registrades
Suport paper
Telemàtics

Any 2019

Any 2020

% variació

896

844

-5,80%

14

16

14,29%

882

828

-6,12%

1.607

1.498

-6,78%

63

34

-46,03%

1.544

1.464

-5,18%

1.537

1.454

-5,40%

51

29

-43,14%

1.486

1.425

-4,10%

1.263

1.144

-9,42%

32

25

-21,88%

1.231

1.119

-9,10%

Visat sense Expedients de Legalització en sòl rústic

Visat Demarcació Eivissa i
Formentera
Encàrrecs registrats
Suport paper
Telemàtics
Sol·licituds de visat registrades
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’expedients visats
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’objeccions registrades
Suport paper
Telemàtics

Any 2019

Any 2020

% variació

802

742

-7,48%

13

15

15,38%

789

727

-7,86%

1.443

1.342

-7,00%

62

33

-46,77%

1.381

1.309

-5,21%

1.372

1.295

-5,61%

50

28

-44,00%

1.322

1.267

-4,16%

1090

1028

-5,69%

31

24

-22,58%

1059

1004

-5,19%
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Demarcació Mallorca
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Assemblees generals de la Demarcació
Es van celebrar les dues assemblees generals ordinàries, reglamentàries d'acord
amb els Estatuts, els dies 30 de juny i 17 de novembre de 2020.

Activitats de la Junta
Juntes de la Demarcació
Durant l'any 2020 es van celebrar 17 sessions, la majoria per videoconferència
via Skype, d’acord amb la Disposició addicional única del Decret llei 6/2020, d’1
d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de
la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària.

Secretaria
Durant l'any 2020 s'han registrat 467 documents d'entrada i 2566 de sortida, 9
dels quals eren circulars de la Demarcació, totes elles d'informació general.

Comissions i Ponències amb organismes de les Illes Balears
Els membres de la Junta de la Demarcació han representat al COAIB durant
l’any 2020 a 36 sessions de les diferents Comissions i Ponències del Consell de
Mallorca i de l’ Ajuntament de Palma de les que formen part.
a) Patrimoni històric



Ponència tècnica de patrimoni històric del Consell de Mallorca.
Comissió del Centre Històric i Catàleg de l’Ajuntament de Palma.

b) Urbanisme





Consell de Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma.
Consell d’Àrea de Model de Ciutat.
Comissió de Qualitat de la Façana Marítima.
Ponència tècnica d’ordenació del territori i urbanisme del Consell de
Mallorca.

c) Accessibilitat


Mesa Palma Accessible de l’Ajuntament de Palma.

c) Mobilitat


Mesa Mobilitat de l’Ajuntament de Palma.

Assessoria Jurídica
Consultes col·legiats
L’assessoria jurídica de la Demarcació Mallorca ha atès 185 consultes de
col·legiats en matèria legal.
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Cultura
A l’any 2020 s’han registrat uns totals molt per sota dels habituals als anys
anteriors, motivat per l'escenari que ens va deixar al mes de març la crisi
sanitària de la covid-19, i com a conseqüència de les obligades restriccions quant
a la limitació de persones en les reunions socials, per a garantir la salut dels
assistents.
-

5 exposicions:
I.p acte inaugural: 134 persones
I.p. visites programades 76 persones
Total: 210 persones

-

4 conferències:
I.p. presencial: 169 persones
I.p on line: 59 persones
Total: 228 persones

-

2 pel·lícules projectades – i.p.: 38 persones
1 concert – i.p.: 20 persones
1 taller per a infants – i.p.: 7 nins

Exposicions


Exposició “Exposició dels treballs premiats en els diferents concursos de
centres de salut i UBS, promoguts per l'IBSalut, en el període 20182019”
S'exposaren els treballs premiats dels centres de salut d'Artà, Pollença, Son
Ferriol i Trencadors (Llucmajor), Hospital de Llevant (Felanitx), i UBS de
Santa Margalida i Consell.
Dates: del 23 de gener al 14 de febrer de 2020.
Organització: Demarcació Mallorca del COAIB
Col·laboració: Conselleria Salut i Consum del Govern de les I.B.
Lloc: Sala d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació en l’acte inaugural: 23 persones



Exposició "Explotam Son Busquets"
Exposició dels treballs presentats al Concurs d’Idees per a la caserna Son
Busquets a Palma.
Dates: del 20 de febrer al 13 de març de 2020.
Organització: Demarcació Mallorca del COAIB i Joves Arquitectes de
Mallorca
Lloc: Sala d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació en l’acte inaugural: 64 persones



Exposició “Arquitectures (RE) Visitades”
Mostra fotogràfica de l’arquitecta i fotògrafa Ana Amado sobre arquitectura
moderna en l'Espanya dels anys cinquanta del s. XX; un suggeridor viatge en
el temps, el d'avui, a unes arquitectures que deixen de ser d'ahir per a
desbordar la seva atemporalitat.
Dates: Del 3 al 30 de setembre de 2020
Organització: Demarcació Mallorca del COAIB
Col·laboració: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro
Lloc: Sala d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació (visites programades): 24 persones



Exposició “Concurs d’idees per a la construcció de 108 HPP a Palma i
Marratxí”
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Exposició dels treballs presentats al concurs. Prèviament es va celebrar l’acte
de lliurament de premis als 12 equips guanyadors.
Dates: Del 8 al 30 d’octubre de 2020
Organització: Demarcació Mallorca del COAIB i IBAVI
Lloc: Sala d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació en l’acte inaugural: 47 persones + 13 (on line)
Índex de participació (visites programades): 38 persones


Exposició “Visió d'un foraster”
Mostra fotogràfica de l'arquitecte i fotògraf Lluís Bort, objectiu de la qual és
posar en valor el meravellós patrimoni moliner que caracteritza l'illa de
Mallorca, des del punt de vista arquitectònic, i que en, molts casos, està en
un avançat estat de deteriorament.
Dates: Del 5 al 27 de novembre de 2020
Organització: Demarcació Mallorca del COAIB
Lloc: Hall de la sala d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca del
COAIB
Índex de participació (visites programades): 14 persones

Cicles i conferències


Taula de debat "Explotam Son Busquets"
Debat que va precedir la inauguració de l’exposició “Explotam Son Busquets”,
i en el que participaren Joan Riera, arquitecte i gerent de l'Ajuntament de
Palma; Ángel Panero, arquitecte i tècnic del Consorcio de Santiago; i
Salvador Rueda, biòleg i psicòleg, director de l'Agència d'Ecologia Urbana de
Barcelona (2000-2019).
Data: 20 de febrer de 2020
Organització: Demarcació Mallorca del COAIB i Joves Arquitectes de
Mallorca
Lloc: Sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació: 64 persones



Conferència "L'urbanisme ecosistèmic"
A càrrec de l’arquitecte Salvador Rueda, arquitecte impulsor de les superilles
de Barcelona, que va parlar dels principis com la proximitat, la massa crítica
de població i activitat, l'habitabilitat de l'espai públic, la complexitat urbana,
l'autosuficiència energètica, l'accés a l'habitatge, la gestió, la governança, etc.
Data: 21 de febrer de 2020
Organització: Demarcació Mallorca del COAIB - Escola COAIB
Lloc: Sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació:
Mallorca: 56 persones
Menorca: 1 persona
Eivissa: 1 persona

Cicle Cinema i Arquitectura
Es continua amb el cicle de Cinema amb el Coaib, de periodicitat mensual, amb
la projecció de pel·lícules de caire comercial, fruit d’un acord de col·laboració,
amb el CaixaForum Obra Social “La Caixa” i Augusta Multicines. El cinema i
l'arquitectura són dues disciplines creatives que sempre han anat agafades de la
mà compartint diversos conceptes en comú: la noció de l'espai, l'escenografia, la
il·luminació, etc.; ensenyar arquitectura a través del cinema.
Al decretar-se l’estat d’alarma al mes de març, com a conseqüència de la crisi
sanitària de la COVID-19, només es varen poder celebrar les dues primeres
pel·lícules del cicle:
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-

-

Annie Hall (Woody Allen)
23 de gener de 2020
Lloc: Auditori del CaixaForum Palma
Índex de participació: 18 persones
Plácido (Luis García Berlanga)
27 de febrer de 2020
Lloc: Auditori del CaixaForum Palma
Índex de participació: 20 persones

Nit de l’Art 2020
El COAIB ha participat per vuitè any consecutiu en la Nit de l’Art. Aquest any,
continuant amb el format dels tres anys anteriors, organitzà un concert a càrrec
de Clara Fiol, jove cantant mallorquina, que va interpretar “Les cançons del meu
camí”, una selecció dels seus millors temes, acompanyada per son pare i el seu
germà. Per arribar a un públic més ampli, donat que l’aforament era molt limitat
per a complir els protocols COVID, el concert va ser enregistrat per IB3radio i es
va poder escoltar, en diferit, en la radio i en la web d’IB3.
Data: 18 de setembre de 2020
Organitza: Demarcació de Mallorca del COAIB
Lloc: Pati d’entrada de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació: 20 persones (Aforament limitat per la COVID-19)
Setmana Mundial de l’Arquitectura
La vocalia de Cultura de la Demarcació Mallorca del COAIB organitzà un
programa d'activitats culturals per a commemorar el Dia Mundial de l'Arquitectura,
que es commemora el primer dilluns del mes d’octubre, i el lema triat pel CSCAE
aquest any va ser “Arquitectura per a viure millor”:
- Curs d’iniciació a la fotografia d’arquitectura i paisatge
Data: del 5 d’octubre al 14 de desembre de 2020.
Professor: Lluis Bort, arquitecte i fotògraf
Organitza: Demarcació Mallorca del COAIB - Escola COAIB
Lloc: Sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca COAIB
Índex de participació: 19 persones
- Conferències “Arquitectura a la carta”
Una selecció de vídeos de conferències realitzades al COAIB anys enrere,
de la mà d’arquitectes com Félix Julbe, Victor Rahola i Bartolomé Mestre,
Josep Quetglas, Elies Torres o Paola Falini.
Data: del 5 al 10 d’octubre de 2020
- Acte de lliurament de premis i inauguració de l’exposició “Concurs d’idees
per a la construcció de 108 HPP a Palma i Marratxí”.
Data: 8 d’octubre de 2020
Organitza: Demarcació Mallorca del COAIB i IBAVI
Lloc: Sala d’actes i d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca
COAIB
Índex de participació: 47 persones (presencial) + 13 persones (on line)
- Taller per a infants “Estimat Le Corbusier”
Data: 10 d’octubre de 2020
Organitza: Demarcació Mallorca del COAIB i Arquitectives
Lloc: Hall de la sala d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca del
COAIB
Índex de participació: 7 nins.
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Altres activitats culturals


Viatges professionals Viatge a Copenhague (Ajornat)
Com a continuació a l’etapa iniciada en el 2010 i seguint amb l'èxit dels
viatges de Madrid, Tarragona, Alacant, Santiago de Compostel·la,
Salamanca, Zamora i Saragossa, la Demarcació Mallorca del COAIB va
organitzar un viatge a Copenhague per a visitar i conèixer les obres més
interessants de l'arquitectura d'aquesta ciutat: Arne Jacobsen, Vilhelm
Wohlert, Jorgen Bo, Jorn Utzon o Erik Christian Sorensen. Malhauradament i
a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, el viatge es va ajornar, a
l’espera de que la situació actual es normalitzi.
Dates: 28 al 31 de maig i 1 de juny de 2020



Altres activitats
-

Recepció de benvinguda als nous col·legiats:
Es reprèn aquesta iniciativa que no es feia des de l’any 2017. A causa de
les especials circumstàncies marcades per la COVID-19 i seguint les
recomanacions del Govern quant a la limitació de persones en les
reunions socials, es va replantejar l'esquema tradicional i, per a garantir la
salut de tots, s’organitzaren les recepcions en grups de no més de 5
persones. Per aquest motiu es programaren 5 grups per a donar la
benvinguda als col·legiats donats d’alta al 2020, de la mà de la degana
del COAIB, Marta Vall-llossera, i del president en funcions de la
Demarcació Mallorca del COAIB, Joan Cerdà.
Dates: 25 de novembre i 17 i 18 de desembre de 2020
Lloc: Sala de Juntes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació: 20 p.

Assessorament i col·laboracions amb altres entitats


Ballet de Moscou. Promoció especial per als col·legiats d’un descompte de
gairebé el 50%.
Data: 4 de gener de 2020
Organitza: Factoria Cultural
Lloc: Auditorium de Palma



Ajuntament de Palma. Cicle Humanitzar la ciutat: Conferència a càrrec de
Jan Gehl, arquitecte humanista.
Data: 17 de febrer de 2020
Organitza: Ajuntament de Palma
Col·labora: Demarcació Mallorca del COAIB, entre altres entitats.
Lloc: Sala d’actes de la Fundació Sa Nostra
Índex de participació: 267 p – 863 visualitzacions al canal Youtube



Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears. Conferència: Palma
Pollentia. Història, arqueologia i arquitectura, a càrrec de Bartomeu Vallori,
doctor en Arqueologia per la Universitat de Barcelona.
Data: 4 de març de 2020
Organitza: Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears
Col·labora: Demarcació Mallorca del COAIB - Escola COAIB
Lloc: Sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació: 43 persones



COAC Demarcació de Girona. Conferència: La construcció turística a les
Illes Balears (1939-2005). Arquitectura, urbanisme i fotografia, a càrrec de
l’arquitecta mallorquina Maria Sebastián.
69

CENTRAL COL·LEGIAL

Data: 16 de juliol de 2020
Organització: Demarcació de Girona del COAC
Col·labora: Demarcació Mallorca del COAIB – Escola COAIB
Lloc: Sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació:
Presencial: 4 persones
On line: 59 persones.
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Oficina d’Informació Urbanística
Durant l’exercici 2020 l’activitat de l’Oficina d’Informació Urbanística (OIU)
continuà centrada en el manteniment de l’actualització permanent de la
informació en matèria de planejament territorial i urbanístic, especialment en tot
allò relatiu al seguiment de la seva tramitació administrativa, com també de la
legislació que l’afecta.
L’actualització de tota aquesta informació pot ser consultada telemàticament de
forma restringida, restant únicament al servei dels col·legiats, potenciant així el
sistema lliure per a les habituals consultes urbanístiques, aconseguint alliberar
l’OIU de la càrrega que aquestes suposen, cosa que permet donar una millor
atenció a les consultes més especialitzades, tot fomentant els mitjans de
comunicació telemàtics.
Si durant l’any 2019 l’OIU havia millorat la secció de consultes del planejament
creant el sistema INTERACTIU que refon les Normes Urbanístiques modificades
a partir de les portades ‘NN.UU.BOIB’ -simplement “clicant” sobre l'article
modificat- ha estat durant aquest exercici que s’ha reelaborat la guia resum de
normativa dels planejaments urbanístics municipals segons una mateixa i única
estructura per a tots. Ampliada amb nous conceptes i utilitats per al projectista durant cada estat d’evolució del seu treball, tant de l’encàrrec com de la redacció
del projecte bàsic i, en el seu cas, de modificacions en el transcurs de les obresla nova estructuració dels habituals conceptes i elements urbanístics resulta
especialment útil pel fet que segueixen una idèntica classificació amb
independència de l’ordre en la numeració de l’articulat; a més, s’amplien els
continguts amb la identificació de les determinacions o remissions a la normativa
supramunicipal d'aplicació (general i sectorial) que resulta d’aplicació, així com
també de les que contenen l’ordenació municipal del sòl rústic.
D'aquesta manera resulta un document amb els següents 8 punts:
1. Documentació del projecte subjecte a llicència urbanística.
2. Còmput de paràmetres urbanístics.
3. Règim d'edificis existents.
4. Catàleg de protecció de patrimoni.
5. Determinacions de disseny i habitabilitat.
6. Instal·lacions.
7. Actuacions en sòl rústic.
8. Referències del planejament a la normativa supramunicipal.
Així, s’ha anant completant i omplint de continguts l’OIU d’Eivissa i Formentera
que, coordinada des de la seu central i seguint el model de l’OIU de Mallorca,
s’inicià l’anterior exercici, amb la incorporació actualitzada i refusa de les diferents
guies resum dels planejaments urbanístics generals dels diferents municipis, ara
accessibles telemàticament des del lloc web col·legial. Pel que fa al seguiment de
la tramitació administrativa des expedients urbanístics referits als municipis
d’Eivissa i Formentera, la tasca segueix centralitzada en l’OIU i compartint la
mateixa base de dades que per a la resta d’illes.
Especialment rellevant durant aquest exercici ha suposat, per la seva incidència
que ha tingut en el marc normatiu urbanístic i d’ordenació territorial, les mesures
urgents dictades per reactivar l’economia i els efectes de la pandèmia, destacant
els decrets llei 2/2020, 3/2020, 8/2020 y 9/2020, així com també les seves
modificacions, especialment la Llei 2/2020, en tot allò que ha suposat modificar la
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normativa urbanística general i sectorial i els seus efectes en el nostre exercici
professional, aspectes que han estat objecte d’especial anàlisi i difusió per part
de l’OIU, posant-ho en coneixement del col·legiat mitjançant diferents Notícies
COAIB.
Pel que fa a la normativa amb incidència en l’urbanisme, l’ordenació territorial i
l’exercici de la professió que ha estat aprovada durant aquest exercici 2020,
aquest apartat es troba desenvolupat en la corresponent memòria de central
COAIB.
En desenvolupament de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les
Illes Balears (LUIB), destacar la participació de l’OIU en les meses de debat,
organitzades per la Conselleria de Territori del Consell Insular de Mallorca, en el
procés de participació en la redacció del reglament per a l’illa de Mallorca, que ha
culminat el mes de desembre amb el tràmit de participació pública i aportacions.
Atenció de consultes urbanístiques
Durant aquest exercici l'OIU han estat enregistrades unes 650 consultes
relatives a petició d'informació urbanística de forma personalitzada, que
representa un lleuger descens respecte a l’exercici anterior, i que suposa una
mitjana mensual de 54 consultes, amb el següent desglossament en funció de
la via utilitzada:
- 1 consultes presencials
- 20 consultes telefòniques
- 33 consultes per correu electrònic
Analitzat l’origen de les consultes urbanístiques rebudes a l’OIU, destacar que el
96% responen a col·legiats residents a Mallorca, corresponent el restant 4% als
de les altres illes i a alguns provinents de la península; així mateix, l’OIU Central
ha col·laborat en les respostes a sis consultes que han estat dirigides a la nova
OIU d’Eivissa i Formentera.
Atenent la seva temàtica, ressenyar que el 65% de les consultes urbanístiques
rebudes (un total de 421) se referien a la situació urbanística particular que afecta
una determinada finca, parcel·la o solar, en aplicació del corresponent
planejament general municipal i, en el seu cas, també del Pla territorial insular; la
resta de consultes se referien a la normativa supramunicipal d’àmbit estatal (total
6), autonòmic (total 152) o insular (total 10).
Així mateix, l’OIU ha resolt consultes urbanístiques referides a afeccions per
altres tipus de plans, como ara el planejament territorial sectorial, amb 19
consultes, i el planejament especial, comptabilitzant 8 consultes; finalment,
indicar que han estat evacuades altres 32 consultes de caràcter general.
Manteniment de la documentació i la base de dades


Aplicació OIU Base
Eina essencial en la gestió de la documentació urbanística i les dades
relatives als diferents instruments urbanístics, incloent-hi tota la normativa
amb continguts que poden afectar l’exercici professional, especialment en
aspectes urbanístics i territorials, i que se pot consultar telemàticament.
En actualització permanent, els registres es generen a partir dels edictes
publicats, tant al BOIB com al BOE, encara que no s’actualitzen els
documents del planejament associat.
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Obtenció i anàlisi de documentació de planejament urbanístic
municipal
Relativa als expedients de planejament general i parcial en tramitació,
amb l’establiment de les gestions necessàries amb els tècnics municipals i
l’actualització dels quadres resum de la normativa dels paràmetres
urbanístics a aplicar durant la tramitació.



Obtenció i anàlisi de documentació de legislació i del planejament
d’àmbit territorial
Durant aquest exercici des de l’OIU s’ha analitzat la següent normativa de
l’àmbit insular de Mallorca:
-

La modificació del Reglament general de la llei 2/2014, d’ordenació
i ús del sòl per a l’illa de Mallorca, pel Decret llei 9/2020, del mes
de maig, derogant l’apartat 3 de la Disposició transitòria primera.

-

La Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,
del mes d’octubre, per la qual queda establert en el 15% el
percentatge màxim permès d'increment de superfície edificada i
d'ocupació, en actuacions de millora dels establiments de l’illa de
Mallorca que s'acullin als incentius urbanístics en execució del que
preveu el segon paràgraf de l'article 7.5 de la Llei 2/2020, de 15
d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de
l'activitat econòmica i la simplificació administrativa per a pal·liar
els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19.

-

El seguiment de les declaracions de protecció, destacar les
declaracions de Can Pueyo com a Bé d’Interès Cultural i de
l’antiga fàbrica de Can Ribas, de la barriada de La Soledat, com a
Bé Catalogat, ambdós a Palma.

Elaboració de documentació resum i fitxes d’aplicació de la normativa
urbanística
- Actualització i manteniment del quadre de seguiment de l’estat del
planejament general municipal i el seu grau d’adaptació a la normativa
territorial, tant de l’àmbit insular de Mallorca com de Menorca, Eivissa i
Formentera.
- Quadre de paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions en sòl urbà
del planejament general municipal.
- Resum d’elements urbanístics del planejament general municipal.
- Fitxa resum de l’estat del planejament general municipal vigent i recull de
normativa urbanística i les seves modificacions.
- Actualització permanent de la pàgina web de l’OIU Virtual.
- Actualització permanent dels codis electrònics d’urbanisme (estatal i
autonòmic), d’habitatge i de resta de la normativa sectorial amb incidència en
l’activitat professional, que contenen els textos consolidats permanentment
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actualitzats relatius a normativa estatal i autonòmiques operades en aquestes
matèries.
Seguiment i anàlisi dels expedients de planejament
Relatius a la tramitació del planejament, de textos legislatius, temes
d’actualitat, etc., el contingut dels quals es debat i analitza amb la coordinació
de la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Turisme, a instàncies de
les Juntes de Col·legi i Demarcacions, i del propi vocal.
Seguint amb la dinàmica urbanística que destacà en l’exercici anterior, en el
present exercici s’ha fet el seguiment continuat de la tramitació administrativa
del múltiples expedients de planejament general, destacant els següents que
han sigut objecte d’anàlisi per part de l’OIU:
a. nova formulació o de revisió de planejament
Destacar que s’han assolit dues grans fites històriques en l’exercici de la
professió en aquesta matèria:
-

la primera delimitació del sòl urbà dels nuclis de Selva, Caimari i
Moscari, tota vegada que des del mes de juny ja disposen, encara que
amb caràcter bàsic, del PDSU.

-

el text consolidat de les Normes Subsidiàries i Complementàries de
Capdepera, publicat a principis del mes d’agost, que incorpora les
prescripcions de l’aprovació definitiva, de l’any 1986, així com també
les modificacions puntuals tramitades i que havien assolit l’aprovació
definitiva.

Així mateix, l’OIU ha fet el seguiment de les tramitacions del Pla General de
Campos i de la revisió del Pla General de Palma, com també de la revisió de
les Normes Subsidiàries d’Andratx.
b. modificacions puntuals del planejament
Quant a les modificacions puntuals del planejament general municipal,
destacar les següents:
-

la modificació de la cartografia de les NS de Sant Llorenç, al mes de
gener;
la modificació de les NS de Sa Pobla, el mes de febrer;
la modificació de les NS de Santa Maria del Camí relativa a la reserva
d’aparcaments, al mes d’agost;
l’esmena de deficiències de l’adaptació al Pla Territorial de les NS de
Porreres, al mes d’octubre;
la modificació de diferents articles de les NS de Porreres, al mes
d’agost;
les modificacions 4 i 5 de les NS de Porreres, al mes de novembre;
la modificació del PG d’Inca, en relació al nou eix cívic, al mes de
desembre;
la modificació de les NS d’Alcúdia a l’àmbit de La Victoria, al mes de
desembre;
la modificació del PGOU de Pollença relatiu a l’àmbit de Can Morató.
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c. modificacions puntuals del PGOU de Palma
En allò relatiu a les modificacions del Pla General d’Ordenació Urbana de
Palma, destacar les següents:
-

-

les reordenacions de la UE 45-01 “antiga presó” i terrenys confrontants,
del mes de març; de la UE 14-02 “Can Tàpera”, del mes de juny; el
reajustaments d’alineacions de la UE 77-04, del mes de desembre.
la relativa a la fitxa de Catàleg “Can Cateura”, del mes de setembre;
la que se refereix a diferents articles de les Normes Urbanístiques, del
mes d’octubre;
la del canvi d’ús de l’equipament del carrer Cap Pinar, del mes
d’octubre;
la reclassificació a rústic de part del sector SUP 86-01 “Son Gual”, del
mes d’octubre;
la delimitació de l’ARU 69-04 a la via de cintura – Estadi Balear – Son
Güells, del mes de novembre;
les dues modificacions dins l’àmbit de la Façana Marítima - Sector
Llevant que afecten a la parcel·la SL3 dels carrers Callao i Brotad, del
mes de novembre, i la relativa a fomentar les activitats econòmiques,
del mes de desembre;
la que afecta al sector de SUP 14-01 “Son Toells”, del mes de
desembre;
la que protegeix cautelarment els edificis de l’Eixample anteriors a
1956, dels nuclis tradicionals i de Cala Major – Sant Agustí, del mes de
desembre;

d. planejament de desenvolupament
En aquest apartat, destacar les modificacions dels següents plans parcials:
-

del sector “Son Valentí” de Palma, el mes de maig;
del sector “sa Teulera” de Palma, del mes de maig;
del sector SAU RT 2.1 “Son Verí” de Marratxí, del mes de setembre;
del sector “sa Font Seca” de Bunyola, del mes de desembre;

Així mateix, s’ha fet el seguiment de la tramitació del Pla Parcial del Polígon
Industrial de Montuïri, que se troba pendent d’aprovació definitiva.
e. planejament especial
En l’apartat del planejament especial destacar el seguiment dels plans
especials de protecció dels següents BIC:
-

dels tres Llogarets de Santa Eugenia,
el de Sineu,
el del Jonquet, a Palma.

Així mateix, també convé destacar:
-

la modificació del PERI de la Soledat i Polígon de Llevant, a Palma,
el PERI d’es Camp Lledó, a Ses Salines.

f. catàlegs de protecció del patrimoni
Durant aquest exercici s’ha de destacar el seguiment de la tramitació dels
següents expedients:
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-

la modificació del de Pollença, al mes de febrer;
l’aprovació inicial (3ª) del de Lloret, al mes de març;
la modificació del d’Esporles, al mes de juliol;
les esmenes de deficiències del de Porreres, al mes de juliol;
l’aprovació provisional del d’Algaida, al mes d’agost;
l’aprovació inicial (2ª) del d’Ariany, al mes d’agost;
l’adaptació del catàleg d’Andratx al Pla Territorial, al mes d’octubre;
la modificació del catàleg d’Inca, al mes de novembre.

g. estudis de detall
Quant a la tramitació d’estudis de detall, en l’àmbit insular de Mallorca cal
assenyalar els següents:
- el del Poblat de GESA, a Alcúdia;
- el de l’Hiper Balear, a Santanyí;
- el del carrer Lepanto, a Sóller;
- el de Sa Coma - Puig Verd, a Bunyola;
- el del carrer Corb Mari, al Port d’Andratx.
Fruit d’aquesta anàlisi, indicar que la Demarcació Mallorca després d’haver
analitzat aquests expedients s’ha personat mitjançant la formulació
d’al·legacions o suggeriments a un total de 8 expedients municipals,
consistents en:
-

L’aprovació inicial del Catàleg de Patrimoni Històric Arquitectònic i
Paisatgístic del municipi de Lloret de Vistalegre, del mes de juliol.
L’aprovació inicial de la modificació núm. 1 del Catàleg d'Esporles
relativa a la fitxa AC68/B (Ses Rotes), del mes d’octubre.
L’aprovació inicial de la modificació puntual de les NS de Santa Maria
del Camí relativa a la reserva de places d'aparcament, del mes
d’octubre.
La segona aprovació inicial de l'Estudi de Detall de la Unitat d'Actuació
UA-8 de les NS d’Alcúdia, "Poblat de GESA", del mes d’octubre.
L’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 de les NS de
Sencelles per a la reordenació de l’àmbit de l’UAC-1, del mes de
desembre.

Representació del COAIB
A diferents actes, meses de treball, tallers de participació i especialment a les
meses de debat sobre la redacció del futur Reglament que desenvoluparà la Llei
d’Urbanisme de les Illes Balears a l’illa de Mallorca i a la ponència tècnica
d’urbanisme de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric (CIOTUPH) del Consell de Mallorca, que se celebra
mensualment.
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Biblioteca
Durant l’any 2020, tan condicionat per la COVID-19 s'han prestat en la
mesura que sigui possible tots els serveis: préstec de publicacions,
compres, vendes, consultes i gestions.
L'ús presencial de la biblioteca es limita a un 50% de la cabuda de les
instal·lacions, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantenir les
distàncies de seguretat interpersonal exigides a cada moment pel
Ministeri de Sanitat.
L’horari de La Biblioteca del COAIB: de 8:30 a 14:30 de dilluns a
divendres (excepte festius).


S'ha seguit amb el sistema de recollida d'estadístiques d'usuaris, que ha
donat un resultat d'assistència personal per a consultes i préstec de llibres de
496 i s'han atès un total de 455 cridades telefòniques.
Historial Any: 2019- 2018-2017:
2019: Assistència personal: 945 / telefònica: 204
2018: Assistència personal: 948 / telefònica: 224
2017: Assistència personal: 990 / telefònica: 161



L'adquisició de publicacions l’any 2020 ha estat de 8 nous títols. S’han
mantingut les subscripcions a les revistes nacionals i internacionals, entre
elles: El Croquis, TC Cuadernos, GA Document, AV Monografies, On
diseño..., a fi que les col·leccions que mantenim de fa molts anys tinguin
continuïtat.



S’ha mantingut el contacte amb diferents Biblioteques de Col·legis
d’Arquitectes per a la consulta, préstec i servei d'escaneig interbibliotecaris
d’obres que no disposem i en les quals estan interessats diferents col·legiats.



S’han atès, en la mesura del possible, els suggeriments dels arquitectes,
adquirint les publicacions que s’han considerat interessats.



La Gestió i el control dels encàrrecs de venda de llibres, revistes
d’arquitectura i préstec bibliotecari que els arquitectes sol·liciten a través de la
Biblioteca col·legial. La seva distribució a les Demarcacions d’EivissaFormentera i Menorca, on es recullen. Els arquitectes de la Demarcació
Mallorca venen a recollir els seus encàrrecs a la Seu col·legial o se’ls hi
envia al seu despatx mitjançant servei de missatgeria (a un preu especial,
segons acord formalitzat entre el COAIB i l’agència de transport).



Es manté la iniciativa del Assessor de l'Àrea de Cultura, Martí Lucena, de
posar a la disposició dels col·legiats publicacions i revistes duplicades al
nostre fons. Els interessats les han recollit de forma gratuïta a la Biblioteca.
Durant l’exercici 2020 es van lliurar exemplars a un total de 67 col·legiats.



S'ha realitzat una recepció de benvinguda als recentment col·legiats. Des de
la biblioteca se'ls ha lliurat una sèrie de publicacions editades pel COAIB,
prèvia selecció per part del vocal de Biblioteca i Publicacions, Guillem Tomás.

Subvencions
“d'ajuts del Consell Insular de Menorca per al foment de l'ús del català en el
sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l'edició en
llengua catalana per a l'any 2020”.
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Des de la Biblioteca es va gestionar amb el Consell Insular de Menorca
la subvenció, amb motiu de la publicació: Menorca Guia
d’Arquitectura, segona edició, autor Joan J. Gomila, arquitecte, editada
pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, 2019.
En data 05.10.2020 el Consell Executiu va concedir la subvenció.
Notícies


En data 23 d'abril s'informa els col·legiats que tenen a la seva disposició,
en format PDF, la publicació Arquitectura Contemporánea en Mallorca
(1900-1947) de l’autor Miguel Seguí Aznar, editada pel Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Balears i la Universitat de les Illes Balears. S’indica
enllaç. Recordant que a la biblioteca del COAIB disposem de dos
exemplars en format paper per a la seva consulta i préstec.



S’ha informat trimestralment de les publicacions que passen a formar
part del fons bibliogràfic.



Amb motiu de la celebració del “Dia del Llibre”, es va informar als
col·legiats que des de la Biblioteca es posaren a la venda nou
publicacions a un preu especial.



Amb motiu de l’Oferta de Nadal, en data 2 de desembre, es va informar
als col·legiats de les sis publicacions que s’oferien a un preu especial.



S’ha seguit amb la iniciativa i selecció per part del Assessor de l'Àrea de
Cultura, per la venda de llibres a un preu molt assequible, per incentivar
la seva compra. S’han venut un total 4.938 exemplars al col·legiats.

Publicacions de venda gestionada des de la Biblioteca
Publicacions editades en dipòsit


Ley de Vida
Autor José Luis Pujol, arquitecte, editada per Obrapopia, S.L. Amb motiu d'un
acord realitzat amb l’autor, ens va remetre
exemplars, en qualitat de
dipòsit, per a la seva venda, la publicació s’ofereix als col·legiats a un preu
especial.

Publicacions gratuïtes


Publicació IBAVI: Concursos de projectes 2020
L’IBAVI va editar una publicació que recull els projectes premiats en el
Concurs d'idees de 108 habitatges de protecció pública a Palma i
Marratxí.
A Tots els equips participants en el Concurs se'ls va informar que podien
recollir un exemplar per equip, a la Biblioteca del COAIB.
També es va disposar d'un nombre reduït d'exemplars per als col·legiats
que poguessin estar interessats.
Es van lliurar 69 exemplars.

78

CENTRAL COL·LEGIAL

Donacions


L'arquitecte Sr. Joan Vilà Martínez, va realitzar una donació a la biblioteca de
revistes d'arquitectura, procedent del seu despatx professional.



Els hereus de l'arquitecte Sr. Onofre Rullán Bauzá, van realitzar una donació
a la biblioteca del COAIB de la revista “El Croquis”.



Des de la Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona (ETSAB) ens van remetre relacions de publicacions que tenien en
qualitat de donació. Una vegada revisada la llista per l’Assessor de l'Àrea de
Cultura i el Vocal de Biblioteca i Publicacions Demarcació Mallorca, es van
sol·licitar 16 publicacions que no teníem i que han passat a formar part del
fons bibliogràfic de la biblioteca.

Publicacions obsequiades
El COAIB va obsequiar amb diferents publicacions als següents col·laboradors:


Obsequi de la publicació “Erwin Broner 1898-1971” als arquitectes Sr.
Salvador Rueda, arquitecte i ex-director de l’Agència d’Ecologia Urbana de
Barcelona i Sr. Ángel Panero, arquitecte i tècnic del Consorci de Santiago, en
agraïment a la seva intervenció a la taula rocona, celebrada amb motiu de la
inauguració de l’exposició: Explotam Son Busquets.



Als nous col·legiats del COAIB se'ls obsequia amb la següent publicacions:
“Premis d’Arquitectura de Mallorca” edicións1997-2001/ 2002-2003/ 20042006 / Revista D’A 7/ 8/ 9/10 i quadern Notebook (Material Corporatiu del
COAIB).
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Dades significatives


A continuació exposem algunes xifres significatives relatives a la Biblioteca,
així com, informació dels anys: 2019-2018-2017
Nombre de volums existents a 31/12/20
Nombre de volums existents: 31/12/19
Nombre de volums existents: 31/12/18
Nombre de volums existents: 31/12/17
Nombre de subscripcions a revistes a 31/12/2020
Nombre de subscripcions a revistes: 31/12/2019
Nombre de subscripcions a revistes: 31/12/2018
Nombre de subscripcions a revistes: 31/12/2017
Subscripcions donades de baixa a 31/12/2020
Subscripcions donades de baixa: 31/12/2019
Subscripcions donades de baixa: 31/12/2018
Subscripcions donades de baixa: 31/12/2017
Nombre d’articles de revista buidats a 31/12/2020
Nombre d’articles de revista buidats: 31/12/2019
Nombre d’articles de revista buidats: 31/12/2018
Nombre d’articles de revista buidats: 31/12/2017

21.302
21.049
20.845
20.501
17
19
20
24
3
1
4
20.597
20.557
20.062
19.843

Nombre de CD-ROM i DVD a 31/12/2020
Nombre de CD-ROM i DVD: 31/12/2019
Nombre de CD-ROM i DVD: 31/12/2018
Nombre de CD-ROM i DVD: 31/12/2017
Publicacions adquirides nacionals i estrangeres a 31/12/2020
Publicacions adquirides nacionals i estrangeres: 31/12/2019
Publicacions adquirides nacionals i estrangeres: 31/12/2018
Publicacions adquirides nacionals i estrangeres: 31/12/2017

853
850
844
823
8
14
9
13

Publicacions catalogades nacionals i estrangeres 31/12/2020
Publicacions catalogades nacionals i estrangeres: 31/12/2019
Publicacions catalogades nacionals i estrangeres: 31/12/2018
Publicacions catalogades nacionals i estrangeres: 31/12/2017

259
204
338
172

Préstec publicacions a arquitectes a 31/12/2020
Préstec publicacions a arquitectes: 31/12/2019
Préstec publicacions a arquitectes: 31/12/2018
Préstec publicacions a arquitectes: 31/12/2017

169
183
210
234

Subscripcions d’arquitectes a revistes a 31/12/2020
Subscripcions d’arquitectes a revistes: 31/12/2019
Subscripcions d’arquitectes a revistes: 31/12/2018
Subscripcions d’arquitectes a revistes: 31/12/2017
Venda de publicacions a 31/12/2020
Venda de publicacions: 31/12/2019
Venda de publicacions: 31/12/2018
Venda de publicacions: 31/12/2017
Donació Arquitecte:
- Joan Vilá Martínez: Revistes varies: 270
- Hereu de l’arquitecte Onofre Rullán Bauzà
Revistes El Croquis: 15 exemplars
- Donació ETSAB
Llibres: 16

48
51
75
78
10.290,55
21.136,47
23.055,82
25.777,35
TOTAL
Revistes: 285
Llibres:
16
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Visat amb Expedients de Legalització en sòl rústic

Visat Demarcació Mallorca
Encàrrecs registrats
Suport paper
Telemàtics
Sol·licituds de visat registrades
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’expedients visats
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’objeccions registrades
Suport paper
Telemàtics

Any 2019

Any 2020

%
variació

7.951

7.003

-11.92%

375

198

-47,20%

7.576

6.805

-10,18%

14.507

13.804

-4,85%

1.444

1.057

-26,80%

13.063

12.747

-2,42%

12.945

12.350

-4,60%

773

506

-34,54%

12.172

11.844

-2,69%

9.798

7.614

-22,29%

279

169

-39,43%

9.519

7.445

-21,79%

Visat sense Expedients de Legalització en sòl rústic
Visat Demarcació Mallorca
Encàrrecs registrats

Any 2019

Any 2020

% variació

7.494

6.574

-12,28%

193

-45,33%

Suport paper

353

Telemàtics

7.141

6.381

-10,64%

13.900

13.233

-4,80%

1.411

1.047

-25,80%

12.489

12.186

-2,43%

12.346

11.784

-4,55%

740

496

-32,97%

11.606

11.288

-2,74%

9.084

7.086

-21,99%

263

161

-38,78%

8.821

6.925

-21.49%

Sol·licituds de visat registrades
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’expedients visats
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’objeccions registrades
Suport paper
Telemàtics
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Demarcació Menorca
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Demarcació Menorca
Assemblees generals de la Demarcació
Es van celebrar les dues assemblees generals ordinàries, reglamentàries d’acord
amb els Estatuts, els dies 26 de juny i 19 de novembre de 2020

Activitats de la Junta
Juntes de Govern de la Demarcació
Durant l’any 2020 es van celebrar 22 sessions a la seu de la Demarcació.

Temes i activitats destacades
Assistència, per part de membres de la Junta representant a la Demarcació a les
reunions de:
- Comissió Tècnica Assessora en matèria d’Urbanisme i Ordenació del Territori
- Comissió Tècnica Assessora de Patrimoni Històric del CIMe
- Comissió Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella
- Consell Municipal del Port
- Grup de Treball de Llatzeret
- Mesa Mobilitat Ajuntament de Maó
- Comissió Assessora Béns Arqueològics de l’època talaiòtica i Patrimoni de la
Humanitat
- Gestions amb els Ajuntaments de l’Illa per agilitzar la concessió de llicències
d’obra
- Aportació de criteris a la revisió del PTI Menorca
- Petició d’anàlisi alternativa al projecte d’Endesa per pas a gas de la central,
sense ocupar terrenys verges
Secretaria
Durant l’any 2020 s’han registrat 47 documents d’entrada i 277 de sortida, 9 dels
quals corresponen a circulars de la Demarcació.
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Cultura
Exposicions


20 ANYS DE BIENNALS D’ARQUITECTURA
PREMI EXTRAORDINARI ALEJANDRO DE LA
SOTA
6 de març a 3 d’abril
Assistents: 13 persones



Conferència inaugural: VINCLES a càrrec de Ferran
Tiñena/NUA arquitectures, Presentació a càrrec de Maria
Almirall-DemarcacióTarragona del COAC.
6 de març
Assistents: 13 persones

Xerrades i col·loquis
Cicle Obra i Recerca, organitzat conjuntament amb
l’Ateneu de Maó.
 La naturalesa de l'edifici - Xavier Ros|Harquitectes
28 de febrer
Assistents: 21
En streaming:
 LES AFINITATS ELECTIVES - Anna&Eugeni Bach
2 d’octubre
Assistents: 29
 EN SEQÜÈNCIA - Carles Enrich
30 d’octubre
Assistents: 36
 IH- Intervals Habitables- Nuria Salvadó
20 de novembre
Assistents: 36
 "re-habitar contextos"- Mara Partida i Héctor Mendoza
18 de desembre
Assistents: 20
Conferències:


Rubió i Tudurí i Collserola: Una intensa relació.
Influència de l'arquitecte paisatgista en la Barcelona
del segle XXI - Josep Mascaró Català
10 de gener
Assistents: 27 persones

 L'art del jardí en l'estètica del noucentisme
Mercé Vidal i Jansà
7 de febrer
Assistents: 9 persones
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Altres:


TAULA RODONA: Les llicències d'obra a debat
Participants:
Miquel
Company
Conseller
d’Economia i Territori, Miguel Angel Sicília
President del COAATEE Menorca, Francesc
Ametller Batle des Mercadal, José Olives President
de l’Associació d’Empresas de la Construcció i
Promotors de Menorca, Enric Taltavull Femenías
President de la Demarcació Menorca COAIB,
Dámaso de la Cruz Enginyer Industrial del COEIB
Menorca, moderador Joan Enric Vilardell
Santacana Secretari Demarcació Menorca COAIB.
6 de febrer
Assistents: 63 persones

Publicacions:


GUIA D’ARQUITECTURA DE MENORCA
19 de febrer
Presentació a càrrec de Joan J. Gomila
Introducció: Miquel Àngel Maria
Assistents: 32



MENORCA DES DE L’ARQUITECTURA: FOTOGRAFIES DE TONI
VIDAL
Presentació: 10 de desembre

Formació - Jornades
Jornades, presencials, transmeses per
videoconferència i streaming des de la central
del COAIB i Demarcació de Mallorca, i que han
tingut lloc a la seu de la Demarcació, al carrer
Cós de Gràcia, 38:


Tutorial BIM I: Imatges de presentació i concurs
13 I 15 de gener
Assistents: 1 (streaming)



Curs BIM 36 hores
20 al 26 de febrer
Assistents: 4



Tutorial BIM II: Identitat gràfica als plànols
27 i 29 de gener
Assistents: 4 inscrits – 1 presencial



Jornada ITEC: Solucions per a les noves exigències en sostenibilitat
19 de febrer
Assistents: 3
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Conferència Salvador Rueda “L’urbanisme ecosistèmic”
21 de febrer
Assistents: 1



Jornada tècnica SIMON: “Llum i arquitectura”
25 de febrer
Assistents: 2



Tutorial BIM 3. “Millora la gestió de projectes”
Online
14 i 16 de setembre
Assistents: 1



Tutorial BIM 4: Cinc passos per implantar el sistema BIM al teu estudi
Online
21 i 23 de setembre
Assistents: 1



Sessió pràctica i presentació de la "Guía tecnológica del arquitecto
perito”
Presencial i online
29 de setembre
Assistents: 1



Tallers d’Economia
Presencial i online
13d’octubre a 24 de novembre
Assistents: 6



Curs de Rehabilitació d’edificis – Módul III: Intervencions a façanes i
cobertes
Presencial i online
Data: 15 d’octubre a 15 de desembre
Assistents: 3

Biblioteca


Altes publicacions: 45



Préstecs: 5
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Visat amb Expedients de Legalització en sòl rustic
Visat Demarcació Menorca
Encàrrecs registrats
Suport paper
Telemàtics
Sol·licituds de visat registrades
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’expedients visats
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’objeccions registrades
Suport paper
Telemàtics

Any 2019

Any 2020

925

798

-13,73%

11

10

-9,09%

914

788

-13,79%

2.067

2.041

-1,26%

149

182

22,15%

1.918

1.859

-3,08%

1.775

1.783

0,45%

20

21

5,00%

1.755

1.762

0,40%

1.016

968

-4,72%

7

18

157,14%

1.009

950

-5,85%

% variació

Visat sense Expedients de Legalització en sòl rustic
Visat Demarcació Menorca
Encàrrecs registrats
Suport paper
Telemàtics
Sol·licituds de visat registrades
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’expedients visats
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’objeccions registrades
Suport paper
Telemàtics

Any 2019

Any 2020

% variació

905

788

-12,93%

11

10

-9,09%

894

778

-12,98%

2.011

1.980

-1,54%

149

182

22,15%

1.862

1.798

-3,44%

1.719

1.721

0,12%

20

21

5,00%

1.699

1.700

0,06%

978

921

-5,83%

7

18

157,14%

971

903

-7,00%
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Anexo estadístico

Evolución Colegiados Residentes en el C.O.A.I.B.
1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

80

87

95

104

107

106

109

116

119

125

130

134

135

128

131

139

146

155

157

164

170

175

176

588

650

691

730

763

800

839

865

901

936

948

963

958

927

917

920

931

945

981

1.037

1.089

1.118

1.137

90

91

91

94

101

99

103

99

89

86

85

85

84

85

94

99

103

101

996 1.039 1.072 1.114 1.162 1.177 1.200

1.192

1.144

1.134

1.144

1.162

1.184

1.223

1.295

1.358

1.396

1.414

8,02% 9,58% 6,65% 5,89% 4,58% 3,86% 4,32% 3,18% 3,92% 4,31% 1,29% 1,95% -0,67% -4,03% -0,87%

0,88%

2,47%

3,50%

6,91% 11,45% 14,70% 14,15%

9,19%

Eivissa-Formentera
Mallorca
Menorca
Total
% Variación

73

75

80

83

89

741

812

866

917

959

2.011

2.012

2.013

2.014

1.200

105

180

1.100

100

140
120
100
80
60

nº de Colegiados

200
160

1.000
900
800
700
600
500
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020

1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020

400

any

any

Evolución Colegiados
COAIB

1.500
nº de Col.legiats

1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020

600

any

Distribución Arquitectos Colegiados
2020

Menorca
7,1%

Eivissa-Formentera
12,4%

Mallorca
80,4%

Nota: dades a 31/12/2020

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

Evolución Colegiados
Menorca

Evolución Colegiados
Mallorca

nº de Colegiados

nº de Colegiados

Evolución Colegiados
Eivissa-Formentera

2.010

95
90
85
80
75
70
65
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020

Demarcación / año

any

2.020

Altas netas de colegiados residentes en el C.O.A.I.B.
Demarcación / año

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

3

7

8

9

3

-1

3

7

3

6

5

4

1

-7

3

8

7

9

2

7

6

5

1

48

62

41

39

33

37

39

26

36

35

12

15

-5

-31

-10

3

11

14

36

56

52

29

19

Eivissa-Formentera
Mallorca
Menorca
Total

2.020

4

2

5

3

6

1

1

0

3

7

-2

4

-4

-10

-3

-1

0

-1

1

9

5

4

-2

55

71

54

51

42

37

43

33

42

48

15

23

-8

-48

-10

10

18

22

39

72

63

38

18

2.018

2.019

2.020

Altas netas de colegiados residentes en el C.O.A.I.B.
80
70
60
50
40

nº de colegiados

30
20
10
0
-10

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

-20
-30
-40
-50
-60

años
Eivissa-Formentera
Nota: dades a 31/12/2020

Mallorca

Menorca

Total

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

2.017

