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Escric aquestes línies de presentació de la Memòria col·legial per 
primera vegada com a president del Caateeb, després de prendre 
el relleu al mes de juny en què va ser proclamada la nova Junta de 
Govern per als propers quatre anys.

El 2015 ha estat un any molt intens. L’activitat constructora ha 
començat a despertar-se després d’aquests anys de crisi profun-
da que tant han marcat la nostra activitat professional. L’entorn 
ha canviat i amb ell hem començat a canviar també nosaltres per 
afrontar un futur que es preveu més tecnificat i competitiu.

La celebració del nostre 75 aniversari ha impregnat l’activitat de 
l’any, des del Concert de Nadal al desembre del 2014 que repre-
sentava el tret de sortida amb aquella simpàtica fotografia presa 
des d’un dron fins al Concert d’aquest any 2015 amb l’Orfeó Català 
i amb exhibició castellera inclosa. Ha estat l’excusa perfecta per re-
trobar-nos amb tants companys i companyes que van tirar del ca-
rro durant tots aquests anys. Hem celebrat la Nit de la Construcció 
al Liceu i en Mariscal ens ha fet el gravat commemoratiu, mentre 
L’informatiu ha anat desgranant la nostra història en quatre entre-
gues, les quals aplegarem en un llibre recopilatori que editarem 
l’any 2016. L’aniversari, a més, ha coincidit amb els 25 anys de la 
nostra Delegació del Vallès Oriental i que també hem celebrat com 
es mereix.

Hem fet la primera edició de l’European BIM Summit Barcelona, 
un èxit d’abast internacional que tindrà continuïtat i que demos-
tra que els aparelladors som pal de paller de l’edificació del futur. 
També hem preparat un estudi per esbrinar les oportunitats de 
treball que ens ofereix aquesta nova metodologia col·laborativa i 
que vam presentar a la fira d’emprenedors BizBarcelona. Un any 
més hem tingut protagonisme a Beyond Building Barcelona, l’antic 
Construmat, tot liderant el capítol de la rehabilitació i manteni-
ment d’edificis. Hem desenvolupat l’Agència de Certificació Profes-
sional (ACP) conjuntament amb el Col·legi de Madrid, amb qui ens 
uneix una visió de la professió que s’avança al seu temps. 

Hem continuat desenvolupant el nostre programa de rellança-
ment i promoció professional, amb noves eines per millorar el nos-

tre treball diari. Hem programat nous cursos de formació continua-
da, màsters i postgraus i també de formació en línia. Per segon any 
consecutiu hem fet la Setmana de la Rehabilitació, amb l’impuls 
de campanyes publicitàries que ens posicionen com a experts co-
neixedors de l’habitatge i el seu comportament. La dotzena edició 
dels Premis Catalunya Construcció ha premiat, un any més, els pro-
fessionals que aposten per l’excel·lència.

La premsa s’ha fet ressò del que fem, de qui som i de la nostra 
opinió. Hem anat a la ràdio, a la televisió i hem ocupat les pàgi-
nes principals dels mitjans de comunicació generals i també de 
la premsa sectorial. Hem renovat la nostra pàgina web per fer-la 
més útil, més àgil i visible des de tots els suports mòbils. Al mateix 
temps hem incrementat la nostra participació en les xarxes socials.

Com deia al començament, aquest any la tasca feta ha estat intensa 
i enfocada al suport i la promoció del professional: assessorament 
tècnic, jurídic i d’assegurances, orientació professional i del mercat 
de treball. Des d’aquí vull fer un reconeixement a la petjada que 
van deixar els companys i companyes de l’equip de govern ante-
rior, liderat per la presidenta Maria Rosa Remolà, a qui corresponen 
els èxits aconseguits en bona part del treball que detallem a con-
tinuació. Agraeixo igualment el suport i la dedicació de l’equip de 
govern actual i de les comissions territorials. Un agraïment que vull 
fer extensiu al director general i als directors i directores de les dife-
rents àrees del Col·legi, al conjunt dels treballadors i col·laboradors 
externs, així com a tots els companys i companyes que han volgut 
dedicar una part del seu temps a potenciar i prestigiar la nostra 
professió.  

Moltes gràcies a tots. 

1.1 

Presentació

Jordi Gosalves

President del Col·legi d’Aparelladors,  Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Barcelona (Caateeb)
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EL COL·LEGI TÉ  
UNA NOVA JUNTA DE GOVERN

El Col·legi tindrà una nova Junta de Govern per als propers quatre 
anys que serà presidida per Jordi Gosalves. El nou equip de go-
vern va prendre possessió dels seus càrrecs el 29 de juny en un 
acte protocol·lari de traspàs i d’agraïment als membres de la junta 
anterior. La seva candidatura va ser l’única que es va presentar a 
les eleccions col·legials que es van convocar el 28 d’abril. La Junta 
Electoral va proclamar-lacom a Junta de Govern electa, després 
de comprovar la seva adequacióa les formalitats exigides per 
la normativa legal i estatutària. La nova Junta està formada per 
membres de l’anterior equip i per nous companys: Jordi Gosalves 
(president), Maria Àngels Sánchez (vicepresidenta i comptadora), 
Jaume Casas (secretari), Carolina Cuevas (tresorera), Sebastià Jané 
(vocal delegat de l’Alt Penedès-Garraf ), Cristian Marc Huerta (vocal 
delegat del Bages-Berguedà-Anoia), Maria Molins (vocal delegada 
d’Osona-Moianès), Bernat Navarro (vocal delegat del Vallès Occi-
dental), Joan Félix Martínez (vocal delegat del Maresme), Sebastià 
Pujol (vocal delegat del Vallès Oriental), Josep Maria Forteza (vo-
cal), Josep Linares (vocal), Natàlia Crespo (suplent), Pau Moreno 
(suplent) i Susana Collado (suplent). 

 �L’equip de govern del Caateeb que encapçala Jordi Gosalves

75 ANYS DEL Caateeb  
1940-2015

L’any 2015 hem celebrat els 75 anys de vida de la nostra institució 
col·legial, nascuda l’any 1940 com a Col·legi Oficial d’Aparelladors 
de Catalunya i Balears i que va ser fruit de l’evolució de l’antiga 
Associació d’Aparelladors d’Obres de Catalunya, funda a a l’agost 
de 1929. Al llarg de l’any s’ha dut a terme un programa d’actes 
que han acompanyat l’activitat col·legial amb l’objectiu de fer una 
celebració que ha estat molt participativa. S’ha fet un espai web 
específic, hem convocat un acte de reconeixement als companys 
que han estat al capdavant de la nostra institució, hem fet un recull 
històric d’aquests 75 anys que ha estat publicat en quatre capítols 
a la revista L’informatiu i s’ha gravat un espot institucional comme-
moratiu que es va projectar en el marc de la Nit de la Construcció. 
L’aniversari del Col·legi ha estat present a la nostra participació en 
tots els fòrums de caràcter públic com ara Construmat. La primera 
acció va ser l’espectacular fotografia que va prendre un dron als mi-
lers d’assistents al Concert de Nadal al desembre de 2014. Un any 
després era l’Orfeó Català i la colla castellera Bergants del Campus 
Terrassa els encarregats de posar la cirereta del pastís d’aniversari.

1.2 

L’acció coL·LegiaL
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 �Celebració del 75 aniversari del CAATEEB a la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona
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25 ANYS  
DE LA DELEGACIÓ  

DEL VALLÈS ORIENTAL

El Col·legi va posar en marxa l’any 1990, coincidint amb la cele-
bració del 50 aniversari, la Delegació del Vallès Oriental, amb seu 
a Granollers, la tercera després d’Osona i Bages-Berguedà. La cele-
bració d’aquesta efemèride ha coincidit, per tant, amb la dels 75 
anys del Col·legi. Ha estat un bon moment per recordar l’aposta de 
la Junta de Govern per apropar els serveis als col·legiats de tot el 
territori y per ser més presents en la realitat social i ciutadana. Per 
commemorar aquest 25 aniversari, els companys vallesans ha dut 
a terme un programa d’actes de caire institucional, professional i 
de relació, entre els quals destaca el concert commemoratiu amb 
el Cor Infantil Amics de la Unió celebrat al nou Auditori de Llinars 
del Vallès, la participació en les Catifes del Corpus a La Garriga o la 
presència a la Fira EcoGra de l’ecologia i l’artenativa de Granollers.

 �Els tres companys que han liderat la delegació del Vallès Oriental que  
     ha fet 25 anys

PRIMERA EDICIÓ DEL EUROPEAN 
BIM SUMMIT BARCELONA

Els dies 12 i 13 de febrer el World Trade Center Barcelona va acollir 
la primera edició del European BIM Summit Barcelona, la trobada 
internacional sobre Building Information Modelling (BIM) que va 
reunir més de 400 experts del sector de la construcció europea i in-
ternacional amb l’objectiu de debatre sobre la importància i el fu-
tur d’aquest nou model de treball col·laboratiu que revolucionarà 
la construcció del futur. El Caateeb va organitzar aquesta cimera 
europea amb la col·laboració de BIM Academy i amb el patrocini 
principal de l’empresa Roca. La celebració de la cimera culmina 
una llarga i intensa tasca de preparació i que s’ha iniciat amb vo-
luntat de continuïtat. La trobada va tenir una bona acceptació per 
part del col·lectiu professional i va captar l’interès de tot el sector 
de la construcció i de les administracions.

 �L’auditori del World Trade Center Barcelona va acollir les sessions  
      plenaries de la cimera europea
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PARTICIPACIÓ ACTIVA A  
BEYOND BUILDING BARCELONA (CONSTRUMAT)

El Col·legi va participar activament, un any més, en la fira internacional de la construcció Beyond Building Barce-
lona (l’antic Construmat). Va ser present amb un estand per mostrar als ciutadans el paper de l’aparellador com a 
expert en els edificis i els serveis que presta als professionals i als usuaris. En l’estand del Caateeb també hi van ser 
presents l’Agència de Certificació Professional (ACP) i la Corredoria d’Assegurances. El Caateeb va participar en 
l’organització i coordinació de l’àmbit dedicat a la rehabilitació, manteniment i eficiència energètica dels edificis. 
També va organitzar sessions tècniques i de sensibilització ciutadana, a més d’organitzar l’anomenada Rambla 
de la Rehabilitació. En total va organitzar 21 sessions en aquesta àrea i diverses més en l’area de la innovació i 
BIM. Amb el suport de la Generalitat va fer la presentació del nou Llibre d’Incidències web, el qual va rebre una 
menció especial dels premis Construmat.

 �L’estand del CAATEEB a Construmat va rebre més d’un miler de visites
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XII PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ

 �Foto de grup dels guanyadors dels Premis en les seves 4 categories junt amb les autoritats

La Sala Foyer del Gran Teatre del liceu va acollir el 9 de juny la 20a edició de la trobada anual dels aparelladors, 
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, que des de fa 12 anys s’ha convertit en la Nit de la Construcció, el marc 
on es fa el lliurament dels premis que reconeixen els professionals i empreses que fan avançar el nostre sector 
en el camí de la qualitat, seguretat i innovació. En aquesta edició es van presentar 81 candidatures en les catego-
ries de direcció i gestió d’obra, coordinació de seguretat, innovació en la construcció i intervenció en edificació 
existent. El jurat va escollir 17 candidatures finalistes i finalment van ser 5 equips qui es van endur els diferents 
premis i mencions en les diferents categories. El públic assistent a l’acte també va votar la seva candidatura 
preferida. Finalment es va lliurar el Premi Especial a la Trajectòria Professional, que en aquesta edició el jurat va 
concedir al ceramista Toni Cumella. La Nit de la Construcció va ser presidida pel conseller de Territori i Sostenibi-
litat de la Generalitat, Santi Vila i la presidenta del Caateeb, Maria Rosa Remolà. Els Premis Catalunya Construcció 
compten amb el suport del Consell de Col·legis d’Aparelladors de Catalunya i d’Arquinfad.
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A FAVOR DELS EMPRENEDORS

 �La directora de serveis del Caateeb Ascensió Gálvez presenta l’estudi  
     d’oportunitats de treball a la fira de l’emprenedor Biz Barcelona

El Caateeb va participar un any més a la fira dels emprenedors Biz 
Barcelona, la plataforma que ofereix assessorament, finançament, 
oportunitats de negoci, suport i contractes en el món de l’empresa 
i l’emprenedoria, organitzat per Barcelona Activa. Hi vam ser pre-
sents en l’estand compartit amb l’Associació Intercol·legial de 
Col·legis Professionals de Catalunya i també amb la presentació de 
l’informe d’oportunitats de negoci sobre El BIM i les noves startups 
en el sector de la construcció. La presentació d’aquest treball va 
anar a càrrec d’Ascensió Gálvez, directora de Serveis al Col·legiat 
del Caateeb i coordinadora de l’informe.També hi va intervenir 
l’arquitecte tècnic Rafael Capdevila, un dels experts que ha partici-
pat en l’elaboració del treball.

ALIANÇA HUMANITÀRIA PER A 
L’ALIMENTACIÓ INFANTIL

 �Signatura del conveni de col·laboració amb Creu Roja de Barcelona

El Caateeb col·laborarà en la promoció d’accions encaminades a 
recollir fons per a l’Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil, 
una iniciativa impulsada per la Creu Roja i dirigida a tots els sec-
tors socials, per fer front de manera col·lectiva a l’actual situació 
d’emergència social que viu la població catalana i de manera molt 
especial la infància. La signatura del conveni de col·laboració es 
va fer a l’octubre i va anar a càrrec de Jordi Gosalves, president del 
Caateeb i Josep Quitet, president de Creu Roja de Barcelona. 
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REUNIONS  
DE LA JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern s’ha reunit 27 vegades al llarg de l’any, normal-
ment en dilluns alterns. La composició de la Junta de Govern, fins 
al 29 de juny, ha estat la següent:

Maria Rosa Remolà, presidenta

Antoni Floriach, vicepresident 1r i delegat del Maresme

Jordi Gosalves, vicepresident 2n

Esteve Aymà, secretari

Carolina Cuevas, comptadora

Maria Àngels Sánchez, tresorera

Adrià Guevara, vocal

Joan Carles Batanés, vocal i delegat del Bages-Berguedà-Anoia

Maria Molins, vocal i delegada d’Osona

Sebastià Pujol, vocal i delegat del Vallès Oriental

Jaume Casas, vocal i delegat del Vallès Occidental

Sebastià Jané, delegat en funcions de l’Alt Penedès-Garraf

A partir del 29 de juny, un cop finalitzat el període d’eleccions al 
Caateeb i havent pres possessió dels càrrecs, la nova Junta de Go-
vern ha estat conformada de la manera següent:

Jordi Gosalves, president

Maria Àngels Sánchez, vicepresidenta i comptadora

Jaume Casas, secretari

Carolina Cuevas, tresorera

Sebastià Jané, vocal i delegat de l’Alt Penedès-Garraf

Cristian Marc Huerta, vocal i delegat del Bages-Berguedà-Anoia

Maria Molins, vocal i delegada d’Osona-Moianès

Bernat Navarro, vocal  i delegat del Vallès Occidental

Joan Félix Martínez, vocal i delegat del Maresme

Sebastià Pujol, vocal i delegat del Vallès Oriental

Josep Maria Forteza, vocal

Josep Linares, vocal

En cap dels casos consten conflictes d’interès.

A més de la Junta de Govern, les delegacions compten amb el su-
port de les comissions territorials que han celebrat les reunions 
respectives corresponents en cadascun dels àmbits de les nostres 
comarques.  

1.3 

Òrgans de govern
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ASSEMBLEA  
GENERAL DE COL·LEGIATS

L’Assemblea General de col·legiats i col·legiades es va reunir dues 
vegades amb caràcter ordinari i una amb caràcter extraordinari. 
Les dues reunions ordinàries es van fer els dies 28 d’abril i el 17 de 
desembre. Pel que fa a la convocatòria extraordinària, aquesta va 
tenir lloc el 26 de febrer.

La primera convocatòria va ser la del febrer i tenia com a objectiu 
fer una modificació parcial dels Estatuts del Caateeb per adequar-
los a la legislació vigent i a la realitat actual tant del Col·legi com 
del col·lectiu professional.

Amb aquesta modificació s’adapten els Estatuts a la legislació vi-
gent, suprimint els preceptes estatutaris que es consideren dero-
gats per les noves normatives actualment en vigor. En segon lloc, 
els nous Estatuts permetran modernitzar, agilitzar i fer més eficient 
l’activitat col·legial, incorporant explícitament els nous principis le-
gals de simplificació administrativa, utilització de mitjans electrò-
nics, transparència i reforçament de la protecció dels destinataris 
del serveis professionals.

 �La taula de l’Assemblea Extraordinària celebrada el mes de febrer

ACORDS DE L’ASSEMBLEA 
EXTRAORDINÀRIA DE FEBRER

Els acords de l’Assemblea General Extraordinària de col·legiats i 
col·legiades que va tenir lloc el passat 26 de febrer de 2015 van ser 
els següents:

1. Aprovar la proposta de modificació parcial dels Estatuts 
del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona, redactada per la Junta de Govern.I 
autoritzar la Junta de Govern perquè pugui fer les esmenes 
de caràcter tècnic o jurídic que, en el seu cas, prescrigui el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en el 
supòsit que les consideri necessàries per a la seva declaració 
d’adequació a la legalitat i posterior publicació en el DOGC. 

2.  Designar els col·legiats Rafael Nicolàs, Josep Mas Sala i Jesús 
Rey, amb Joan Olivella com a suplent, com a interventors que 
signaran conjuntament amb el secretari i la presidenta l’acta 
d’aquesta sessió, de conformitat amb allò previst en l’article 46 
dels Estatuts col·legials.

En la sessió d’abril, la Junta de Govern va presentar la liquidació 
pressupostària i l’informe de gestió corresponent a l’any 2014, així 
com la memòria de l’activitat duta a terme l’any anterior. Es van 
presentar els informes d’auditoria externa, així com els de la comis-
sió econòmica designada per l’Assemblea General. També es van 
presentar els comptes d’explotació de les societats del Caateeb 
(Gescol Serveis i Tecnologies SL i Aparelladors Serveis Professionals 
Corredoria d’Assegurances SL). En aquesta sessió es van designar 
els col·legiats que havien de constituir la Junta Electoral per a les 
eleccions del mes de juny. 
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ACORDS DE L’ASSEMBLEA 
ORDINÀRIA D’ABRIL

Els acords adoptats per l’Assemblea General Ordinària de col·legiats 
i col·legiades, que va tenir lloc el 28 d’abril de 2015, van ser els se-
güents:

1. Aprovar la Memòria anual de gestió presentada per la Junta 
de Govern, corresponent a la tasca realitzada pel Caateeb du-
rant l’exercici 2014. L’acord es va prendre per majoria amb 1 
abstenció.

2. Aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses 
del Caateeb, corresponent a l’exercici 2014 i del balanç de situa-
ció comptable tancat el 31 de desembre de 2014. L’acord es va 
prendre per majoria amb 1 abstenció.

3. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 
de la societat Aparelladors Serveis Professionals Corredoria 
d’Assegurances SLU (el capital del qual pertany íntegrament al 
Caateeb). L’acord es va prendre per majoria amb 1 abstenció.

4. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 de 
la societat Gescol Serveis i Tecnologies SLU (el capital del qual 
pertany íntegrament al Caateeb). L’acord es va prendre per ma-
joria amb 1 vot en contra.

5. Elegir els col·legiats Marc Barjola, Jesús Rey i Alfons Ollé, 
que constituiran, junt amb Josep Mas Ferrer, Anastasio Bajo i 
Manuel Gallego, la Comissió Econòmica per a l’exercici 2015, 
d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.

6. Elegir els col·legiats Lluís Civit, Santi Loperena, Celestí Ven-
tura, Rafael Cercós i Meritxell Bosch, amb Fernando Valero, Joan 
Olivella i Laura López com a suplents, que constituiran la Junta 
Electoral, d’acord amb el que disposa l’article 71 dels Estatuts 
col·legials. 

7. Designar els col·legiats Francisco Javier Chaves, Rafael Cer-
cós i Natàlia Crespo, amb Albert López Iborra com a suplent, 
com a interventors per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea 
General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Es-
tatuts col·legials. 

En la sessió de desembre, l’Assemblea General va aprovar el pres-
supost d’ingressos i despeses per al 2016 presentat per la Junta 
de Govern, que acompanya el programa d’acció col·legial. També 
es va aprovar la integració de la nova comarca del Moianès a la 
Delegació d’Osona, que passa a ser la nova Delegació d’Osona-
Moianès.

 �La mesa de l’Assemblea de col·legiats del mes d’abril
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ACORDS DE L’ASSEMBLEA 
ORDINÀRIA DE DESEMBRE

Els acords de l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i 
col·legiades que va tenir lloc el 17 de desembre de 2015 van ser 
els següents:

1. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses 
presentada per la Junta de Govern per a l’exercici 2016, corres-
ponent al Caateeb. La proposta es va aprovar amb el vot favora-
ble de tots els assistents, excepte una abstenció.

2. Aprovar la proposta del pressupost d’ingressos i despe-
ses presentat per la Junta de Govern per a l’exercici 2016 
de la societat Aparelladors Serveis Professionals, Corredoria 
d’Assegurances, SLU (el capital del qual pertany íntegrament al 
Caateeb). La proposta va ser aprovada per unanimitat.

3. Aprovar el pressupost d’ingressos i despeses presentat per 
la Junta de Govern per a l’exercici 2016, corresponent a la socie-
tat Gescol Serveis i Tecnologies, SLU (el capital del qual pertany 
íntegrament al Caateeb). La proposta va ser aprovada per una-
nimitat.

4. Aprovar la integració de la nova comarca del Moianès a la 
Delegació d’Osona, que passarà a ser la Delegació d’Osona-
Moianès, i conseqüent modificació de l’àmbit geogràfic de les 
delegacions del Bages-Berguedà-Anoia i del Vallès Oriental. La 
proposta va ser aprovada per unanimitat.

5. Designar els col·legiats Esteve Aymà, Pere Vilarubies i Jordi 
Marrot, amb Victoria Piera com a suplent, com a interventors 
que signaran conjuntament amb el secretari i el president l’acta 
d’aquesta sessió, de conformitat amb allò previst en l’article 46 
dels Estatuts col·legials.

 �Una imatge de la mesa de l’Assemblea General de col·legiats del mes  
     de desembre



18

Caateeb  /  MEMÒRIA 2015   

CONSELL CATALÀ

El Consell de Col·legis d’Aparelladors de Catalunya agrupa els cinc 
col·legis de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre. 
La composició de la Junta de Govern, resultant dels processos 
electorals col·legials, amb el repartiment de càrrecs acordat en 
reunió de data 15 de juliol de 2015 és la següent: 

President:    Jordi Gosalves i López 

Secretari:    Joaquim Romans i Ramiò 

Tresorera:    M. Teresa Arnal Vidal 

Vicepresidents:    Francesc Barberà i López 
    Adolf Quetcuti Carceller

El Consell Català s’ha reunit de manera periòdica al llarg de l’any 
per tractar sobre els temes d’interès professional que tenen àmbit 
català, com ara l’anàlisi dels projectes normatius autonòmics o es-
tatals o la coordinació administrativa per a l’exercici professional 
arreu del país. 

Alguns dels projectes que s’han analitzat i treballat durant l’any 
han estat el projecte de nova Llei d’exercici de les professions ti-
tulades i dels col·legis professionals, la Llei d’Accessibilitat de Cata-
lunya, el projecte de Llei d’Arquitectura, la futura Llei del Territori o 
la Llei de Transparència, entre d’altres. S’han fet accions encamina-
des a resoldre el problema de la denominació del grau en enginye-
ria d’edificació a les universitats catalanes i s’han preparat recursos 
contenciosos en defensa de les atribucions professionals i el posi-
cionament del col·lectiu.

A través del Consell Català s’han fet accions per a la implantació de 
l’assegurança triennal obligatòria prevista en la Llei d’Ordenació 
de l’Edificació (LOE). S’ha fet la sol·licitud i gestions per a la incor-
poració de representants del Consell en les comissions territorials 
d’Urbanisme de Catalunya i la reincorporació en la Comissió de Po-
lítica Territorial i d’Urbanisme de Catalunya.

El Consell Català ha participat en altres activitats del sector i del 
país com ara el Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge, el Consell As-
sessor de l’Habitatge de Catalunya, l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció (ITeC) i també en d’altres comissions tècniques i grups 
de treball.

Un any més, el Consell ha donat suport als Premis Catalunya Cons-
trucció que organitza el Caateeb.

1.4

reLacions institucionaLs

 �La nova Junta de Govern del Consell 
Català amb els companys que deixen el 
càrrec
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CONSELL GENERAL  
D’ÀMBIT ESTATAL

El Col·legi ha participat en les reunions periòdiques de la Junta de 
Govern del Consejo General de la Arquitectura Tècnica d’àmbit 
estatal (CGATE) per ordre de torn establert en el marc de la resta 
de presidents catalans, així com en les reunions de l’Assemblea 
General. També ha col·laborat en els grups de treball encarregats 
d’analitzar les iniciatives legislatives que afecten la professió i el 
nostre sector. 

Un tema recurrent en les reunions del Consejo General ha estat, un 
any més, el conflicte per la denominació del títol de grau així com 
els diferents redactats per a una futura Ley de Servicios y Colegios 
profesionales que, novament, no s’ha concretat. Per altra banda, 
s’han debatut diverses iniciatives orientades a compartir recursos 
i unificar criteris d’actuació pel que fa a plataformes unificades de 
visat o compartir diferents nivells de les estructures col·legials. 
També ha estat desenvolupada la labor per a redactar uns nous 
estatuts.

El nostre Col·legi ha seguit liderant la promoció de la metodolo-
gia BIM com a una oportunitat per als nostres professionals i hem 
assistit a les reunions de la Comisión BIM, la continuació en la re-
clamació de la implantació de l’assegurança triennal per a la cons-
trucció, la creació del sistema de certificació professional i la con-
solidació de la plataforma de formació en línia, projectes aquests 
dos últims que han estat co-liderats pels col·legis de Barcelona i 
Madrid.

En l’àmbit tècnic i legislatiu, el Caateeb ha col·laborat amb el Con-
sejo General en l’anàlisi de lleis i normatives d’àmbit estatal, com 
ara l’anàlisi i el seguiment dels successius esborranys de la Ley 
de Servicios y Colegios Profesionales, tot fent les manifestacions 
que ha considerat més adequades en cada moment. Finalment, 
el nostre Col·legi ha mantingut una col·laboració continuada amb 
l’assessoria jurídica i l’assessoria tècnica del Consejo així com amb 
la comissió executiva i el seu president.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Ha estat molt continuada la tasca realitzada amb la Generalitat de 
Catalunya en diversos àmbits d’interès professional, amb especial 
menció de tot allò relacionat amb la Secretaria d’Habitatge, la re-
habilitació, la eficiència energètica, la seguretat i salut, la defensa 
de l’exercici professional responsable i la promoció professional.

Els mesos posteriors a la celebració de les eleccions catalanes 
han estat envoltats d’una certa atonia i situació de provisionali-
tat, que finalment es va superar amb la constitució del nou Go-
vern. No obstant, s’ha fet una tasca intensa d’anàlisi i supervisió 
de les propostes legislatives, com ara la Llei de Col·legis catalana, 
l’Avantprojecte de Llei de l’Arquitectura, o la implantació i evolució 
de diferents decrets, tasca que s’ha fet coordinadament amb la res-
ta del col·legis catalans a través del Consell.

En l’àmbit de les tecnologies i pràctica professional el Caateeb i la 
Generalitat realitzen conjuntament accions com ara les sessions 
tècniques sobre la prevenció en treballs de manteniment, organit-
zada amb el suport del Departament d’Empresa i Ocupació per tot 
el territori de l’Estat o les jornades de presentació del nou decret 
de les ITE amb l’Agència de l’Habitatge per tota la província de Bar-
celona.

La Generalitat va donar suport a la celebració de Rehabilita 2015, la 
Setmana de la rehabilitació i de l’European BIM Summit que va cul-
minar amb la lectura d’un important Manifest que va posar d’acord 
les principals administracions catalanes en un full de ruta per a la 
implantació de BIM a Catalunya. També hem mantingut una rela-
ció estreta amb entitats com ara Infraestructures, la Direcció Ge-
neral d’Energia, l’Institut Català d’Energia on vam ser convidats a 
formar part del Consell assessor per al Pacte Nacional per a la Tran-
sició Energètica, o l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

 �Les autoritats que van inaugurar Construmat



20

Caateeb  /  MEMÒRIA 2015   

Un any més, el Govern català va donar suport a la Nit de la Cons-
trucció, la gran trobada del sector liderada pel Caateeb. En aquesta 
edició va ser el conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vila qui 
va presidir la cerimònia de lliurament dels Premis Catalunya Cons-
trucció, conjuntament amb la presidenta del Caateeb, coincidint 
amb la celebració principal del 75 aniversari del Col·legi.

Tanmateix s’han mantingut decidides i valuoses relacions amb 
l’Institut de Seguretat i Salut Laboral, amb  iniciatives com la 
publicació de la Guia SEREM o el desenvolupament del llibre 
d’incidències electrònic, i amb la Secretaria d’Ocupació i relacions 
laborals amb la signatura del conveni Moncat. Per últim hem 
de fer menció de les reunions mantingudes amb la Secretaria 
d’Universitats en relació a la denominació del títol de grau

ADMINISTRACIONS LOCALS

El Col·legi treballa molt estretament amb les entitats d’àmbit co-
marcal i amb els ajuntaments amb l’objectiu de donar suport al 
nostre dia a dia professional i per col·laborar amb aquelles iniciati-
ves que representen un benefici per als ciutadans. En aquest àm-
bit destaca la tasca intensa que fan les delegacions col·legials i les 
seves comissions territorials atès el seu coneixement de la realitat 
territorial i la seva vocació de servei al ciutadà.

Amb l’Ajuntament de Barcelona, a banda de establir un diàleg con-
tinuat amb els nous representants polítics, s’ha treballat intensa-
ment en la tramitació de les llicències electròniques i amb l’emissió 
de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica. Dels projectes i les documenta-
cions tècniques que elaboren els professionals, l’Ajuntament de-
lega una part del procés de tramitació i es garanteix que els docu-
ments compleixen tots els requisits. Els representants del Caateeb 
ja han fet reunions amb altres consistoris catalans per explicar els 
avantatges d’aquests sistema en els processos de tramitació de lli-
cències. 

Aquest any cal destacar especialment el suport del consistori en 
la preparació de la I Cimera Europea sobre Building Information 
Modeling (BIM) així com el recolzament renovat de l’Ajuntament 
de Barcelona en la preparació de Rehabilita, en la seva versió de 
Setmana de la Rehabilitació. Es treballa igualment en l’àmbit de 
les tecnologies de la construcció, així com en l’Observatori de Bar-
celona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA), conjuntament 
amb altres entitats del sector i el Patronat Municipal de l’Habitatge.

Les diferents delegacions col·legials treballen igualment en les co-
missions tècniques i estan presents en la preparació de normati-
ves i ordenances, tot col·laborant en diferents iniciatives d’interès 
ciutadà. S’han establert diferents acords de col·laboració en els 
diversos àmbits d’actuació municipal com ara l’urbanístic, cultural 
i de promoció econòmica. Cal destacar especialment el suport de 
l’ajuntament de Granollers en la celebració del 25 aniversari de la 
delegació del Vallès Oriental.

ALTRES COL·LEGIS  
I ENTITATS DEL SECTOR

El nostre Col·legi ha mantingut una intensa col·laboració amb la 
resta de col·legis professionals i les entitats del sector. Pel que fa 
als col·legis, destaca la participació en la tasca desenvolupada per 
l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, 
que agrupa més de 90 col·legis professionals de diferents sectors i 
representa més de 150.000 col·legiats catalans i de la qual el presi-
dent del Caateeb, ostenta la vicepresidència sectorial d’enginyeria, 
arquitectura i tècnica. En aquesta institució hi participem també 
en la seva taula de caràcter tècnic, així com l’anomenada Taula  
lletrada, que tracta els temes de caire jurídic. 

La Intercol·legial catalana ha treballat de manera coordinada per 
defensar la funció social dels col·legis professionals i la importàn-
cia de salvaguardar el sistema de garanties que aquests represen-
ten per la societat. En un àmbit més tècnic també es treballa amb 
els col·legis en el marc de la Taula de Col·legis Tècnics.

Capítol a part mereix la col·laboració amb el Col·legi d’Aparelladors 
de Madrid, molt intensa al llarg de l’any. Per una banda, amb el 
funcionament d’AREA BUILDING SCHOOL, la plataforma en línia de 
formació per als professionals de la construcció, que es va posar 
en marxa ja fa dos anys i que gaudeix d’una bona acceptació per 
part dels professionals d’arreu de l’Estat. Una col·laboració que ha 

 �El conseller Santi Vila en La Nit de la Construcció
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tingut continuïtat amb el llançament de l’Agència de Certificació 
Professional (ACP), que redundarà en benefici de la competitivitat 
i rellançament de la professió i que va veure la llum a l’octubre.

En l’àmbit de l’acció institucional, destaca la col·laboració amb Ar-
quinfad, associació interdisciplinària del disseny de l’espai i amb 
els premis que organitza anualment l’entitat, els Premis FAD, pre-
mis amb un reconegut prestigi en els àmbits de l’arquitectura, 
l’interiorisme i els espais urbans i que ja compten amb més de 50 
anys d’història. Alhora, Arquinfad dòna suport als Premis Catalun-
ya Construcció que organitza el Caateeb.

També ha estat molt intensa durant l’any la col·laboració realitzada 
amb la fundació ITeC en el desenvolupament de la implantació de 
BIM en moltes i diferents taules de treball, aglutinades sota el pa-
raigües de la comissió Construïm el futur, en la que el Caateeb ha 
liderat el grup de Processos. A més s’ha col·laborat activament en 
la comissió permanent i les diferents assemblees.

El 2015 el Caateeb ha assumit la vicepresidència de Building 
SMART Spanish Chapter, capítol espanyol de la entitat que lidera 
la implantació de BIM al món, participant periòdicament a les reu-
nions dels seus òrgans de govern així com en diferents activitats 
organitzades en el seu marc. Destacar també que s’ha facilitat la 
seva incorporació en el comitè organitzador de l’European BIM 
Summit, una iniciativa que ha estat ben satisfactòria per a totes 
les parts.

La col·laboració amb altres col·legis professionals també ha tin-
gut continuïtat enguany, i cal destacar-la molt especialment per 
l’aprofitament de sinergies que ha comportat com per exemple, 
amb la plataforma de formació en línia del CAF, o en la selecció 
d’un tècnic pel Col·legi de Gestors Administratius de Barcelona. O 
els contactes amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
per temes de mutu interès així com la preparació d’un curs màster 
impartit conjuntament per als dos col·lectius professionals.

S’han establert convenis amb la CECOT, hem liderat la rehabilitació 
a BBB Construmat, s’ha participat en reunions de l’Aliança contra 
la Pobresa Energètica i del Clúster d’Eficiència Energètica de Ca-
talunya.

Finalment, el Caateeb ha mantingut una relació d’estreta 
col·laboració amb les escoles. Tant per a la implantació del grau 
que habilita per a l’exercici de l’arquitectura tècnica, com pel pro-
cés d’incorporació dels nous titulats a la vida professional. S’han 
fet conferències a les escoles, s’ha prestat servei als estudiants, 
s’han concedit els premis als millors treballs de final de carrera i 
s’ha organitzat la jornada CONSTRUJOVE d’iniciació a l’exercici pro-
fessional, una jornada que enguany ha arribat a la desena edició i 
que compta amb el suport de les escoles. També s’ha assistit a la 
inauguració de la nova residència per a estudiants de La Salle, i s’ha 
participat en la reunió de la Conferència de Directors celebrada a 
Barcelona per reflexionar sobre el futur dels estudis universitaris.

S’han mantingut els contactes amb escoles i instituts per dur a ter-
me el programa de divulgació Amb la casa si que s’hi juga, amb 
tallers infantils per donar a conèixer els valors de la casa i l’ús de 
l’energia. I s’ha rebut delegacions d’altres països interessades a 
conèixer com s’organitza el sector a casa nostra, com per exemple 
la delegació de Kenya rebuda el mes de juny.

 �El Caateeb col·labora amb el projecte Reempresa

 �Signatura del conveni amb la Caixa d’Enginyers
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EMPRESES DEL SECTOR

El Caateeb ha renovat i establert acords de col·laboració amb les empreses amb l’objectiu de desenvolupar con-
juntament accions en els àmbits de la informació, la divulgació tècnica, així com en la formació dels professio-
nals. També ha establert al llarg de l’any, acords de publicitat i patrocini per facilitar el desenvolupament del 
programa d’acció col·legial i especialment en els àmbits de les publicacions, les sessions tècniques i les activitats 
de caràcter social. Les empreses amb les quals s’ha signat conveni de col·laboració l’any 2015 han estat:

ROCA (EUROPEAN BIM SUMMIT)

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN

IBERMAPEI

BASF CONSTRUCTION SYSTEMS

SOM-HI CONSTRUCCIONS I REFORMES INTEGRALS

NAVASA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS
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 �Acord de col·laboració amb Roca per l’espornsorització del BIM Summit  �Conveni per a l’activació de la xarxa d’ocupació Moncat

 �Conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la posada en marxa 
del Llibre d’Incidències

 �Som-hi Construccions i Reformes col·laboren amb les activitats del 
Caateeb

 �La cimera europea BIM va comptar amb nombroses empreses 
col·laboradores

 �L’empresa BASF va renovar el conveni de col·laboració amb el Caateeb
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RELACIÓ DE LES REUNIONS I TROBADES 
INSTITUCIONALS MÉS DESTACADES  

DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN I DIRECTORS

GENER

DIA LLOC REUNIÓ

12 Caateeb Junta de Govern

14 Caateeb Reunió Servei de Validació

15 Barcelona Reunió Sr Carles Sala, secretari d’Habitatge

16 Terrassa Reunió Associació Fem Vallès

20 Barcelona Comitè organitzador Construmat

21 Barcelona Consell Habitatge Social: Jornada sobre el nou Pla de l’habitatge

21 Caateeb Reunió Comissió Seguretat i Salut

22 Barcelona Reunió a l’APE sobre l’Aliança contra la Pobresa Energètica

26 Caateeb Pla d’Acció 2015 - Comunicació i Activitats

26 Ajuntament de Barcelona Reunió plenària del Consell de l’Habitatge Social

26 Caateeb Junta de Govern

27 Caateeb Junta de Govern del Consell Català i dinar-reunió Sr Agustí Serra

28 COEIC TID-PAU

28 EPSEB Reunió constituent Patronat-Consell Empresarial EPSEB

28 Caateeb Pla d’Acció 2015 - Formació i Col·legiació

FEBRER

DIA LLOC REUNIÓ

2 Caateeb Pla d’Acció 2015 - Àrea Jurídica

2 Caateeb Pla d’Acció 2015 - Àrea Tècnica

2 Caateeb Pla d’Acció 2015 – Àrea de Validació i Ocupació

2 Barcelona Consell Assessor de l’Habitatge
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4 Barcelona Consell Habitatge Social: Jornada Nou Pla de l’Habitatge

4 BARCELONA Comissió Permanent del Patronat de l’ITeC

5 COEIC Taula Col·legis Tècnics

9 Caateeb Reunió amb Col·legi d’Aparelladors Lleida

9 Caateeb Reunió A/ Triennal

9 Caateeb Junta de Govern

10 Caateeb Reunió AEEBC

11 Caateeb Reunió GBCe

11 Consorci de l’Habitatge  Consorci Habitatge Social. Reunió procés participació Reglament  
  Emergències

11 Caateeb Reunió amb Gremi de Fusters

11 Roca Gallery  Sopar BIM

12 Auditori World Trade Center BIM - Recepció de benvinguda i acte inaugural

13 Auditori World Trade Center Cloenda - Declaració Carta BIM-CAT

17 Caateeb Comiat Sr Josep M. Calafell

17 Caateeb Sessió de dubtes i consultes de seguretat i salut

18 Caateeb Comitè estratègic Rehabilita

18 Barcelona Reunió/dinar Fundación Laboral de la Construcción

19 Caateeb Reunions COAAT Madrid

19 Caateeb Conveni Reempresa CECOT

23 Caateeb Pràctica Excel

23 Caateeb Junta de Govern

25 Departament Territori Consell Català. Reunió Sr Agustí Serra

25 EPSEB Taula rodona Consell Empresarial EPSEB

26  Barcelona Esmorzar Sr Oriol Junqueras 

26 Caateeb Reunió seguretat i salut

26 Caateeb Assemblea General Extraordinària 
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MARÇ

DIA LLOC REUNIÓ

2 Caateeb PAC Comunicació 2015

2 Caateeb Definició intervencions edifici Caateeb

3 Caateeb Estratègia BIM

3 Seu Alt Penedès-Garraf Grup de Treball

4 Caateeb Revisió costos Rehabilita

4 ITEC Comissió permanent del Patronat

5 Caateeb Reunió BIM

6 CGATE Junta de Govern CGATE

9 Caateeb Reunió 75è aniversari Col·legi

9 Caateeb Comissió d’assegurances

9 Caateeb Taula BIMCAT

9 Caateeb Junta de Govern

10 Seu Alt Penedès-Garraf Grup de Treball

11 COAAT Madrid ACP

11 Cercle d’Economia Taula rodona Rehabilitació

12  Barcelona Reunió OBRA

17 Caateeb Comitè editorial de L’informatiu

17 Seu Alt Penedès-Garraf Grup de Treball

18 Caateeb Consell Català

20 Fira de Barcelona Inauguració Saló Futura

23 Caateeb Junta de Govern

24 Seu Alt Penedès-Garraf Grup de Treball

25 COEIC TID-PAU

25   Reunió OBRA

25 Caateeb Reunió BIM

31 Fira de Barcelona Comitè organitzador Construmat
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ABRIL

DIA LLOC REUNIÓ

7 Seu Alt Penedès-Garraf Grup de Treball

8 ITeC Comissió permanent del Patronat

9 Hàbitat Urbà Reunió Valoració Rehabilita

9 Barcelona Taula Col·legis Tècnics

10 Barcelona Presentació Lie amb DEMO

11 Seu MUSAAT Assemblea CGATE

13 Caateeb Junta de Govern

14 Seu Alt Penedès-Garraf Grup de Treball

15 Barcelona Fòrum Europa amb Sr Xavier Trias

15 ITeC Comissió Construïm Futur

16 Caateeb Reunió jurat Premis Catalunya Construcció

16 Madrid Reunió sr JA Otero A/Trienal

16 Caateeb Comissió Econòmica

17 Infraestructures Reunió solvència tècnica

17 Barcelona InauguracióResidència universitària La Salle

20 Ajuntament Bcn Acte de lliurament del llegat del professor Paul Preston

21 Seu Alt Penedès-Garraf Grup de Treball

21 Caateeb Entrevista col·legiat Sr Ramon Soler. A/ Titulació Enginyer Edificació

21 Caateeb Reunió CECOT/Endesa

22 Col·legi Economistes Jornada creixement inclusiu (Pla Estratègic Metropolità)

22 Caateeb Acte commemoratiu 75è aniversari antics membres de Junta del Col·legi

23 COAAT Madrid Jornada BIM

23 Taller Mariscal Il·lustracions Caateeb

24 COAAT Madrid Reunió Area BS

24 Madrid Notaria ACP

24 PREMAAT Reunió Premaat



28

Caateeb  /  MEMÒRIA 2015   

27 Caateeb Junta de Govern

28 Seu Alt Penedès-Garraf Grup de Treball

28 Centre d’Estudis Jurídics Jornada sobre la Llei de Transparència en els Col·legis Professionals

28 Caateeb Assemblea General Ordinària

28 Caateeb Junta de Govern (acord de convocatòria d’eleccions)

29 Caateeb Jornada presentació nou Decret 30/2015 PAU

MAIG

DIA LLOC REUNIÓ 

4 Caateeb Comitè de l’Esquema de Certificació ACP

6 ITeC Comissió permanent del Patronat

6 Caateeb Reunió jurat Premis Catalunya Construcció

6 EPSEB Jurat Premis Treball Fi de Carrera

7 Infraestructures Reunió solvència tècnica

8 Mataró Sopar Delegació Maresme

11 Caateeb Junta de Govern

12 Secretaria d’Universitats Consell. Reunió Sr Antoni Castellà

12 Tribunal Arbitral  Sessió d’arbitratge 
 Vallès Oriental

13 ITeC Ple del Patronat

13 Barcelona Assemblea General Ordinària Club Emas

14 EPSEB Acte acadèmic lliurament de diplomes

14 Palau de la Música Catalana Premis i celebració Col·legi d’Enginyers de Camins

18 Caateeb Comissió Sectorial Tècnica de la Intercol·legial

19 Construmat Sessió LIE - Signatura conveni

19 Construmat Networking BIM

19 Barcelona Lliurament certificats Emas de la Comissió Europea

19 Construmat Dinar inaugural

19 Construmat Acte inaugural (visita expositors)
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19 Construmat Sessió Qualitat en rehabilitació

20 Caateeb ACP - COAAT Madrid

20 Caateeb Consell Català

20 Consorci de l’Habitatge Comissió permanent del Consell de l’Habitage Social 
 Social

20 Col·legi d’Advocats Junta Directiva Intercol·legial 
 de Barcelona

21 Construmat Sessió Rehabilitació integral

21 Roca Gallery  Premis BBB Construmat a la innovació, sostenibilitat i obra social

22 Construmat Presentació Sessió BIM

22 Construmat Sessió nou decret de conservació d’edificis

22 Construmat Sessió “Gestió d’obres per a comunitats”

22 Construmat Acte de clausura

25 Col·legi d’Advocats Associació de l’Arbitratge del Vallès Oriental 
 de Granollers

25 Col·legi d’Advocats Tribunal Arbitral Vallès Oriental 
 de Granollers

25 Caateeb Junta de Govern

26 Caateeb Reunió jurat Premis Catalunya Construcció

27 Barcelona Taula Col·legis Tècnics

28 Caateeb Homenatge 25 anys col·legiació

28 Barcelona Acte de Graduació d’Arquitectura La Salle

29 Taller Mariscal Lliurament il·lustració 75 Aniversari 

29 Auditori de Llinars del Vallès Concert del 25è aniversari de la Delegació del Vallès Oriental

JUNY

DIA LLOC REUNIÓ 

5 Caateeb Visita delegació de Kènia

5 El Muntanyà Sopar Delegació Osona

8 Sala de Juntes FAD Assemblea de socis Arquinfad



30

Caateeb  /  MEMÒRIA 2015   

9 Gran Teatre del Liceu La Nit de la Construcció

11 Delegació Vallès Occidental Comissió Territorial Vallès Occidental

12 Caixa Fòrum Presentació Guia de Seguretat 

12 PREMAAT Reunió de Presidents de COAATs

12 Tarragona Aniversari Col·legi Tarragona

12 Barcelona Diada de l’Enginyer

13 Seu MUSAAT Assemblea CGATE

15 Caateeb Junta de Govern

16 Infraestructures Reunió A/ Solvència tècnica

16 Caateeb Comitè editorial de L’informatiu

16 Col·legi d’Advocats Assemblea Intercol·legial

17 ACP Madrid Certificacions professionals

17 ITeC Comissió permanent del Patronat

17 Caateeb Assemblea Territorial de Premaat

18 Girona Certificacions professionals

19 Manresa Sopar Delegació Bages-Berguedà-Anoia

22 Caateeb Reunió degà COEIC

22 Caateeb Taula de Col·legis Tècnics

23 Madrid Assemblea Building Smart Spanish Chapter

25 Delegació Vallès Occidental Comissió Territorial Vallès Occidental

26 PREMAAT Assemblea Premaat

27 MUSAAT Assemblea Musaat

29 Caateeb Comissió d’assegurances

29 Caateeb Junta de Govern

30 Delegació Maresme Comissió Territorial Maresme

30 Saló de Cent Ajuntament  Comissió mixta sobre llançaments 
 de Barcelona
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JULIOL

DIA LLOC REUNIÓ 

1 Delegació Osona Comissió Territorial

2 Edifici Disseny Hub Votació i entrega Premis FAD 
 Barcelona

6 Secretaria d’Ocupació Signatura conveni Portal Moncat 
 i Relacions Laborals

6 Caateeb Reunió amb CETEB

6 Caateeb Reunió document Impulsa

6 Caateeb Junta de Govern

7 Delegació Alt Penedès-Garraf Comissió Territorial

8 Caateeb Comitè estratègic European BIM Summit

8 Caateeb Sessió “El BIM a Europa”

8 Saló de Cent Ajuntament Lliurament Medalla d’Or Sr Jordi Savall 
 de Barcelona

9 Infraestructures Reunió degans i presidents A/ Solvència tècnica

9 Conferència Webex Reunió Building Smart Spanish Chapter

9 Col·legi Advocats Manresa Manifest “Els col·legis professionals en un estat independent”

9 Delegació Vallès Occidental Comissió Territorial Vallès Occidental

9 Delegació COAC Manresa Sopar COAC

9 Delegació Maresme Comissió Territorial Maresme

9 Caateeb Reunió traspàs ITeC

9 Caateeb Reunió traspàs Formació

10 Secretaria d’Habitatge Entrevista Sr Carles Sala

10 Caateeb Reunió amb CETIB

13 Departament d’Empresa Reunió Web Li 
 i Ocupació

13 Caateeb Reunió Àrea de Validació

14 Ministerio de Fomento  Reunió CGATE A/ BIM
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14 Caateeb Junta de Govern

15 Infraestructures Reunió Li Web

15 COEIC TID-PAU

15 Caateeb Consell Català

16 Delegació Osona Comissió Territorial

16 Barcelona Taula Col·legis Tècnics

16 Delegació Vallès Occidental Comissió Territorial Vallès Occidental

20 Caateeb Comissió de Comunicació

20 Caateeb Comissió comarca Moianès

20 Caateeb Junta de Govern 

21 Ajuntament Bcn Grup 3 Llançaments

21 Caateeb Reunió IP Comunicació

21 Delegació Maresme Comissió Territorial Maresme

21 Delegació Alt Penedès-Garraf Comissió Territorial

22 PREMAAT Reunió Premaat-Corredoria

22 Delegació Osona Comissió Territorial

22 ITeC Comissió permanent del Patronat

23 Conferència Webex Junta Directiva BSSC

23 Caateeb COAAT Madrid - ACP - ABS

23 Barcelona Pacte Nacional per a la transició energètica 

27 Caateeb Junta de Govern

28 EPSEB Reunió Sr Francesc Jordana

28 Estació Nacions Unides Inauguració nou tram FGC 
 Terrassa

29 Delegació Osona Comissió Territorial

29 Caateeb Comissió Seguretat i Salut

29 Departament d’Empresa Consell Assessor de l’ICAEN 
 i Ocupació

30 Caateeb Comissió seguiment EBS 2016
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SETEMBRE

DIA LLOC REUNIÓ 

4 CGATE Junta de Gobierno

5 Delegació del Maresme Exposició: “Josep Tenas i el mar”

7 Secretaria Universitats Consell Català - Secretari d’Universitats

7 Caateeb Junta de Govern

8 Instituto Regional de Reunió Seguretat i Salut 
 Seguridad y Salud en 
 el Trabajo (Madrid)

8 Inspección de Trabajo de la Reunió Seguretat i Salut 
 Comunidad de Madrid

8 Conferència WebEX Reunio Building Smart Spanish Chapter

8 ITeC Comissió Construïm el futur

8 Delegació Maresme Comissió Territorial Maresme

8 Ajuntament de Barcelona Conferència Diada Nacional

9 Caateeb Presentació ACP Guia de la certificació

9 Caateeb Comissió seguiment EBS 2016

9 ITeC Reunió informativa patrons

10 Caateeb Reunió amb Arquinfad

11 Monument Rafael Casanovas Ofrena floral Diada Nacional de Catalunya

14 Caateeb Reunió Sra Carme Trilla

15 Delegació Reunió Comissió Territorial 
 Bages-Berguedà-Anoia

15 Caateeb Reunió Sr Enric Peña, La Salle

15 Caateeb Consell Català

15 Caateeb CETOP A/Llie

15 Caateeb Presentació : Postgrau en gestió energètica d’edificis. Intervenció real sobre  
  edificis terciaris

16 COAAT Madrid European BIM Summit Day

16 Caateeb Reunió Seguretat i Salut
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16 COEIC TID-PAU

16 Caateeb Comissió de Deontologia

17 Caateeb Videoconferència ACP

17 Barcelona Visita: “Les clavegueres de Barcelona”

17 Deleg. Alt Penedès-Garraf Espai empresa: Reparació i reforç d’estructures de formigó segons UNE 1504

18 Barcelona Itineraris: El cementiri de Poble Nou

18 Deleg. Osona-Vic Exposició: “Les IIII Barres”

21 Caateeb Reunió Lli web

21 Caateeb Taller: Què cal saber per iniciar l’activitat com a lliberal

21 Emisora Construràdio Entrevista al president 

21 Delegació Vallès Occidental Junta de Govern

22 La Farga Gran Via Esmorzar RICS “La moratoria hotelera en Barcelona”

22 Caateeb European BIM Summit Day: “L’Espai Barça s’està fent amb BIM”

22 Delegació Maresme Comissió Territorial Maresme

22 Caateeb Reunió seguiment EBS 2016

22 Caateeb Reunió prèvia Grup de treball ECREE

22 Museu del Disseny Visita a Materfad

23 Delegació Osona Jornada tècnica: Tractament d’humitats - Empresa Rehabilit

23 Caateeb Reunió amb representants sindicals

23 UPC Acte d’inauguració curs acadèmic

23 ITeC Comissió Permanent del Patronat

25  Barcelona Visita: El Monestir de Pedralbes

28 ITeC Comissió Construïm el futur - Grup GT2

28 Caateeb Comissió Econòmica

28 Delegació Vallès Oriental Reunió vocals-delegats

29 Delegació Reunió Comissió Territorial 
 Bages-Berguedà-Anoia

29 Caateeb Sessió Habilitats del CSS
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29 Caateeb Trobada de professors

29 Barcelona Reunió de cloenda Jurat Premis Catalunya Construcció

30 Caateeb Presentació Pla de formació de Màsters i Postgraus del Caateeb 2015-2016

OCTUBRE

DIA LLOC REUNIÓ 

1 Caateeb Workshop Rehabilitació energètica: “La protecció solar en edificis terciaris i  
  d’habitatges”

1 Delegació Osona Comissió Territorial

1 Caateeb Reunió Comunicació

1 Caateeb Acte: Homenatge als 50 anys de col·legiació

2 Barcelona Visita: Basílica de la Sagrada Família

2 Caateeb Presentació Pla de formació de Màsters i Postgraus del  
  Caateeb 2015-2016 (II)

5 Caateeb Reunió de revisió d’atribucions

5 ITeC CCF Reunió de coordinació

5 Caateeb Reunió Comunicació

5 Caateeb Reunió col·legiat Sr Sanmartín

5 Caateeb Junta de Govern

6 Caateeb Signatura conveni AQU Catalunya

6 Caateeb Reunió de gerents Consell Català

6 Delegació Maresme Comissió Territorial Maresme

6 Ministerio de Fomento Comisión BIM

6 Consell de l’Habitatge Social Comissió Permanent del CHSB 
 de Barcelona

6 Caateeb  Conferència: Com serà la nostre jubilació?

7 ITeC Dinar-reunió

7 Caateeb Reunió seguiment EBS 2016

7 Cerdanyola del Vallès Visita: Edifici ICTA-IPC
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7 ITeC Assemblea plenària comissió Construïm el Futur

7 Caateeb Sessió Tècnica: El coordinador de seguretat i salut: habilitats i competències  
  de comunicació

7 Círculo Ecuestre Barcelona Xerrada Càritas “La feina amb el cor”

8 Conferència WebEX Junta Directiva BSSCh

8 Caateeb Entrevista La Vanguardia

8 Caateeb Entrevista L’informatiu

8 Delegació Osona Comissió Territorial

9 Barcelona Visita: Visita guiada al dipòsit pluvial del parc Joan Miró

14 Departament d’Empresa Consell Assessor ICAEN

14 Caateeb ACP-COAAT Madrid

14 Caateeb Comissió seguiment EBS 2016

14 Born Centre Cultural Homenatge a Lluís Companys - Ajuntament Bcn

15 Caateeb Inauguració 20ª Jornada técnica sobre gestión y mantenimiento de edificios

15 Caateeb Entrevista El Periódico

15 Delegació Osona Comissió Territorial

15 Caateeb Comissió Premis Catalunya Construcció

15 Caateeb Cloenda 20ª Jornada técnica sobre gestión y mantenimiento de edificios

15 Palau de Mar de Barcelon Inauguració Bis Structures

16 Barcelona Visita: Parlament de Catalunya

16 Auditori de Barcelona Festa Anual dels API Catalunya

19 El Periódico Fotografia Portada Especial El Periódico

19 Caateeb Jornada Tècnica: “Protegir i reparar estructures de formigó”

19 Caateeb Junta de Govern

20 COAAT Alicante Reunió ACP

20 Caateeb Taller Idoneïtat Tècnica

20 Delegació Maresme Comissió Territorial Maresme

20 Caateeb PAC Comunicació
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20 Caateeb Sessió : Sessió informativa i de benvinguda per a nous col·legiats

21 ITeC Jornada BIM BSSCh

21 ITeC Comissió Permanent del Patronat

21 Caateeb Comissió seguiment EBS 2016

21 Teatro Nuevo Apolo  Acte commemoratiu aniversari COAAT Madrid 
 de Madrid 

22 Delegació Osona Comissió Territorial

22 Monestir de Sant Cugat 24è Sopar de la Delegació del Vallès Occidental 
 del Vallès

23 Vic Inauguració façada enjardinada

23 Fira de Barcelona Barcelona Meeting Point

23 Barcelona Visita tècnica: Mercat de Sant Antoni

23 Caateeb Sessió informativa: “Conceptes i Beneficis del BIM”

23 Caateeb Festa 75 anniversari treballadors Caateeb

26 Regidoria Habitatge de Reunió amb regidor i director d’Habitatge 
 Barcelona

26 EPSEB Consell Empresarial Ple del Patronat

27 COAC Jornada “Repensar el Patronat Municipal de l’Habitatge”

27-28 San Sebastián Jornada BIM - Presentació EBS

28 Àrea Tècnica Sessió Tècnica: “El recurs preventiu en les obres de construcció”

28 Caateeb Esmorzar de premsa Europa Press

28 Caateeb Signatura conveni Creu Roja

28 Col·legi Enginyers Camins Taula de Col·legis Tècnics

28 Caateeb Comissió deontològica

29 Caateeb Sessió sobre “El recurs preventiu en la construcció”

29 Caateeb Lliurament de diplomes curs acadèmic 2014-15

29 Barcelona Itineraris: “Històries i llegendes de la Barcelona oculta”

29 Delegació Osona Comissió Territorial

29 Majestic Sopar Col·legi d’Economistes
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30 Generalitat Habitatge Reunió Srs Carles Sala i Jaume Fornt

30 Caateeb Reunió amb Càritas

NOVEMBRE

DIA LLOC REUNIÓ 

2 ITeC Coordinació CCF

2 Delegació Junta de Govern 
 Bages-Berguedà-Anoia

3 Caateeb Taller Idoneïtat Tècnica

3 Barcelona Sopar Conferència de directors d’escoles

4 ITeC Reunió informativa patrons

4 EPSEB Jornada sobre el futur dels estudis AT/EE

4 Caateeb Seguiment EBS

4 al 6 Caateeb Simposi: Tradició i innovació en rehabilitació

5 Barcelona  Visita: El Palau Güell d’Antoni Gaudí

5 Delegació Osona Comissió Territorial

5 Barcelona Roca Gallery Signatura conveni empresa Roca

5 Caateeb Reunió Sra Ester López

6 Conferència WebEX Junta Directiva BSSCh

6 Madrid Reunió president MUSAAT

6 PREMAAT Reunión de Presidentes

7 MUSAAT Assemblea CGATE

7 Caateeb Sessió Tècnica: Les polítiques energètiques en el sector de l’edificació

9 Fundació Politècnica Reunió amb FPC i EPSEB 
 de Catalunya

9 Caateeb Reunió Sr Jordi Riba

9 Auditori de Barcelona Nit de l’Empresari CECOT

10 ITeC Ple del Patronat
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12 Delegació Osona Comissió Territorial

12 Caateeb Reunió AQPE-ACP

14 Girona Dinar de germanor CAATEE Girona

16 Caateeb Comissió d’Assegurances

16 Caateeb Ponència SOCIMI

16 Caateeb Junta de Govern

17 Barcelona  Visita: Torre Bellesguard d’Antoni Gaudí

17-18 Barcelona  Fira Rehabilita

17 ESADE Jornada de treball PEMB-ESADE “Global trends and metropolitan strategies”

17 Caateeb Jornada “Les polítiques energètiques en el sector de l’edificació

17 Gran Via Fira de Barcelona Inauguració Smart City Expo World Congress

18 ITeC Comissió permanent del Patronat

18 Caateeb Seguiment EBS

18 Barcelona Tertúlia Juan Van Halen

19 Caateeb Reunió amb IALE

19 Caateeb Esmorzar de premsa

19 Caateeb Consell català

19 Delegació Osona Comissió Territorial

19 Caateeb Conferència: “Estan segurs els nostres estalvis?”

20 Caateeb Reunió col·legiat Sr Enrique Ciudad

20 Conferència WebEX Junta Directiva BSSCh

20 Caateeb Comissió de pressupostos

20 Cardedeu Sopar de col·legiats del Vallès Oriental

24 Caateeb Taller :” Què cal saber per iniciar l’activitat com a lliberal”

25 Caateeb Inauguració Construjove

25 Caateeb Esmorzar directors escoles i presidents Consell

25 Bcn Roca Gallery Comitè estratègic EBS
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25 Bcn Roca Gallery Ponència “BIM en la reforma del nuevo Espai Barça”

25 Caateeb Comissió deontològica

26 Delegació Osona Comissió Territorial

27 Barcelona Itineraris: La Catedral del Mar

27 Caateeb Seguiment EBS

27 Caateeb Reunió La Salle A/ Denominació Grau

27 Caateeb Reunió col·legiat Sr Ricard Fericgla

30 ITeC CCF GT2 Processos

30 Caateeb Junta de Govern

DESEMBRE

DIA LLOC REUNIÓ 

1 Caateeb Comissió Premis Catalunya Construcció

1 Direcció General Territori Reunió Sr Agustí Serra (Consell Català)

2 Infraestructures Presentació AQPE-ACP

2 Barcelona Dinar amb Valentí Pich

2 Caateeb Seguiment EBS

2 Caateeb Associació Catalana d’Amics de l’Aigua

2 Rehabimed Assemblea Rehabimed

3 Caateeb Matí Construcció: “La integració de la Seguretat i Salut en el projecte  
  de Construcció”

3 Caateeb Comitè editorial de L’Informatiu

3 i 4 Madrid BIM International Conference

7 Caateeb La Vanguardia preparació reportatge 75 aniversari

7 Caateeb Reunió Coop. Jordi Capell

7 BTV Gravació programa “Terrícoles”

9 ITeC Coordinació CCF

9 Caateeb Seguiment EBS
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10 Caateeb Comitè de l’esquema ACP

10 Barcelona Conferència i sopar ACE

10 Barcelona Sopar Gremi de Constructors

11 Departament d’Empresa Reunió per al Pacte Nacional de la Transició Energètica

11 Barcelona Concert de Nadal: Orfeó Català 

12 Barcelona Visita: Palau de la Generalitat

13 Barcelona Visita: Edifici Històric de la Universitat de Barcelona

14 ICAEN Reunió Sra Mercè Rius

14 Barcelona Reunió amb Caixa d’Enginyers

14 Caateeb Junta de Govern

16 ICAEN Presentació Informe Euroconstruct

16 Caateeb Firmaprofesional. Personació signatura digital

16 COEIC TID-PAU

16 Caateeb Signatura conveni Propamsa

16 ITeC Comissió permanent del Patronat

16 ICAB Junta Directiva Intercol·legial

17 Caateeb Assemblea General Ordinària Caateeb

18 Barcelona  Itineraris: El Barri de Sant Antoni i el seu Mercat

18 Barcelona Reunió per al Pacte Nacional de la Transició Energètica

18 Conferència WebEX Reunió BSSCh

21 Consell de l’Habitatge Social Comissió Permanent CHSB 
 de Barcelona

21 Caateeb Junta de Govern

22 Barcelona AQPE-ACP
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COMISSIONS  
COL·LEGIALS I REPRESENTACIÓ

En les diferents àrees de treball del Caateeb hi treballen comissions 
formades per membres de la Junta de Govern, personal del Col·legi 
i també per col·legiats i col·legiades i altres professionals que hi 
col·laboren habitualment i de manera desinteressada. A continua-
ció fem una llista amb la composició d’aquestes comissions. Fem 
excepció de les comissions territorials del Caateeb, així com la seva 
representació en els àmbits comarcal i local, que apareixen en el 
capítol de la Memòria dedicada a les delegacions col·legials.

Comissió Deontològica

Jaume Casas

Esteve Aymà 

Anna Simó 

Joan Olona 

Joan Leiva

Comissió d’Atenció al Col·legiat

Joan Bosch

Esteve Aymà

Sebastià Jané

Joan Ignasi Soldevilla

Comissió d’Assegurances

Jordi Gosalves 

Celestí Ventura  

Maria Àngels Sànchez 

Joan Ignasi Soldevilla 

Llorenç Serra

Comissió Sènior 

Josep Mas 

Rafael Cercós

Josep Vila

Magí Miracle

Jaume Palmés

Joaquim Sierra

Ramon Sala

Jordi Pijoan

Ramon Mestre

Albert Gelabert

Comissió Júnior

Alberto Gutiérrez

Laura Morales

Claudia Vargas

Joan Serra

Daniel Forteza

Bernat Navarro

Laura Barroso

Alejandro Soldevila

Raúl Heras
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Mar Lopez Prat

Oriol Garrido

Álvaro Ferrer

Emili Blanco

Lourdes Estéfano

Alejandro Gracia

Rubén Fernández

Xavier Pars

Adelma Sanabria

Marta Piñeiro

Maria Molins

Teresa Pallàs

Kellian Garrigós

Edgard Bentadé

Comissió d’activitats

Maria Molins

Jaume Casas

Sensi Gálvez

Joan Olivella

Fernando Valero

Francisco José Andreu

Jesús Rey

Marc Rovira

Membre comissió sènior

Membre comissió júnior

Marta Piñeiro

Teresa Pallàs 

Comissió de Formació Contínua

Jordi Gosalves

Teresa Pallàs

Mònica Clemente

Manel Segura

David Mercader

Montserrat Casabayó

Meritxell Bosch

Francisco José Andreu

Marc Barjola

Conxi Pladellorens

Álvaro Cecilia

Comitè editorial de L’informatiu  
i mitjans de comunicació

Carolina Cuevas

Maria Molins

Joan Ignasi Soldevilla

Carles Cartañá
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Comissió organitzadora dels  
Premis Catalunya Construcció

Maria Rosa Remolà

Maria Àngels Sánchez

Joan Ignasi Soldevilla

Carles Cartañá

Comissió del 0,7

Montserrat Casado

Carolina Cuevas

Jordi Arboix

Javier Rocabert

Maite Gutiérrez

Maria Rosa Viñolas

Alvaro Perez

Enric Graells

Comissió Econòmica

Josep Mas

Anastasio Bajo

Manuel Gallego

Marcos Barjola

Jesús Rey

Alfons Ollé

COMISSIONS TÈCNIQUES

Grup de treball sobre les ITE

Antoni Floriach

Maria Àngels Sánchez

Jaume Casas

Manuel Segura

Sensi Gálvez

Josep Linares

Comissió de Seguretat i Salut  
en la Construcció 

Maria Àngels Sánchez

Ezequiel Bellet 

Natàlia Crespo

Miguel Angel Palomo  

Josep Augé
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REPRESENTACIÓ  
EXTERNA DEL Caateeb

El Caateeb participa activament en comissions i grups de treball 
del nostre àmbit professional i també com a representant de la so-
cietat civil en àmbits d’interès ciutadà. A continuació, enumerem 
algunes de les comissions més significatives que compten amb la 
participació del Col·legi. A nivell comarcal i local, la representació 
recau en els nostres representants territorials i les comissions de 
treball figuren en l’apartat dedicat a les delegacions col·legials.

Àmbit institucional

Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Consell de l’Habitatge Social de Barcelona

Taula de Col·legis Tècnics/Grup de Treball de degans i presidents 
de col•legis tècnics

Junta Directiva i Assemblea General de l’Associació 
Intercol•legial/Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i 
Tècnica

Taula tècnica d’entitats habilitades per a la verificació i control 
d’obres de l’Ajuntament de Barcelona

Taula tècnica d’entitats habilitades pel Consorci Metropolità de 
l’Habitatge

Comissió de seguiment Universitat Ramon Llull-La Salle

Comissió de seguiment UPC-EPSEB

Taula lletrada dels col•legis professionals

Comisión BIM del Ministerio de Fomento

Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya

Consell Assessor de l’ICAEN

Taula de certificació energètica dels col·legis professionals amb 
ICAEN

Estratègia catalana per la rehabilitació energètica (ECREE)

Consell General de l’Arquitectura  
Tècnica

Junta de Govern

Assemblea General

Grup de treball per al Pla Estratègic de l’Exercici Professional

Vocalia de rehabilitació al GBCe, en representació del Consejo 
General de la Arquitectura Técnica

Consell Català

Junta de Govern i presidència executiva

Taula d’experts en seguretat contra incendis (TINSI)

Taula de seguiment de la ITE

Taula d’interpretació i desplegament dels plans d’autoprotecció 
(TID-PAU)

Taula d’accessibilitat a les activitats a Catalunya (TAAC)

Subcomissió d’aplicació del CTE

Comissió de seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge 
2007-2016

Comissió Permanent de l’ITeC

Ple del Patronat de l’ITeC

Comissió de coordinació administrativa

Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya
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Comitè d’Experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació 
territorial i d’urbanisme de Catalunya

Pla Especial d’emergències sísmiques a Catalunya  (SISMICAT)

Comitè Assessor del Centre de Mediació de Dret Privat a 
Catalunya. Departament de Justícia

Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i la Supressió de 
Barreres Arquitectòniques.

Taula consultiva de les Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió 
(TC-IE). 

Taula de treball del pla especial d’emergències per risc de vent a 
Catalunya (VENCAT).

Taula confecció llibre d’estil de l’ITeC del decret 67/2015.

Comitè European BIM Summit.

Grup de treball d’edificació del codi accessibilitat.

Comissió de preus, llibre de l’edifici, gestió de residus i CQ del 
TCQ de l’ITeC.

Comitè REHABILITA

Altres comissions

Participació a la plataforma Impulsar la rehabilitació, juntament 
amb els col·legis d’arquitectes i d’administradors de finques, el 
Gremi de Constructors i la Cambra de Contractistes.

Comitè executiu de l’associació Observatori de Bracelona per la 
Rehabilitació (OBRA)

Comissió Mixta de seguiment de declaracions ambientals de 
productes DAP’s.

Club EMAS

ÀREA TÈCNICA

El Caateeb està representat i participa activament en les institu-
cions següents:

Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i la Supressió de 
Barreres Arquitectòniques.

Taula d’Accessibilitat en les Activitats de Catalunya (TAAC).

Taula per a la interpretació de la Normativa de Seguretat Contra 
Incendis (TINSCI).

Taula consultiva de les Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió 
(TC-IE). 

Taula seguiment d’entitat col·laboradores amb l’Ajuntament de 
Barcelona per a la formalització de l’informe d’idoneïtat tècnica.

Taula de certificació energètica dels col·legis professionals amb 
ICAEN.

Taula de treball del pla especial d’emergències per risc de vent a 
Catalunya (VENCAT).

Taula confecció llibre d’estil de l’ITeC del decret 67/2015.

Taula de seguiment del Consorci Metropolità de l’Habitatge.

Comissió de formació continua del Caateeb.

Comitè European BIM Summit.

Grup de treball d’edificació del Codi d’Accessibilitat.

Comissió de preus, llibre de l’edifici, gestió de residus i CQ del 
TCQ de l’ITeC.
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CONVENIS DE  
COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL

El Col·legi ha signat al llarg de l’any 2015 acords de col·laboració 
amb entitats del sector amb l’objectiu de treballar conjuntament 
i també per facilitar nous serveis als col·legiats.. També s’han es-
tablert acords de col·laboració en l’àmbit comarcal i local. A conti-
nuació, enumerem alguns dels més destacats:

Conveni de patrocini amb Gas Natural

Conveni de col·laboració amb Caixa d’Enginyers per dur a terme 
accions comercials

Conveni de patrocini amb BASF

Conveni de col·laboració amb CECOT per a la promoció del 
centre de Reempresa de Catalunya

Conveni de col·laboració amb l’Associació de Professionals 
Sèniors al Servei del Territori

Conveni de col·laboració amb el Laboratori de Materials de la 
UPC

Conveni de col·laboració amb Fira de Barcelona per a 
l’organització de Construmat

Conveni de col·laboració amb l’Associació d’Empresaris del 
Garraf, l’Alt Penedès i Baix Penedès (ADEPG) per impulsar accions 
conjuntes

47

Conveni de col·laboració amb el Departament d’Empresa i 
Ocupació per a la promoció del Llibre d’Incidències electrònic

Conveni amb el Consorci de l’Habitatge de Barcelona per facilitar 
la realització d’ITE en la convocatòria d’ajuts 2015

Conveni de patrocini amb Navasa Construcciones y Estructuras

Conveni amb la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals per a 
l’orientació als professionals en l’àmbit del MónCat

Conveni per a la concessió de beques de la Corredoria 
d’Assegurances ASP

Conveni amb Creu Roja Espanyola per a la promoció d’accions 
destinades a l’ajut a la infància

Conveni de col·laboració amb Roca Sanitario per a l’organització 
de l’European BIM Summit Barcelona 2016

Conveni amb Propamsa com a patrocinador preferent del 
Caateeb 2016

Conveni amb Banc Sabadell per a la promoció de nous 
avantatges als col·legiats
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COL·LEGIATS,  
PRECOL·LEGIATS, SOCIETATS I AFILIATS

El Col·legi és la institució que representa i ordena l’exercici de la professió regulada d’arquitecte tècnic per 
promocionar-lo tècnicament i econòmicament, així com també per projectar la seva funció social. Per a dur 
a terme aquesta tasca, el Caateeb assumeix igualment el paper d’una entitat de serveis, no solament per als 
seus col·legiats, sinó també per a la resta de professionals i empreses del sector de l’edificació, l’arquitectura 
i d’urbanisme. El Caateeb integra un col·lectiu professional format per gairebé 7.500 aparelladors, arquitectes 
tècnics i enginyers d’edificació, així com també les societats professionals col·legiades. 

El Caateeb treballa també per apropar el món laboral a l’estudiant d’arquitectura tècnica i enginyeria d’edificació 
mitjançant la precol·legiació. Amb aquesta modalitat, els estudiants poden accedir a bona part dels serveis en 
condicions similars als col·legiats. Finalment el Caateeb contempla la possibilitat d’afiliació a altres professionals 
que mostren interès en gaudir dels seus serveis, productes i avantatges. Com cada any, s’han realitzat sessions in-
formatives d’acollida als nous col·legiats. L’objectiu d’aquestes sessions és donar a conèixer els serveis del Col·legi 
i assessorar sobre l’inici de l’activitat professional una vegada s’ha obtingut la titulació universitària.

1.5 

integrants deL caateeb
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Nombre de col·legiats 

Nombre de col·legiats del Caateeb amb col·legiació única 7.277

Col·legiats com a segona col·legiació i altres casos amb efectes a 31/12/2015 171

TOTAL 7.448

INTEGRANTS DEL Caateeb *

Nombre de col·legiats 7.448

 - En actiu 5657

 - Sense activitat professional  1.791

Nombre de precol·legiats 219

Nombre de societats professionals 220

Nombre d’afiliats 2

TOTAL 7.889

* Aquestes dades estan tancades a 31 de desembre de 2015

 �Sessió de debat celebrada en el marc de Construjove
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ALTES I BAIXES

El servei de col·legiació és el responsable de tramitar els proces-
sos d’altes, baixes, reingressos i trasllats. Al llarg del 2015 s’han 
col·legiat 329 professionals, dels quals 270 són de nova incorpora-
ció, i 53 corresponen a reingrés en el Caateeb. Durant aquest any 
s’han donat de baixa 315 col·legiats, dels quals 206 corresponen a 
baixa voluntària, 5 han estat baixa per trasllat a un altre col·legi, 36 
han causat baixa per defunció i 68 per l’article 18D dels Estatuts 
del Caateeb. El resultat final és que a 31 de desembre de 2015 el 
nombre de col·legiats del Caateeb és de 7.448.

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL

Els col·legiats del Caateeb es distribueixen en l’àmbit de la seu cen-
tral i de les 6 delegacions de la manera següent:

Alt Penedès-Garraf: 254

Bages-Berguedà-Anoia: 335

Barcelonès i Baix Llobregat: 4.708*

Maresme: 582

Osona: 186

Vallès Occidental: 915

Vallès Oriental: 468

* Es comptabilitzen a la seu central els col·legiats que per domicili fis-
cal no corresponen a la província de Barcelona.

1.6 

coL·Legiació

68

36

204

270

53

5

335
582

186
468

915

254

4.708
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DONES:  

 Estàndard:  1.477

 Júnior: 81

 Sènior:  22

 Invalidesa: 7

HOMES:  

 Estàndard:  4.694

 Júnior: 198

 Sènior:  885

 Invalidesa: 84

TOTAL:  

 Estàndard:  6.171

 Júnior: 279

 Sènior:  907

 Invalidesa: 91

SESSIONS  
PER ALS NOUS COL·LEGIATS

Com cada any s’han realitzat sessions informatives d’acollida als 
nous col·legiats. L’objectiu d’aquestes sessions és donar a conèixer 
els serveis del col·legi i l’exercici de la professió una vegada s’ha 
obtingut la titulació d’arquitecte tècnic, enginyer d’edificació o 
graduat en ciències i tecnologies de l’edificació. El Col·legi va realit-
zar sessions informatives en les quals hi ha participat 44 col·legiats. 

DISTRIBUCIÓ PER GÈNERE

Del total de col·legiats a 31 de desembre de 2015:

Dones: 1.587

Homes: 5.861

5.861

1.587
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PRECOL·LEGIACIÓ I 
COL·LABORACIÓ AMB LES ESCOLES

Apropem el món laboral a l’estudiant mitjançant la precol·legiació. 
Els estudiants poden així formar part del Col·legi i accedir a bona 
part dels seus serveis en condicions similars que els col·legiats. El 
Col·legi, amb l’estreta relació que manté amb les universitats, hi 
col·labora mitjançant el lliurament de premis dels millors projectes 
de final de carrera de La Salle i de l’Escola Politècnica Superior de 
l’Edificació de Barcelona (EPSEB). També organitza conferències i 
cursos gratuïts pels estudiants amb la finalitat d’apropar-los al 
món laboral.

El nombre d’estudiants que a l’any 2015 tenen la condició de 
precol·legiats és de 219.   

Alt Penedès - Garraf: 7 

Bages – Berguedà - Anoia: 9 

Barcelonès – Baix Llobregat* : 149 

Maresme: 7 

Osona: 0 

Vallès Oriental: 13 

Vallès Occidental: 34 

* Es comptabilitzen a la seu central els col·legiats que per domicili fis-
cal no corresponen a la província de Barcelona.

9 7 0

34
13 7

149
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EXERCENTS I NO EXERCENTS

Es considera un  col·legiat “exercent” aquell que desenvolupa qual-
sevol activitat pròpia de la professió, amb independència de la mo-
dalitat d’exercici.  Particularment, el professional que realitza tre-
balls subjectes al visat ha de tenir obligatòriament la condició de 
col·legiat “exercent”. Així mateix, de conformitat amb la Llei 7/2006 
d’exercici de professions titulades de Catalunya, els professionals 
“exercents” estan obligats a disposar d’una assegurança de respon-
sabilitat civil. Els col·legiats que d’un altre col·legi que poden visar 
a Barcelona es consideren “acreditats”. 

Per contra, es considera un col·legiat “no exercent” aquell que no 
desenvolupa cap activitat pròpia de la professió. Els col·legiats que 
constin com a “no exercents” no podran visar ni registrar treballs 
professionals,  no formaran part de la base de dades de la Fines-
treta Única (que engloba tots els arquitectes tècnics exercents,  
col·legiats en qualsevol col·legi de l’Estat, per facilitar l’exercici  en 
tot el territori de l’Estat) i tampoc podran formar part de la borsa 
de treballs liberals o de les llistes de pèrits que gestiona el Caateeb.

Exercents :  5.657

No exercents :  1.791

RESIDENTS I NO RESIDENTS

Residents: 7.368

No residents : 80 

ACREDITATS

Son aquells professionals exercents col·legiats a altres col·legis del 
territori de l’Estat, que s’habiliten voluntàriament al Caateeb per 
poder visar els seus treballs professionals.

Acreditats Catalunya: 727

Acreditats Espanya : 724

5.657

1.791

7.368

80
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SERVEI DE  
MEDIACIÓ COL·LEGIAL (Smc)

Servei d’atenció de les queixes i les sol·licituds que plantegen al 
Col·legi els consumidors i usuaris en relació amb la intervenció 
professional d’un col·legiat. És un servei que el Col·legi presta des 
de fa molts anys i, actualment, s’equipara al servei d’atenció als 
consumidors i usuaris preceptiu segons la Llei de Col·legis Profes-
sionals estatal (modificada per la Llei Òmnibus).

El Col·legi està obligat a atendre i tramitar totes les peticions i, si 
estan compreses dins del seu àmbit d’actuació legal intermedia 
per resoldre-les. Queden excloses del SmC les reclamacions per res-
ponsabilitat civil, que es traslladen a la Corredoria d’Assegurances/
MUSAAT, i les reclamacions per motius contractuals que s’han de 
dirimir, en el seu cas, per la jurisdicció civil.

Indicadors SmC 2015: Expedients tramitats 44

TRAMITACIÓ  
EXPEDIENTS SANCIONADORS

D’acord amb la legalitat vigent, als col·legis professionals els co-
rrespon exercir la potestat disciplinària sobre els seus col·legiats. 
Ens els darrers anys, el Caateeb no ha incoat pràcticament expe-
dientes sancionadores als seus col·legiats, atès que ha canalitzat, 
atès i resolt les sol·licituds i queixes dels usuaris a través del servei 
de mediació col·legial (SmC).

Indicadors expedients sancionadors 2015

 Expedients Expedients 
 informatius sancionadors

Número - 1

Infracció -  Incompliment dels  
  deures professionals  
  en actuació parcial

Resolució - Sancionadora  
  (multa de 1.001 €)

1.7 

deontoLogia ProfessionaL
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COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL

La identitat institucional del Caateeb està compromesa amb la 
sostenibilitat, com a opció davant la incidència que l’activitat de 
la construcció pot tenir sobre el medi ambient. El Col·legi té les 
certificacions ambiental ISO 14001 i EMAS des de l’any 2003, i és el 
primer col·legi professional que va implantar els sistemes de gestió 
ambiental voluntaris certificats segons la norma europea EMAS i la 
norma internacional ISO 14001. 

L’any 2014 varem rebre el reconeixement de 10 anys d’EMAS que 
es va fer en l’acte de lliurament dels Premis EMAS Catalunya 2014. 
Aquest any, una vegada més, el Caateeb ha renovat el seu com-
promís ambiental al superar amb èxit la recertificació de les seves 
acreditacions. L’auditoria del sistema ha estat feta per l’empresa de 
verificació ambiental DNV Business Assurance España.

El Caateeb ha elaborat una declaració ambiental pròpia, manté i 
continua desenvolupant l’Agenda de la Construcció Sostenible: 
una eina pensada per posar a l’abast dels professionals, les em-
preses i tot tipus d’usuaris un directori complet de productes, 
fabricants, publicacions normatives i ajuts dirigits a minimitzar 
l’impacte mediambiental de l’activitat constructiva. Aquesta ini-
ciativa té el recolzament i la col·laboració d’altres institucions.

1.8 

comPromís sociaL

Compromís amb la 
sostenibilitat, 

com a opció davant 
la incidència que 
l’activitat de la 
construcció pot 

tenir sobre el medi 
ambient
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En aquesta mateixa línia va posar en marxa a l’octubre de l’any 
2010 el nou Sistema de Declaracions Ambientals de Productes de 
la Construcció (DAPc) que, conegudes com a etiquetes mediam-
bientals tipus III, analitzen el procés de fabricació dels productes 
segons la metodologia d’anàlisi del cicle de vida (ACV) per obte-
nir-ne els seus impactes ambientals detallats. Aquest treball, que 
s’ha desenvolupat conjuntament amb el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat, va rebre l’any 2011 el reco-
neixement internacional, i el Sistema DAPc és membre de l’ECO 
PLATFORM, organització europea per a l’homogeneïtzació dels 
procediments i el reconeixement mutu des productes amb aques-
ta certificació ambiental. A més, el Sistema DAPc figurarà com a 
certificació reconeguda i inscrita en el Registre del Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE).  

També aquest any 2015 el Caateeb va rebre de l’European Com-
mission el premi “Sylver recognition for 10 years of constinuous 
EMAs registration” reconeixement a la continuïtat del registre 
EMAS als últims 10 anys.

QUALITAT CERTIFICADA

Una formació continuada, especialitzada i adequada és la base 
per poder optar a les millors oportunitats en la vida professional. 
Per aquest motiu, el Caateeb du a terme una tasca destacada en 
l’àmbit de la formació dels professionals de l’edificació. L’objectiu 
és preparar-los per a un mercat cada vegada més competitiu, i 
adaptar-los a les noves necessitats del sector i de la societat.

L’Àrea de Formació del Caateeb és conscient que cal l’excel·lència 
per poder liderar la formació dels nostres professionals. Per aquest 
motiu, es va implantar un sistema de gestió de qualitat i l’any 2004 
es va aconseguir la certificació ISO 9001, que s’ha anat actualitzant 
any rere any. Això ens ha permès ampliar l’oferta formativa i, al-
hora, millorar-ne la qualitat. Amb aquesta finalitat, s’ha elaborat 
una política de qualitat que prioritza els aspectes de metodologia 
i gestió més importants que enriqueixen la formació que ofereix 
el Caateeb.
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RECURSOS HUMANS

Durant l’exercici 2015 la unitat de recursos humans ha treballat en 
els àmbits següents:

1. Executar el pla de millora en l’atenció col·legial. S’han 
impartit un total de 8 accions formatives de diferents 
matèries

2. Execució del pla de prevenció de riscos laborals: 
prevenció de riscos laborals de l’oficina de Vilafranca del 
Penedès, avaluació dels riscos dels llocs de treball i simulacre 
d’evacuació.

3. Eleccions sindicals per a representants dels treballadors.

4. Celebració dels empleats amb motiu dels 75 anys del 
Caateeb.

5. Inici de les negociacions per la renovació del pacte 
laboral d’empresa.

Dades d’evolució estadística:

 Plantilla ETT’s Becaris TOTAL

2015 45 0 9 54

2014 45 2 7 54

Distribució de la plantilla:

  Dones Homes

Director General 0 1

Tit. 2n cicle 5 0

Tit. 1r cicle 3 6

Cap Adm. 2 0 2

Of. Adm. 1 3 3 

Of. Adm. 2 4 0

Aux. Adm. A 7 2

Aux. Adm. B 8 1

TOTAL 30 15

1.9 

serveis generaLs  
i recursos humans
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SERVEIS GENERALS

Les principals accions i millores realitzades en aquest àmbit han estat:

1. Revisió i manteniment de les instal·lacions de totes les delegacions.

2. Negociar descomptes proveïdors: Telefònica,  
Endesa, etc.

3. Adequació espais de la seu central que afecten a la segona, tercera i cinquena planta.

4. Segona fase de les obres d’ actuació per la renovació de la llicència d’activitats de l’edifici.

SISTEMES  
I DESENVOLUPAMENT INFORMÀTIC

La tasca desenvolupada al llarg del 2015 s’ha centrat principalment a:

1. Diversos desenvolupaments informàtics per adaptar-nos al canvis normatius.

2. Consulta via web del cens electoral per a les eleccions 2015.

3. Accions per millorar la seguretat  dels sistemes informàtics del Caateeb.

4. Noves connexions amb les delegacions.

5. Primera fase del projecte Qlik View d’anàlisi i desenvolupament estadístic.

6. Primer fase de migració de la versió de correu electrònic.

7. Renovació de la segona fase del parc de pc’s.

SERVEI D’ATENCIÓ INFORMÀTICA

L’any 2014 es va posar en marxa el servei d’atenció en microinformàtica per als col·legiats, mitjançant la 
col·laboració de l’Associació Intercol·legial de Catalunya. El 2015 han estat ateses 87 consultes, amb atenció per-
sonalitzada d’un cop per setmana. Del total de consultes, un 60% eren sobre el correu electrònic, un 30% estaven 
relacionades amb el visat i certificats digitals i el restant 10% era sobre l’ús general del PC i els dispositius mòbils.
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RESUM ACTIVITAT CENTRALETA TELEFÒNICA 2015 

Àmbit d’atenció Unitats  %

Visats             25.273    27%

Informació general i altres 15.902 17%

Actes i activitats         255  0%

Corredoria 1.655 2%

Assessoria tècnica 1.016 1%

Assessoria jurídica 591    1%

Servei d’Ocupació 427    0%

Informàtica 93 0%

Formació 275  0%

Col·legiació 529 1%

Traspàs de trucades      1.897   2%

Total consultes ateses pel CAT 47.908    52%

Traspàs automàtic trucades 44.999    48%

Total trucades ateses Caateeb 92.907   100%

La centraleta telefònica del Caateeb a Barcelona ha rebut, durant el 
2015, prop de 100.000 trucades de les quals el 52% han estat ate-
ses pel centre d’informació i consultes telefòniques i la resta han 
estat ateses per cadascuna de les àrees del Col·legi. El pes més im-
portant correspon a consultes sobre temes relacionats amb els ser-
veis de validació de visat i idoneïtat tècnica, així com la informació 
general del Caateeb, que suposen el 44% del total de les trucades.

2.1 

centre d’atenció teLefÒnica
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VISATS I REGISTRE D’ACTUACIONS PROFESSIONALS

Al llarg de l’any 2015 s’han visat 69.422 treballs professionals, el que representa una variació del -3% vers l’any 
anterior. Malgrat aquesta disminució, es produeix un increment del 17% en el visat de treballs relacionats amb 
l’obra i la seguretat, la qual cosa indica un repunt de la construcció sobretot pel que fa a les direccions d’execució, 
vinculades fonamentalment amb l’obra nova.

Pel que fa a la resta de treballs, destaca l’increment en un +67% de les inspeccions tècniques d’edificis (ITE), 
propiciat per l’aflorament dels informes ITE realitzats amb anterioritat a l’entrada en vigor del decret 67/2015 i 
l’exhauriment del termini d’aplicació de la transitòria per presentar aquests informes. Tot i la baixada global del 
-14% visat del que anomenem com “altres treballs”, aquest tipus d’encàrrecs continua representant un 57% dels 
treballs visats.

2.2 

servei de vaLidació  
i exercici ProfessionaL
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TREBALLS 2014 2014  DESVIACIÓ

VISATS       %

Projectes 4.513        5.419     20%

Documentacions tècniques 2.387       2.424                  2%

DO+DEO 7.968          8.884     11%

DEO 1.938  2.507     29%

Estudi Seguretat (ES) 319        387    21%

Estudi Bàsic Seguretat (EBS) 2.961      3.377     14%

Coordinació Seguretat 5.452 6.820     25%

Sumen obra i seguretat 25.538 29.818 17%

Informes 1.676 1.750 4%

Certificat d’Habitatge Usat (CHU) 32.300 28.000 -13%

Certificats Eficiència Energètica  9.046 5.985    -34%

ITE 1.714 2.869     67%

Altres 1.151 1.000     -13%

Sumen altres treballs 45.887 39.604  -14%

TOTAL 71.425      69.422                   -3%
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ELS VISATS DE TREBALLS D’OBRA

Durant el 2015 s’han visat expedients corresponents a 11.391 di-
reccions d’obres, un +15% més que l’any anterior, dels quals 8.884 
corresponen a direccions de tècnic únic que pugen un +11% 
i les 2.507 restants a direccions d’execució d’obra, un +29% més 
que l’any anterior. Val a dir, però, que tot i ser un increment sig-
nificatiu respecte als anys anteriors, els valors absoluts són molt 
inferiors als períodes anteriors a l’inici de la crisi. Destaca també 
el visat els 5.419 projectes visats que corresponen, en general, a 
intervencions en edificis existents per a la rehabilitació de façanes, 
patis, cobertes, i intervencions de millora de l’accessibilitat, incen-
tivades, en molts casos, pels ajuts promoguts per l’administració 
pública i les millores necessàries identificades a les inspeccions 
tècniques d’edificis.

Distribució dels treballs d’obres per comarques
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LA TRAMITACIÓ I ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

El visat digital es consolida com el canal habitual per a la tramitació en tot tipus d’expedient amb un 88% del pes 
total, tres punts més que l’any anterior, deixant el presencial en mínims del 12%. A més dels visats de la demarca-
ció de Barcelona, el Caateeb ha tramitat 3.381 expedients de treballs ubicats a la demarcació d’altres províncies, 
un 6% menys que l’any anterior.

L’opció de registrar enlloc de visar continua amb un pes residual que no arriba al 2% respecte al total d’expedients 
tramitats, només s’han comptabilitzat 1.430 actuacions registrades al llarg del 2015, un 18% mes que l’any an-
terior.

Durant el 2015 s’han ates a 8.508 visites presencials davant dels 101.628 contactes realitzats pels altres canals. 
S’han atès un total de 53.269 consultes i tramitat 46.396 expedients.

La gestió a distància representa el 92% del total de la gestió feta des de Visats.

 2014 2015 VARIACIÓ 
ATENCIÓ PER CANAL PERSONES PERSONES 2014/15 
 ATESES ATESES

Visitants 10.677 8.508 -20%

Consultes telefòniques 51.206 47.908 -6%

Consultes correu electrònic 5.369 5.361 0%

Encàrrecs missatgeria 2.671 1.963 -27%

Expedients digitals 49.091 46.396 -5%

Total 119.091 110.136 -7%

Total tramitacions a distància 108.337 101.628 -6%

Pes tramitació a distància 91% 92% -
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ENTITAT DE REGISTRE DE CERTIFICATS DIGITALS

El Caateeb actúa com entitat de registre de certificats digitals de 
CatCert i de Firmaprofessional, emet certificats digitals de ciutadà 
de IdCat i certificats digitals de Col·legiat de Firmaprofesional. Els 
moviments d’aquests dos tipus de certificats digitals durant el 
2015 en comparació amb el 2014 ha estat el següent:

INFORMES D’IDONEÏTAT TÈCNICA (IT)

El Caateeb és entitat habilitada per a la verificació i control de 
projectes i documentacions tècniques. Actualment realitza els se-
güents tipus d’informes.

1) La verificació i control de projectes i elaboració d’informes 
d’idoneïtat tècnica en els tràmits d’intervenció municipal 
d’obres des del 2011.

2) Verificació del contingut documental dels expedients de 
sol·licituds de subvencions per al Consorci Metropolità de 
l’Habitatge (CMH) realitzant informes d’idoneïtat en el mo-
ment de la sol·licitud, a l’inici de les obres i en el moment de la 
sol·licitud de liquidació, quan les obres han finalitzat.

3) Verificació de la idoneïtat dels informes d’inspecció tècnica 
d’edificis, com a valor afegit al visat d’aquest tipus de treball.

Durant el 2015, s’han tramitat un total de 7.043 expedients 
d’Idoneïtat Tècnica, un 49% de projectes d’obres a Barcelona, un 
38% d’inspeccions tècniques d’edificis, i el 13% restant d’expedient 
de sol·licituds de subvencions del Consorci Metropolità de 
l’Habitatge.

  2014    2015 
TIPUS CERTIFICAT ALTES REVOCACIONS RENOVACIONS ALTES REVOCACIONS RENOVACIONS

Firma professional 7 10 5 2 10 11

IdCAT  543 169 - 492 142 -

SUMEN 550 179 5 494 152 11

CONSULTORIA D’IDONEÏTAT TÈCNICA

La unitat d’idoneïtat tècnica ha atès un total de 7.121 consultes, un 
+17% més que l’any anterior. 

tipus de document consultes %

Idoneïtat Barcelona          3.990   56%

ITE 1.931 27%

Atribucions i altres temes tècnics 146 2%

Consorci Metropolità de l’Habitatge 1.054 15%

SUMEN 7.121 100%

S’ha publicat un nou document guia sobre com tramitar la inspec-
ció tècnica d’edificis d’acord amb el nou decret 67/2015, s’han re-
dactat 16 noticies d’actualitat publicades al web i al setmanari 7@, 
i també noves preguntes-resposta.
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El 2015 s’ha iniciat una nova línia d’accions formatives dirigides 
a col·legiats i clients d’idoneïtat tècnica. S’han fet 2 edicions de 5 
tallers d’idoneïtat tècnica sobre els temes detallats a continuació:

• Realització de consulta prèvia per a l’obtenció del permís 
d’obres i casuística.

• Projectes e-llicències per a la rehabilitació d’elements de 
l’envolupant.

• Projectes e-llicències per a millores d’accessibilitat i implantació 
d’ascensors en edificis existents.

• Projectes e-llicències referents a habitatges.

• Projectes e-llicències referents a locals comercials i oficines.

INFORMES D’IDONEÏTAT TÈCNICA DE PROJECTES D’OBRES A 
BARCELONA

Durant l’any 2015 s’han emès 3.454 Informes d’idoneïtat tècnica 
favorables, que representa un increment del 16% respecte l’any 
anterior. Un total de 873 arquitectes tècnics col·legiats al Caateeb, 
22 arquitectes tècnics d’altres col·legis i 23 professionals d’altra ti-
tulació han sol·licitat l’informe de Idoneïtat al Caateeb.

Des de l’inici de l’aplicació de l’ordenança municipal a l’octubre del 
2011 ja s’han sol·licitat 13.726 informes d’idoneïtat i s’han emès 
12.396 informe fins a finals del 2015. El pes més important dels 
informes realitzats ha estat la verificació de projectes tècnics, en 
especial les rehabilitacions de façana, patis, mitgeres i cobertes, 
així com les reformes interiors d’habitatges i locals i la implantació 
de millores d’accessibilitat en edificis i locals.

Informes d’idoneïtat tècnica de projectes a Barcelona per  
tipus fets l’any 2015

 UT %

Projectes per a llicència d’obres          99   3%

Projecte tècnic per comunicats d’obra 3.168 92%

Documentació tècnica per comunicats 187 5%

SUMEN 3.454 100%

CERTIFICATS D’IDONEÏTAT DE LES INSPECCIONS TÈCNIQUES 
D’EDIFICIS

El Caateeb valida la idoneïtat dels informes d’inspecció tècni-
ca d’edificis prèviament a la sol·licitud del certificat d’aptitud de 
l’edifici a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquest certificat 
ha estat requisit per poder fer aquesta sol·licitud per a totes les ITE 
realitzades d’acord amb el decret 187/2010. Al 2015, amb l’entrada 
en vigor del nou Decret 37/2015, l’emissió d’aquest certificat 
d’idoneïtat és un valor afegit al visat que es realitza a petició del 
col·legiat o el seu client. 

El Caateeb ha tramitat 2.430 ITE corresponents al decret 187/2010 
i 239 ITE corresponents al decret 67/2015 durant el 2015. Dels tra-
mitats d’acord amb el decret 187/2010, el 71% tenien deficiències 
greus, el 26% lleus i un 3% no tenien deficiències. Amb el canvi 
de decret 67/2015, el sistema de qualificació s’ha modificat, i dels 
239 tramitats, un 27% van ser qualificat com a favorable i un 73% 
desfavorable. El 27% dels expedients d’ITE va sol·licitar també la 
tramitació al Caateeb del certificat d’aptitud davant l’ Agència de 
l’Habitatge.

CONSORCI  
METROPOLITÀ DE L’HABITATGE

El Caateeb i el Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) han sig-
nat un conveni de col·laboració per a la implantació dels informes 
d’idoneïtat tècnica en els procediments de concessió de subven-
cions gestionades i atorgades pel CMH durant la campanya de 
2015, a diferents municipis de l’àrea metropolitana. Al llarg del 
2015 s’han gestionat un total de 516 expedients dels que s’han 
emès 922 informes entre les fases d’alta, inici i final d’obra.

67
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SERVEI  
D’ASSESSORAMENT JURÍDIC

És un servei d’atenció personalitzada de consultes dels col·legiats i 
col·legiades i altres integrants del Col·legi. Les consultes poden ser 
presencials, per telèfon o bé per correu electrònic. Les matèries de 
consultes abasten les matèries següents:

Modalitats d’exercici professional

Inici d’activitat professional com a liberal

Fiscal

Laboral i Seguretat Social

Contractació liberal

Societats professionals

Funcionaris

Contractació per a l’Administració

Atribucions professionals

Exercici professional

Responsabilitat civil

Legislació específica del sector

Legislació relacionada amb l’exercici professional

Nombre de consultes ateses l’any 2015: 3.033 (85% telefòniques o 
per correu electrònic i 15% visites presencials).

Els temes de consulta més comuns són sobre l’inici d’activitat li-
beral i contractació dels liberals; sobre atribucions i competències 
professionals i els conflictes que generen amb altres professio-
nals, especialment en un moment en què es comença a percebre 
l’increment de l’activitat del sector. També sobre responsabilitat 
civil i assegurances, especialment els dubtes derivats de les res-
ponsabilitats dels treballs d’emissió de certificats energètics, ITE i 
altres informes, així com les opcions per a la cobertura adequada 
d’aquestes feines i la valoració de diferents alternatives de pòlissa 
d’assegurances. A més, s’ha tornat a notar l’increment d’informació 
per constituir societats professionals.

Es manté l’assessorament i el suport en conflictes laborals, tot 
i que ha disminuït, així com els dubtes sobre novetats fiscals i 
l’assessorament en  expedients informatius i de comprovació de 
l’Agència Tributària. En paral·lel al lleuger però perceptible aug-
ment d’activitat, s’incrementen les consultes diverses relatives a 
l’exercici professional, als permisos i les tramitacions amb les ad-
ministracions públiques, a les recomanacions en cas de represa 
d’obres paralitzades, i també sobre la interpretació i aplicació de 
la normativa sectorial.

Igualment, s’han mantingut les consultes sobre la situació del grau 
d’enginyer d’edificació i, en concret, sobre la correspondència de 
l’anterior títol d’arquitecte tècnic a l’actual nivell 2 (grau) del Marc 
Europeu d’Educació Superior/MECES.

A continuació reproduïm un gràfic que resum els temes principals 
de consulta en l’Assessoria Jurídica l’any 2015.

2.3 

assessoria jurídica
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SERVEIS DE GESTIÓ JURÍDICA

SERVEI ACTIVITAT 2015

Defensa d’atribucions professionals 12 informes/4 recursos

Reclamació extrajudicial d’honoraris  2 expedients

Registre de societats professionals  197 societats d’alta

Emissió certificats col·legials 

Certificats estàndards  3.116

Certificats específics 19

Certificats històric professional 24

Certificats aval GiSa   393

Legitimacions signatura / compulses professionals    7

Resposta d’oficis judicials 71

NOU SERVEI GRATUÏT 
D’IMPUGNACIÓ  

DE MULTES DE TRÀNSIT

Mitjançant un acord de col·laboració amb el Col·legi d’Agents Co-
mercials de Barcelona (COACB), el Caateeb va posar en marxa al 
juny del 2015 un nou servei de reclamació de multes de trànsit 
per als seus col·legiats i col·legiades. El servei és gratuït i es presta 
a les oficines del COACB, amb visita prèviament concertada amb 
l’advocat especialista extern, canalitzada a través de l’Assessoria 
Jurídica del Caateeb.

RECURSOS ADMINISTRATIUS I 
JUDICIALS EN DEFENSA DELS 
INTERESSOS DE LA PROFESSIÓ 

El Caateeb, directament o a través del Consell Català, es part acto-
ra o demandada en diversos recursos administratius y judicials i 
altres expedients, en defensa dels interessos generals de la profes-
sió, en l’àmbit territorial de Barcelona o de Catalunya. La majoria 
d’aquests recursos són en matèria de defensa d’atribucions pro-
fessionals i per resoldre la problemàtica relativa al nom del grau 
d’enginyer d’edificació.
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ELABORACIÓ DEL CODI DEONTOLÒGIC I DE BONES PRÀCTI-
QUES DE LA PROFESSIÓ

S’ha iniciat un treball de consens i redacció del codi deontològic i 
de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica a 
Catalunya (previst en l’art. 60.2 de l’actual Llei de col·legis catalana 
-i en l’art. 44.4 del nou Projecte de Llei-), en compliment del com-
promís per la qualitat, la responsabilitat i l’excelència de la profes-
sió i per millorar el seu posicionament i la seva visibilitat davant la 
societat. Els treballs es troben en tràmit i amb previsió d’aprovació 
en el primer semestre de 2016.

JORNADES I SESSIONS JURÍDIQUES

S’han organitzat jornades i sessions sobre temes d’actualitat jurí-
dica per al col·lectiu professional amb l’objectiu de conscienciació 
sobre la problemàtica de la responsabilitat civil del col·lectiu, de 
l’obligació i necessitat de disposar i mantenir una assegurança 
adequada, i d’acostament a la judicatura. També s’han fet les ses-
sions d’orientació jurídica següents:

• Sessió campanya de renda 2014 (27/4/2015)

• Sessió tancament exercici 2015 i novetats fiscals 2016 
(3/12/2015)

• Sessió responsabilitat civil hereditària (24/11/15 a Barcelona / 
30/11/2015 a Mataró)

• Taller com iniciar l’activitat com a liberal (10/3/15, 21/9/15 i 
24/11/15)

• Sessió pràctiques externes grau La Salle (URL): modalitats 
d’exercici de la professió, aspectes legals, fiscals i laborals 
(5/5/2015)

ALTRES ACTIVITATS  
EN L’ÀMBIT JURÍDIC

NOVETATS LEGISLATIVES RELACIONADES AMB LA PROFESSIÓ

Seguiment del procés d’aprovació, estudi i implantació de les nor-
matives que afectin la professió i l’organització col·legial:

• Anteproyecto Ley de servicios y colegios profesionales (ALSCP) 

• Projecte Llei d’exercici de professions titulades i de col·legis 
professionals de Catalunya

• Projecte Decret sobre la ITE i el llibre de l’edifici (normativa 
catalana)

• Avantprojecte Llei de l’arquitectura (normativa catalana)

• Avantprojecte Llei del territori (normativa catalana)

• Altres normatives

MODIFICACIÓ PARCIAL D’ESTATUTS DEL Caateeb

L’Assessoria Jurídica va donar suport per a l’adaptació dels Esta-
tuts col·legials a la legislació vigent i també amb els objectius de 
modernitzar, agilitar i fer més eficient l’activitat col·legial, incor-
porant els nous principis legals de simplificació administrativa, 
d’utilització de mitjans electrònics, de transparència i de reforça-
ment de la protecció dels destinataris del serveis professionals. 
També per corregir algunes mancances detectades en la seva apli-
cació, així com donar resposta a les noves necessitats generals dels 
col·legiats i de la professió i del propi Col·legi, en el context actual. 

Un altre objectiu de la reforma estatutària va ser incorporar de 
forma expressa el principi d’autonomia del Col·legi respecte a les 
altres corporacions col·legials de la mateixa professió.

Modificació parcial dels Estatuts aprovada per l’Assemblea General 
extraordinària de col·legiats i col·legiades de 26/2/2015, declarada 
adequada a la legalitat per Resolució JUS/450/2015, de 6 de març 
(publicada en el DOGC núm. 6833, de 18/3/2015), i vigent des del 
19 de març de 2015.
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ACCIONS PER AL POSICIONAMENT DE LA TITULACIÓ DE GRAU 
QUE HABILITA PER A L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ

Continuació de les accions fetes amb les universitats, la Genera-
litat i el Govern de l’Estat per reconduir i superar la problemàtica 
del nom del grau a Catalunya, treballant per aconseguir el consens 
d’una denominació única i adequada a totes les universitats ca-
talanes, segons l’acord del nom consensuat de Grau en arquitec-
tura tècnica i edificació. S’han continuat també les accions per a 
l’emissió del títols d’enginyer d’edificació als estudiants que ja l’han 
obtingut, així com participar activament en les estratègies per ga-
rantir el futur de la titulació i de la professió.

ACCIONS PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA GARANTIA TRIENNAL 
I L’ASSEGURANÇA DE REPONSABILITAT CIVIL OBLIGATÒRIA 
DELS PROMOTORS I CONSTRUCTORS

L’objectiu de les accions és oferir garanties a la societat amb un 
nou model de sector de l’edificació i aconseguir un millor repar-
timent de les responsabilitats i dels costos de la seva cobertura 
entre tots els agents. Seguiment fins la seva aprovació del decret 
per a la implantació de la garantia triennal, així com de la decennal 
per a qualsevol tipus d’edificis, previstes a la LOE. També es treballa 
per donar impuls i conscienciació a l’exigència legal de professio-
nalització i d’assegurança de responsabilitat civil de promotors i 
constructors. 

IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE DEL Caateeb COM A ENTITAT 
MEDIADORA EN ASSUMPTES CIVILS I MERCANTILS

Al juliol es va signar un conveni amb el Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya perquè el Caateeb es constitueixi com a entitat 
mediadora. En aquests mateix sentit, l’Assessoria Jurídica ha donat 
suport a l’Àrea de Formació per dissenyar els cursos que homolo-
guen els professionals per actuar com a mediadors. S’han fet ac-
cions de divulgació i posicionament dels arquitectes tècnics com 
a mediadors en matèria civil i mercantil. I s’ha fet un estudi per im-
pulsar l’actuació del Caateeb i dels professionals en la via arbitral.
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El servei d’ocupació del Caateeb durant el 2015 ha centrat la seva 
activitat en:

Borsa de treball:

 - Borsa de treball en línea

 - Recull d’ofertes d’altres portals nacionals i  
    internacionals

Borsa de treball per les administracions públiques:

 - Licitacions

 - Concursos i oposicions

Consultoria de recursos humans:

 - Procés de selecció complet

 - Tria curricular

Borsa d’encàrrecs professionals:

 - Borsa d’encàrrecs professionals

 - Llistats de pèrits i experts

Servei d’orientació professional:

 - Guia per treballar a l’estranger

 - Projecte mentoring junior-senior

 - Orientació professional:

  • Entrevistes orientació

  • Activitats orientació

Programes de promoció i desenvolupament:

 - Construjove 

 - Programa a mida per a emprenedors (Barcelona  
   Activa-Caateeb-COAC)

BORSA DE TREBALL EN LÍNIA: 
OFERTES DE TREBALL

El servei d’ocupació ha publicat 515 ofertes, 277 ofertes de tre-
ball rebudes a través de la borsa de treball en línia, 141 buidades 
d’altres portals transversals d’arreu de l’Estat i 97 ofertes per anar a 
treballar a l’estranger. 

Aquesta secció continua sent la més visitada del web del Caateeb 
amb un total de 82.706 visites, que corresponen a 75.254 consultes 
a les ofertes de la borsa de treball en línea, 3.726 visites a les pàgi-
nes d’ofertes nacionals i 1.070 visites a les pàgines internacionals. 

2.4 

servei d’ocuPació
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EVOLUCIÓ DE LA BORSA DE 
TREBALL EN LÍNIA DEL Caateeb

En acabar el 2015 hi havia 2.395 inscrits a la borsa de treball en línia 
del Caateeb, un increment de només 20 persones més que l’any 
anterior que demostra  un cert estancament en el nombre de de-
mandants de feina, a partir d’una major entrada i sortida d’inscrits 
que manifesten haver trobat un nou treball durant aquest període.

2014 2015 %

2.375      2.395 1%

EVOLUCIÓ DELS INSCRITS  
A LA BORSA DE  

TREBALL EN LÍNIA PER EDAT

Si analitzem els inscrits per edat s’identifica que es continuen con-
centrant entre els 30-39 anys amb un pes sobre el total del 41%, 
encara que ha baixat 2 punts respecte al 2014. Per altra banda, s’ha 
incrementat en 3 punts el pes dels inscrits amb edats entre 40 i 49 
anys i baixa el pes dels majors de 60 anys.

Es detecta una baixada, respecte al 2014, del pes dels col·legiats 
de menys edat, probablement per l’efecte de la reactivació de 
l’activitat durant el 2015 amb un impacte positiu sobre aquest 
segment del col·lectiu.

Nombre inscrits per edat  2015

Edat

20-29 195

30-39 987

40-49 830

50-59 267

60-69 104

més 70 12

TOTAL GENERAL 2.395 
 

Evolució inscrits borsa de treball en línea per edat 2014-2015
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EVOLUCIÓ OFERTES PUBLICADES  
A LA BORSA DE TREBALL EN LÍNIA

En el següent gràfic podem observar que les ofertes publicades han augmentat per tercer any consecutiu, des-
près de la gran baixada dels anys anteriors. Aquest any amb un increment del 43% en comparació a l’any anterior. 

Evolució publicació ofertes borsa de treball en línea 2005-2015
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OFERTES SEGONS EL LLOC DE TREBALL

De l’anàlisi de les ofertes rebudes es desprèn que el perfil més demandat és el de cap d’obra i ajudant de cap 
d’obra de constructora amb un pes del 26%, seguit de les funcions relacionades amb funcions tècniques a la 
direcció d’obres (20%), en tercer lloc destaquen les funcions de management amb (15%), les de caire comercial i 
consultoria tècnica (11%), així com les relacionades amb la rehabilitació i manteniment (5%).

Ranking lloc de feina 2015
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La tria curricular és un altre dels serveis de consultoria que s’han 
reactivat durant el últim trimestre del 2014 i que continua amb un 
increment de processos durant el 2015 amb un increment del 80% 
respecte a l’any anterior.

En quant al numero de candidats presentats hi ha un total de 1.310 
candidatures presentades, amb una mitjana de 62 per cada procés 
de tria curricular i un promig de 9 candidats finalistes presentats a 
l’empresa.

Els processos de selecció realitzats han estat la creació d’una borsa 
de treball de 50 persones per una administració publica i la selec-
ció d’un tècnic d’obres i manteniment per una empresa de gestió 
patrimonial.

BORSA DE TREBALL  
D’OFERTES DE LES 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El Servei d’ocupació realitza un buidat de licitacions publiques i 
concursos i oposicions per l’Administració Pública, i durant el 2015 
s’han publicat les següents:

 2015

Licitacions     116

Concursos i oposicions      15

CONSULTORIA DE SELECCIÓ  
DE PROFESSIONALS  
DE L’EDIFICACIÓ

La consultoria de selecció del Caateeb, especialitzada en perfils 
professionals del sector de l’edificació, després dels darrers anys 
amb activitat quasi nul·la per manca de demanda del sector, ha 
rebut l’encàrrec per la recerca de candidats a 24 processos de se-
lecció, que representa un 71% més que a l’any anterior, en especial 
a l’últim trimestre del 2014. 

Els serveis oferts van des de la captació i tria dels currículums que 
més s’ajusten al perfil definit per l’empresa d’entre els captats a tra-
vés de l’anunci publicat a la borsa de treball en línia, fins  al procés 
de selecció complerta dels candidats més idonis d’acord al perfil 
definit conjuntament amb l’empresa i l’avaluació dels candidats 
captats a través de la borsa de treball i headhunting. 

Així mateix, es fan informes d’avaluació competencial i proves tèc-
niques de candidats, o bé la realització de processos de selecció 
per a la creació de borses de treballs per a llocs a l’administració 
pública.

Dades consultoria de selecció 2015

 2014 2015

Tria curricular      12 22

Procés de selecció complet 2 2
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BORSA  
D’ENCÀRRECS PROFESSIONALS

Numero de col·legiats inscrits:

 2014 2015

Num. col·legiats inscrits      1.820 1.781

Durant el 2015 el numero de col·legiats i col·legiades inscrits a la 
borsa de treball d’encàrrecs professionals ha disminuït. Al 2014 hi 
havia un total de 1.820 col·legiats i col·legiades inscrits i al 2015 
tenim 1.781. Això suposa una reducció de 2,14%, 39 col·legiats/
col·legiades menys que l’any passat.

ANÀLISI D’ENCÀRRECS SEGONS LA TIPOLOGIA DE FEINA

El total d’encàrrecs rebuts durant el 2015 ha estat de 681, en com-
paració amb el 2014 que va ser de 1.089, això suposa un total de 
408 encàrrecs menys  que s’han designat entre els  1.781 col·legiats 
inscrits a aquest servei. S’identifica una important baixada de les 
peticions de certificats d’habitabilitat en comparació a les dades 
de l’any anterior.

L’origen d’aquests encàrrecs provenen de ciutadans i comunitats 
de propietaris que s’adrecen al Col·legi per contactar amb un pro-
fessional per realitzar un treball puntual concret. En la major part 
dels casos es tracta de certificats d’habitatge usat o informes i dic-
tàmens, igual com l’any passat. 

Les feines assignades durant el 2015 s’han distribuït de la següent 
manera: 
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El nombre de col·legiats inscrits a les llistes corresponents al 2015 
són:

Llistat d’experts 2014 2015

Pèrits de part 385 392

Certificadors energètics 2.342 2.377

Pèrits d’ofici 168 111

Perits judicials 243 162

Registre mercantil 104 85

Agència tributària 98 120

Ajuntament Vilafranca  84

ANÀLISI PER COMARQUES

Analitzant la informació dels encàrrecs professionals realitzats per 
comarques veiem que hi ha un 68% d’ofertes a la comarca de Bar-
celona que correspon a un total de 461 encàrrecs sol·licitats. En 
segon lloc es troba la comarca del Vallès Occidental amb un 9%, 
que representa 58 encàrrecs.

LLISTES DE PÈRITS I EXPERTS

A petició del departament de Justícia de la Generalitat, del Regis-
tre mercantil i l’Agència Tributària, al final de cada any es renoven 
les llistes de perits judicials i d’ofici, així com experts en valoració 
que aquestes entitats faran servir durant l’any següent. I des del 
2013, l’ICAEN disposa d’un directori interessats en realitzar certifi-
cats d’eficiència energètica que és públic al web del ICAEN a dispo-
sició dels ciutadans.

Des del mes de juliol, hi ha una nova llista demanada per 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a la designació de tre-
balls d’assistència tècnica de l’Ajuntament que a finals d’any comp-
tava amb un total de 84 interessats.
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PROJECTE  
MENTORING JUNIOR-SENIOR

El projecte mentoring es va iniciar l’any 2013 amb l’objectiu de do-
nar suport als joves emprenedors, realitzat a través d’un acompan-
yament al col·legiat junior en l’inici de la seva activitat professional, 
per part d’un sènior que, a partir de la seva experiència, l’orienta 
sobre els criteris d’actuació professional. 

Al 2015 es va continuar el projecte i es van aparellar 6 mentors 
amb 7 joves. Les trobades continuades de mentoratge han permès 
l’acompanyament assessor en aspectes relacionats amb la gestió i 
organització del despatx professional, les bones pràctiques a l’obra 
o les bones pràctiques en la realització d’informes, valoracions i ac-
tivitats pericials, entre d’altres.

GUIA PER  
TREBALLAR A L’ESTRANGER

La guia per treballar a l’estranger, publicada al web del Caateeb, 
proporciona informació de 19 països i permet conèixer les oportu-
nitats professionals que ofereix cada país amb l’objectiu d’orientar 
als aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació en la 
cerca de feina a l’estranger. La guia consta de dos apartats amb 
informació general, el primer aborda els diferents aspectes que 
cal tenir en compte abans d’emigrar, mentre el segon parla de la 
regulació de les professions, el reconeixement professional i titula-
cions, les ocupacions i borses de treball a l’estranger de cadascun 
del països.  

Cal destacar que el 6 de juliol de 2015 es va signar el conveni de 
col·laboració entre el Caateeb i la Secretaria d’ocupació i relacions 
laborals de la Generalitat, amb l’objectiu de generar sinèrgies amb 
el portal Moncat de la Generalitat. Així, la informació de suport a 
l’emigració com a ciutadà serà la que disposi aquest portal públic, 
actuant el Caateeb com a centre especialitat en professionals de 
l’edificació. S’ha renovat el disseny de la guia i s’ha millorat l’accés 
a la informació, amb un total de 4.265 pagines visitades durant tot 
l’any.

Llistes experts
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ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

El Servei d’ocupació posa a l’abast dels col·legiats i col·legiades 
una assessoria i orientació professional com a servei en 
l’acompanyament en la recerca de treball, que consisteix en en-
trevistes d’avaluació del perfil professional, assessorament i reco-
manacions per al desenvolupament del propi pla de recerca de 
treball. Al llarg de l’any 2015 s’han realitzat :

Entrevistes d’orientació:  59 entrevistes que representen un 
51% més que l’any anterior.

Activitats d’orientació: s’han fet 10 activitats, amb un total de 
63 participants.

PROGRAMES DE  
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT

CONSTRUJOVE

Construjove és la jornada anual d’orientació professional, dirigida 
a estudiants d’arquitectura tècnica i recent titulats per orientar-los 
professionalment, propiciar el canal d’accés del recent titulat al 
Col·legi i facilitar-li la informació necessària per l’accés al mercat 
de treball. 

En aquesta edició, la jornada es va organitzar, d’una banda, amb 
la presentació de casos d’èxit en emprenedoria, sobretot enfocat 
als joves talents de l’arquitectura tècnica, on vam veure casos de 
coworking, ticketing 3D, arquitectura tècnica i construccions es-
portives i consultoria BIM. També vam tenir la oportunitat de parlar 
amb professionals de l’edificació que treballen arreu del món, i es 
va parlar del portal Moncat per buscar feina i recursos per treballar 
a l’estranger, com es veu la professió al mon i també sobre la certi-
ficació professional de l’agència ACP. Finalment diferents ponents 
van explicar quins passos s’han de seguir per buscar la primera fei-
na, donant la seva visió com a consultors de recursos humans, com 
a empresa i també dins del programa mentoring.

Per la tarda es van fer tallers d’aprenentatge on es va parlar de BIM, 
aplicacions mòbils i ipad que s’incorporen al procés de l’edificació, 
com fer una inspecció tècnica d’edificis, com ser pèrit, com fer ce-
tificats d’habitatge usat i també d’eficiència energètica.  Els tallers 
d’aprenentatge realitzats durant el Construjove 2015 han estat un 
total de 5, amb un total de 95 participants.

EMPRENEDORIA

Des del 2009, el Caateeb a través del conveni signat amb Barcelona 
Activa ofereix cada any el programa per a nous emprenedors en 
el sector de la construcció. Aquest és un programa que inclou una 
formació per adquirir els coneixement i habilitats necessaris per 
emprendre el teu negoci i confeccionar el pla de viabilitat, així com 
l’acompanyament tutelat del desenvolupament d’aquest pla.

Al llarg del 2015 s’han fet dues edicions amb un total de 40 parti-
cipants.

D’altra banda, es va actualitzar el informe d’oportunitats de nego-
ci al sector de la construcció que s’havia redactat al 2009, a partir 
del canvi de paradigma que representa la implantació de les me-
todologies BIM en el nostre sector. Aquest informe anomenat “Les 
noves oportunitats al sector de la construcció. El BIM i les noves 
startups” es va presentar al congrés anual de l’emprenedoria Biz-
Barcelona’15 al juny de 2015.
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La Memòria de gestió del Caateeb recull l’activitat feta estricta-
ment pel Col·legi. No obstant això, en aquest capítol es descriu 
també informació relativa a l’activitat feta des de la Corredoria 
d’Assegurances, tot i tenir identitat pròpia, atesa la seva importàn-
cia i implicació en la nostra realitat professional.  

Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances 
(ASP) continua desenvolupant la funció per la qual va ser creada, 
amb l’objectiu de donar un servei integral al col·legiats en l’àmbit 
de les assegurances. Transcorregut un any des de la incorporació 
dels aparelladors del Col·legi de Lleida a ASP, l’evolució és favora-
ble i manté el creixement d’acord amb les previsions.

Continuem treballant per millorar les pòlisses de responsabilitat 
civil professional, negociant any darrera any la contenció de les 
primes i la millora de les condicions contractades. Aquest any s’ha 
posat en marxa una nova base de dades de sinistres, amb l’objectiu 
d’aprofundir en l’anàlisi de la sinistralitat i les seves causes. En 
aquest sentit, ja s’han introduït les dades de sinistralitat dels anys 
2014 i 2015.

En relació a les pòlisses de protecció personal, de familiar, d’estalvi, 
etc, mantenim el ventall d’asseguradores i anem incorporant algu-
nes de noves: 

Assistència sanitària

Assegurances de la llar

Assegurances de vehicles

Baixes mèdiques per accident o malaltia

2.5 

corredoria d’assegurances

81

Hem ampliat el ventall de companyies asseguradores amb les que 
es pot contractar la pòlissa de responsabilitat civil professional tot 
incorporant a la nostra oferta la pòlissa de RC professional de Se-
gurCaixa i continuem oferint les dues pòlisses col·lectives comple-
mentàries a la de responsabilitat civil: DAS (Defensa jurídica espe-
cialitzada) i ARAG (Reclamació d’honoraris impagats).

Quan a les pòlisses de protecció en l’àmbit personal treballem en 
els àmbits de:

Assistència sanitària

Assegurances de la llar

Assegurances de vehicles

Baixes mèdiques per accident o malaltia

 �L’equip humà de la Corredoria d’Assegurances ASP
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La renovació de la pòlissa a final de l’any 2015 ha tingut menys 
incidències que en l’exercici anterior, atès que totes les novetats 
incorporades a les pòlisses han estat millores, tant pel que fa a les 
primes com a les condicions de regularització o desaparició de la 
regularització en el cas de Musaat. Quan al consultes ateses han 
estat comptabilitzades aproximadament unes 2.000 consultes.

SINISTRALITAT 
RESPONSABILITAT CIVIL

Servei d’atenció al professional assegurat, recepció i gestió dels co-
municats de sinistre emparats per la pòlissa de responsabilitat civil 
professional de Musaat.

EVOLUCIÓ SINISTRES MUSAAT

TIPUS 2014 2015 % 

Extrajudicials 75 72 -4%

Civils 74 41 -80%

Penals 4 8 +50%

Laborals 0 0 0%

Sancionadors 1 1 0%

Preventives 11 13 +15%

Total preventius  
i sinistres nous  165 135 -22%

 2015 MOVIMENTS RENOVACIÓ PÒLISSES DE RC PROFESSIONAL

 Ampliacions Reduccions Danys Baixes Peticions Canvis Total 
 Cobertura Cobertura Personals Voluntàries Inactius Pagador moviments

 21 59 5 57 55 33 230
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 �La Corredoria d’Assegurances del Caateeb va tenir una presència destacada a la fira Construmat
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PREMAAT

El nombre total de mutualistes de Barcelona són 4.741 dels quals 
2.127 són mutualistes actius (45%) i la resta són mutualistes pas-
sius i suspesos de drets (55%). 

Premaat . total Mutualistes ACTIUS SUPENS DRETS PASIUS

Grup Bàsic Ampliat + bàsic normal 586 346 907

Grup Premaat Professional + 2000 1.260 1.267 47

Grups obligatoris 1.846 1.613 954

Grup PLUS Estalvi Jubilació 276 24 23

Grup PLUS Assegurança de Vida 3 0 0

Grup Ppa 1 0 0

Grup PLUS Accidents 1 0 0

Grups voluntaris 281 24 23

 TOTAL MUTUALISTES 2.127 1.637 977

 

D’altra banda també es beneficien d’altres prestacions de Premaat 145 col·legiats mutualistes actius com ara prestacions per accident, 
subsidis per defunció, natalitat, nupcialitat, paternitat, maternitat, risc derivat d’embaràs, etc.

Aquest any hem tramitat un total de 993 peticions dels col·legiats mutualistes (altes noves, reingressos, prestacions, trasllats, baixes, etc.).

Gràfic del repartiment de prestacions relativa als mutualistes passius
Prestacions periòdiques
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L’any 2015 hem planificat, una vegada més, un programa forma-
tiu amb una estructura que facilita cobrir les necessitats del nos-
tres col·legiats, empreses i institucions vinculades al sector de 
l’edificació, atenent els canvis normatius, les noves tecnologies i la 
situació del sector. 

Hem impartit una formació emprant una metodologia que com-
bina les pautes teòriques amb l’anàlisi i resolució de casos pràc-
tic. Els formadors són professionals del sector que transmeten el 
coneixement mitjançant l’exposició d’experiències professionals 
reals. Es prioritza el treball en grup, amb l’objectiu de potenciar les 
habilitats humanes dels participants. Així mateix es complemen-
ta la formació amb visites d’obra on s’analitza, en temps real, els 
coneixements adquirits a l’aula, i amb sessions tècniques, taules 
rodones i conferències.

La formació del Col·legi s’imparteix a la seu de Barcelona i també 
a les delegacions del Bages-Berguedà-Anoia, Vallès Oriental, Vallès 
Occidental, Osona, Maresme i Alt Penedès-Garraf.

Durant l’any 2015 s’han realitzat 129 accions formatives, les quals 
sumen un total de 4.670 hores de formació i 1.228 alumnes.

El programa formatiu del 
Col·legi facilita cobrir 
les necessitats del nostres 
col·legiats i de les empreses 
i institucions del sector de 
l’edificació

2.6 

formació
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FORMACIÓ IMPARTIDA

La formació del Caateeb està estructurada en àrees de coneixe-
ment les quals agrupen cursos específics amb un fons comú. 

Les àrees de coneixement del 2015 han estat:

• Obra nova T+I (Tecnologia i Innovació)

• Estructures i geotècnia

• Rehabilitació i manteniment d’edificis

• Energia, medi ambient i construcció sostenible

• Gestió i organització en la construcció

• Seguretat i salut en les obres

• Activitats pericials

• Urbanisme

• Habilitats humanes

• Informàtica i TIC

En les àrees de coneixement estructurem la formació en:

Màsters i postgraus: Programes formatius creats per 
desenvolupar les competències i habilitats pròpies dels diferents 
perfils professionals dels aparelladors, arquitectes tècnics i 
enginyers d’edificació.

Formació contínua:  Accions formatives específiques d’un 
treball determinat que pot realitzar un aparellador i un 
arquitecte tècnic, amb l’objectiu de donar resposta immediata a 
un possible dubte professional. Són de curta durada.

Sessions tècniques: Conferències en les quals es tracten 
temes d’actualitat i d’obligatori coneixement pels aparelladors 
i arquitectes tècnics, per tal que puguin desenvolupar la seva 
tasca amb la màxima qualitat i d’acord a la normativa vigent.  

MÀSTERS I POSTGRAUS REALITZATS

Màsters

Màster en Rehabilitació en Edificació 4a edició

Postgraus

Postgrau de Facility Management 9a edició

Postgrau Property Management. Gestió d’actius immobiliaris 4a 
edició

Postgrau de Direcció d’execució i control d’obres 15a edició

Postgrau de Gestió de projecte i obra 3a edició

Postgrau en Patologia i estudi estructural de construccions 
existents 10ª edició

Postgrau en Diagnosi i reparació estructural 1ª edició

Postgrau en Diagnosi i reparació de l’envolupant 1a edició

Postgrau BIM Manager 1a, 2a i 3a edició

Postgrau en gestió energètica dels edificis. Intervenció real sobre 
edificis terciaris 1a edició

 �Els companys que van superar el postgrau van rebre el seu diploma
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S’han dut a terme 12 accions formatives, les quals suposen un total 
de 2.329 hores de formació que han rebut 166 alumnes. Els progra-
mes formatius s’han revisat i actualitzat.

Enguany el postgrau amb més demanda ha estat el de BIM Mana-
ger. Es va programar la 1a edició el mes de maig i es van inscriure 
23 alumnes. El mes d’octubre es va programar la 2a edició, a la qual 
es van inscriure 29 alumnes. I es va haver de programar una 3a edi-
ció al novembre per donar resposta a la demanda i el segueixen 25 
alumnes més. 

El postgrau en Gestió energètica dels edificis/Intervenció real so-
bre edificis és la 1a vegada que s’imparteix i es fa conjuntament 
amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). El Col·legi ha 
aportat a aquest postgrau 20 matrícules.

Els diferents màsters i postgraus s’han modulat a fi i efecte que 
l’alumne interessat pugui flexibilitzar la seva formació i dilatar-la 
en el temps, i també per poder focalitzar el seu aprenentatge en 
aquelles matèries que l’interessin, sense necessitat de fer tot el 
postgrau o màster. 

FORMACIÓ CONTÍNUA REALITZADA 

Enguany s’ha continuat impartint el Pla de Formació BIM, per 
donar resposta a la demanda en aquest àmbit. S’han realitzat 12 
edicions del curs Autodesk Revit nivell 1 i 6 edicions del curs Auto-
desk Revit nivell 2. També s’han fet edicions de la resta de cursos 
que formen el Pla com ara Metodologia BIM, Expert en planifica-
ció, Amidaments i pressupostos amb BIM, Expert en reformes i 
rehabilitació amb BIM, Expert en estructures amb BIM, Expert en 
instal·lacions amb BIM, etc. 

En l’àmbit de la rehabilitació i manteniment d’edificis s’han pro-
gramat un any més els cursos de formació d’ITE, tant el curs 
genèric, com els cursos d’especialització en estructures, cobertes 
i façanes, mitgeres i patis. S’han impartit 5 edicions del curs de 
llicències d’activitats (llicències ambientals), 2 edicions de càlculs 
senzills d’estructura per a obres de rehabilitació i 2 d’implantació 
d’ascensors en edificis existents. 

Pel que fa al tema de la certificació energètica d’edificis existents, 
s’han programat nous cursos per explicar l’eina simplificada CE3X, 
del qual s’han realitzat 4 edicions. També dins de l’àmbit de la 
construcció sostenible s’ha programat la 1a edició del curs Intro-
ducció a l’estàndard Passivhaus.

S’ha fet dues convocatòries del nivell bàsic de la formació en plans 
d’autoprotecció i dues del nivell superior. S’ha programat la 1a edi-
ció del curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. 
Aquest curs prepara l’alumne per a l’accés a l’examen oficial per 
obtenir la certificació tècnica de nivell bàsic de prevenció i segure-
tat en cas d’incendi, expedida per l’ISPC. Aquest curs s’ha fet con-
juntament amb el Col·legi d’Enginyers de Barcelona. 

En l’àmbit de la formació especialitzada en project manager, s’ha 
tornat a realitzar la formació per a l’obtenció de la certificació del 
Project Management Institute  (PMI). En matèria d’informàtica 
s’han programat diversos cursets en l’àmbit de l’Access i de l’Excel 
per abordar els temes dels macros, funcions i taules i gràfics dinà-
mics. També s’ha tornat a ofertar formació en Presto i Sketchup. I 
s’ha fet 2 edicions del curs de Linkedin, per millorar la presència i 
promoció dels professionals en les xarxes socials.

En aquest capítol de la formació continuada s’han dut a terme 114 
accions formatives, les quals suposen un total de 2.299 hores de 
formació que han rebut 985 alumnes. A continuació fem una rela-
ció de les accions formatives (formació contínua, sense repetició) 
que s’han realitzat al Caateeb al llarg del 2015

 �Acte d’inauguració de l’any acadèmic 2015 – 2016
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Amidaments i pressupostos amb BIM 

Anàlisi de danys en la construcció

Auditoria de projecte

Autodesk Revit Nivell I BIM 

Autodesk Revit. Nivell II BIM 

Autodesk Revit: Expert en modelatge d’informació de construcció

Bases de dades amb Access

Càlculs senzills d’estructura per a obra de rehabilitació

Certificació energètica d’edificis existents (CE3X)

Comunicació en el Facility Management

Control de qualitat segons el CTE i l’ EHE-08

Control d’execució d’instal·lacions I

Control d’execució d’instal·lacions II

Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d’incendis

Deconstrucció

Disseny 3D amb el programa Sketchup

Edificis de consum quasi nul nZEB (Terrassa)

El control d’execució d’obres

El finançament hipotecari d’operacions immobiliàries

El gestor energètic

Elaborar projectes electrònics per les e-llicències Barcelona

Estintolaments. Casos pràctics

Estratègies de contractació del projecte

Expert en detalls constructius BIM

Expert en estructures BIM

Expert en Instal·lacions BIM 

Expert en planificació, amidaments i pressupostos BIM

Expert en reformes i rehabilitació BIM

Facility Management: planificació i gestió d’espais

Fiscalitat immobiliària

Formació bàsica per elaborar plans d’autoprotecció (PAU)

Formació superior per elaborar plans d’autoprotecció (PAU)

Funcions amb Excel

Guia pràctica del coordinador de seguretat. Cas pràctic

Implantació d’ascensors en edificis existents

Inspeccions ITE: diagnosi i terapèutica d’edificis existents

Intervenció en arcs, voltes i cúpules

Intervenció en estructures portants de formigó i fàbrica

Introducció a l’estàndard Passivhaus

ITE: la prediagnosi de cobertes

ITE: la prediagnosi de façanes, mitgeres i patis

ITE: la prediagnosi d’estructures

La gestió del despatx del director d’execució d’obra

La gestió del Facility Management
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La nova tramitació del certificat d’habitabilitat

La revisió del projecte

L’acústica en l’obtenció de llicències d’activitat

Licitació i contractació a l’obra

Linkedin. Millora la teva presència a les xarxes socials

Llicències d’activitat (llicències ambientals)

Macros amb Excel

Metodologia BIM

Model de gestió energètica d’edificis

Novetats CTE. Actualització Document CTE-HE 

Obtenció de la certificació del Project Management Institute  (PMI)

Perícia pràctica. Redacció de dictàmens pericials

Planificació de la promoció i l’obra

Planificació i organització de l’obra

Predimensionat de costos

Presto I. Amidaments, pressupostos i certificacions

Redacció d’expedients d’activitat en locals d’ús terciari 

Rehabilitació energètica: envolupant i instal·lacions

Taules i gràfics dinàmics amb Excel

Valoracions immobiliàries

89
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FORMACIÓ A LES DELEGACIONS

En referència a la formació realitzada a les delegacions, es varen 
impartir:

Alt Penedès-Garraf: 2 accions formatives, que sumen 8 hores de 
durada, amb un total de 20 participants

Bages-Berguedà-Anoia: 1 acció formativa, de 28 hores, amb un 
total de 6 participants.

Maresme:  1 acció formativa amb una durada de 4 hores i un 
total d’11 participants.

Osona:  3 accions formatives que sumen un total de 19 hores, 
amb un total de 31 participants. 

Vallès Occidental: 1 acció formativa de 10 hores, amb un total 
de 8 participants.

Vallès Oriental: 1 acció formativa amb un total de 28 hores i 8 
participants.

CURSOS A MIDA PER A EMPRESES 
(FORMACIÓ IN COMPANY)

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les empreses 
del sector que s’adrecen al Caateeb per impartir formació al seu 
col·lectiu, hem realitzat 3 cursos de formació a mida, que han su-
posat 42 hores en les quals s’han format 77 professionals.

Les empreses que s’han format amb el Caateeb han estat:

• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

• Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC)

• Diputació de Barcelona

FORMACIÓ EN LÍNIA 

Enguany s’ha potenciat la formació a través del portal Area Buil-
ding School, que va crear-se l’any 2012 a partir del conveni signat 
entre el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona i el de Madrid, amb 
l’objectiu de facilitar l’accés a la formació, eliminar les fronteres 
temporals i espacials i poder ofertar formació aprofitant les noves 
metodologies de la comunicació.  Arquitectes tècnics i professio-
nals del sector de l’edificació de tota la geografia espanyola han 
participat en la formació impartida a través de l’Area Building 
School.

Tam bé en l’àmbit de tot l’Estat s’ha produït una forta demanda de 
la formació en BIM. S’han fet 10 edicions del nivell inicial del curs 
Autodesk Revit i s’han format 214 alumnes. I s’han dut a terme 7 
edicions del nivell avançat, on s’han format 65 alumnes.

Un altre curs molt sol·licitat ha estat el de redacció d’expedients 
d’activitats, del que s’han realitzat 5 edicions i que han seguit 86 
alumnes. Per altra banda, s’ha continuat oferint els cursos en l’àrea 
d’idiomes, que s’han vehiculat amb l’acord signat amb l’escola Ber-
litz. 

En total s’han dut a terme 39 accions formatives en línia, que ha 
suposat 1.135 hores de formació seguides per 530 alumnes. Ac-
tualment la plataforma Area Building School www.areabs.com té 
3.200 seguidors i 660 seguidors a Twitter. 

COMISSIÓ DE FORMACIÓ

Per estudiar i identificar les necessitats formatives dels profes-
sionals de l’edificació i programar les accions més adients per al 
desenvolupament de les competències sol·licitades pel sector en 
l’actual situació laboral i econòmica, s’ha constituït una comissió 
de formació. A aquesta comissió s’ha convidat a professionals de 
diferents àmbits locals, que poden aportar les necessitats con-
cretes de cada zona geogràfica i ajudar a adequar les accions for-
matives a la demanda de cada localitat. La Comissió de Formació 
està formada per Josep Mª Forteza, com a vocal de Formació de la 
Junta de Govern del Caateeb, representants de les delegacions del  
Caateeb, així com els directors i coordinadors de les àrees de  
Formació, Assessoria Jurídica i Àrea Tècnica del Caateeb. 
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SUPORT I AJUTS A LA FORMACIÓ

S’han concedit ajudes per fer els cursos de màster i postgrau. S’ha 
donat suport als joves, als col·legiats amb dificultats econòmiques 
i als alumnes i empreses que ja han fet formació al Caateeb. També 
s’ha aprovat bonificacions i beques. Els ajuts que es concedeixen 
són els següents:

Suport als joves. Per a col·legiats i col·legiades juniors, 
precol·legiats i membres de l’Associació Sectorial d’Estudiants 
d’Enginyeria d’Edificació (ASAT).

Suport a la fidelitat. Destinat a col·legiats que hagin realitzat més 
de 100 hores de formació contínua en els últims 3 anys i per als 
que hagin realitzat algun curs de postgrau o màster en els últims 
5 anys.

Suport als col·legiats amb dificultats econòmiques: per a 
col·legiats en situació d’atur.

Suport per transport destinat als col·legiats amb adreça de 
correspondència que superi els 30 quilòmetres de distància de la 
ciutat de Barcelona i col·legiats de la resta de col·legis catalans.

Suport a les empreses que hagin realitzat alguna acció 
promocional o de formació al Caateeb de manera continuada en 
els últims 3 anys.

Fundació Tripartita. Hem continuat informant i gestionant el 
procés de bonificació per la formació dels treballadors de les 
empreses per mitjà de la fundació tripartita.  

En total s’han concedit 156 ajudes de l’Àrea de Formació del  
Caateeb a alumnes de màster i postgraus. Fins a 159 alumnes, dels 
166 matriculats (un 96%), s’han beneficiat d’aquestes ajudes per 
un import de 89.182,43 €.

Com a novetat del 2015 destaquen les 15 beques convoca-
des per Aparelladors Serveis Professionals (ASP), la Corredoria 
d’Assegurances del Caateeb destinades als professionals assegu-
rats a la corredoria i que desitgen fer algun dels cursos màster o 
postgrau que ofereix el Caateeb.

PATRONS DE LA FORMACIÓ 

Gas Natural Fenosa i Basf The Chemical Company ha estat 
els patrons de la formació de l’àrea d’energia, medi ambient i 
construcció sostenible.

          

Construnext Infraestructura ha estat patró de la Formació de 
l’Àrea Rehabilitació i manteniment d’edificis.
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QUALITAT CERTIFICADA

L’àrea de Formació del Caateeb imparteix formació certificada amb 
la ISO 9001:2008 de gestió de la qualitat. Aquesta certificació es 
renova anualment des de 2003. Aquesta és una de les millors ga-
ranties que podem oferir per a aconseguir els objectius que ens 
proposem. Anualment es defineix una política de qualitat i uns 
objectius a assolir. Es controlen diferents aspectes com ara els con-
tinguts, professorat, documentació, instal·lacions i satisfacció dels 
alumnes, entre d’altres. Els valors que s’assoleixen cada any estan 
per sobre del 80%. 

En el curs acadèmic 2014-2015 els valors globals han estat de 
84,52%, distribuïts en un 87,04% en formació contínua i un 82,01% 
en màsters i postgraus.

ACTE D’INAUGURACIÓ  
DE L’ANY ACADÈMIC

L’àrea de formació del Caateeb organitza cada any l’acte 
d’inauguració de l’any acadèmic i de lliurament de diplomes i pre-
mis amb un doble objectiu, en primer lloc donar el tret de sortida 
de la formació al Caateeb, amb la presentació del pla de formació 
i en segon lloc, premiar i reconèixer públicament l’esforç realitzat 
durant el curs per part dels alumnes.

Es va celebrar a la sala d’actes del Col·legi i va comptar amb 
l’assistència dels membres de la Junta de Govern del Caateeb, 
directors acadèmics, professors i alumnes amb els seus familiars 
i amics. El secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, 
Carles Sala, va impartir una conferència amb el títol “Projectes del 
Govern Català en matèria d’habitatge pel 2016”. Durant el trans-
curs de l’acte es varen lliurar els diplomes dels diferents cursos 
impartits, així com els premis als millors projectes, tant del màster 
com de cadascun dels postgraus. 

Els premiats enguany en el màster i postgraus van ser:

Postgrau de coordinadors de seguretat i salut en la 
construcció 
Coordinació de Seguretat en obres d’estintolaments i enderroc 
Autors: Judith Peralta, Marc Solà i Ramon Zaballa

Postgrau en direcció d’execució i control d’obres 
Projecte de direcció d’execució i control d’obres  
Autors: Carlos Boneu, Pablo Hugo Breton, Bega Clavero, Guillem 
Reig, David Vásquez

Màster en rehabilitació 
Rehabilitació d’un edifici de Girona  
Autors: Edgar Bentadé i Jordi Martil
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SABER-FER DE L’ÀREA  
DE FORMACIÓ DEL Caateeb

El Caateeb ha transmès el seu coneixement i saber-fer en l’àmbit 
de la formació en línia al Col·legi d’Administradors de Finques de 
Barcelona-Lleida, amb la creació de la seva plataforma de formació 
e-learning titulada Aula Col·legial. 

 �Premiats pel millor treball de Postgrau de Coordinador de Seguretat  �Els guardonats del Màster de Rehabilitació juntament amb el director 
acadèmic
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COMISSIÓ SÈNIOR

La Comissió Sènior neix de les necessitats dels integrants més 
grans del Caateeb. Té com a objectius interessar i fer participar a 
aquells col·legiats i col·legiades de més de 50 anys i, per aconse-
guir-ho, fa propostes, planifica i realitza activitats i trobades cada 
trimestre en les quals s’analitzen les activitats fetes i se’n proposen 
de noves d’interès especial per a aquest col·lectiu professional.

COMISSIÓ JÚNIOR

La Comissió Júnior neix de les necessitats dels integrants més jo-
ves del Caateeb. El seu objectiu és implicar els joves estudiants i 
col·legiats en les activitats del Caateeb com a eina de posiciona-
ment en el col·lectiu d’estudiants d’enginyeria d’edificació i futurs 
col·legiats. I com a eina integradora i de participació dels més joves 
en els serveis i activitats del Caateeb. Els seus objectius específics 
són:

Recollir les opinions dels joves envers el present i el futur del 
Caateeb 

Analitzar els serveis d’interès per estudiants i joves col·legiats

Proposar, planificar i realitzar activitats d’interès pels integrants 
més joves del Caateeb 

Promoure la participació dels més joves en els actes i activitats 
del Caateeb

Donar a conèixer el Caateeb als estudiants del grau

El Col·legi desenvolupa un intens programa d’activitats d’interès 
professional que es complementa amb activitats per a la relació i 
de tipus institucional que tenen un objectiu principal de notorietat 
en la societat. Aquest programa d’activitats s’organitza tant des de 
la seu central de Barcelona com des de les delegacions. Per aquest 
motiu, una part d’aquest programa el trobareu complementat en 
el capítol corresponent a les delegacions territorials. 

Durant el 2015 es van realitzar un total de 222 activitats al Caateeb 
i a les seves delegacions. La seva classificació per tipus d’activitat la 
trobareu en el gràfic següent: 

La participació en les activitats organitzades pel Caateeb al llarg 
del 2015 ha estat de 6.700 persones aproximadament. Les acti-
vitats que componen el programa anual són proposades per les 
diferents àrees del Caateeb i bona part d’elles per les diferents co-
missions de col·legiats.

2.7 

activitats ProfessionaLs  
i cuLturaLs
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El Col·legi desenvolupa 
un intens programa 
d’activitats d’interès 
professional que es 
complementa amb altres 
activitats

La Comissió Júnior s’ha configurat en 4 seccions amb l’objectiu 
d’organitzar les activitats per especialitats. Així, hi ha les seccions 
de construcció sostenible, innovació i tecnologia de la construcció, 
rehabilitació, cultura i esports.

COMISSIÓ D’ACTIVITATS

L’objectiu genèric d’aquesta comissió és proposar, planificar, orde-
nar i compartir les activitats de caràcter lúdic, esportiu i cultural 
que es realitzen al Caateeb i com a objectius més específics ens 
marquem:

Planificar les activitats que s’han previst realitzar a Barcelona i a 
les delegacions

Analitzar aquelles activitats que es poden realitzar en més d’una 
delegació

Procedimentar la realització d’activitats

Establir els canals de comunicació de les activitats

Analitzar els pressupostos de les activitats

Informar de les activitats de la comissió júnior i la comissió sènior

Assignar responsables per a cadascuna de les activitats

LES ACTIVITATS

A continuació destaquem les principals activitats que s’han dut a 
terme al llarg del 2015.

 �Debat sobre el BIM en el marc de Construjove



96

Caateeb  /  MEMÒRIA 2015   

COMMEMORACIÓ DELS  
75 ANYS DEL Caateeb

L’any 2015 ha sigut un any especial per el Caateeb ja que s’han 
realitzat tot un seguit d’activitats per commemorar el seu 75è ani-
versari. Algunes de les activitats tradicionals que es fan al llarg de 
l’any es van dedicar especialment a recordar l’efemèride, com és el 
cas de la Nit de la Construcció, la participació del Caateeb a Cons-
trumat o el Concert de Nadal. A més, hi va haver altres activitats es 
van organitzar expressament per celebrar els 75 anys de vida de la 
nostre institució, és el cas de la trobada institucional de membres 
de les diferents juntes de govern, la recepció amb els treballadors 
o l’exposició fotogràfica dels presidents del Caateeb.

El 16 d’abril es va celebrar l’acte commemoratiu al qual es va con-
vidar tots els membres que han format part de la Junta de Govern 
del Col·legi al llarg de la seva història. Els antics presidents van te-
nir l’oportunitat de dedicar unes paraules de record davant dels 
assistents.  L’acte va finalitzar amb un sopar de germanor que es va 
celebrar a la seu del Caateeb. 

El 23 d’octubre es va celebrar una recepció institucional a la qual 
éren convidats tots els treballadors que han passat pel Col·legi al 
llarg dels anys. L’acte va constar d’un aperitiu de benvinguda a 
l’entrada del Col·legi, amb un discurs per part del president. Tots 
els treballadors d’ahir i d’avui es van fer una foto a l’entrada de 
l’edifici i van enlairar els globus amb el logotip imprès de l’entitat i 
el del 75è aniversari. 

Durant tot el 2015 a la cafeteria del Caateeb es va fer una exposició 
de fotos de tots els presidents del Col·legi i també una mostra de 
totes les seus col·legials.

HOMENATGE ALS MÉS GRANS  
I BENVINGUDA  

ALS NOUS COL·LEGIATS

El 28 de maig es va realitzar un homenatge a tots els aparelladors 
que l’any 1990 es van col·legiar al Caateeb, ara fa 25 anys. És per 
aquest motiu que se’ls va organitzar una jornada molt emotiva que 
va comptar amb un total de 62 assistents. També es va organitzar 
el tradicional acte d’homenatge als companys que celebren els 50 
anys de pertinença continuada al Col·legi i que es van col·legiar 
l’any 1965. Hi van assistir 51 col·legiats junt amb les seves famílies i 
amics. Hi van participar el el president del Caateeb, Jordi Gosalves 
i la vicepresidenta Maria Àngels Sánchez, així com altres membres 
de la Junta de Govern. Igualment, el Col·legi va organitzar al llarg 
de l’any 3 sessions de benvinguda als nous col·legiats i col·legiades, 
en les quals s’informa els més joves sobre els serveis que tenen a 
l’abast al seu col·legi professional. 

 �Emotiva taula rodona amb bona part dels antics presidents del Caateeb
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INAUGURACIÓ DE  
L’ANY ACADÈMIC I  

LLIURAMENT DE DIPLOMES

El 29 d’octubre va tenir lloc l’acte de lliurament de diplomes que 
representa la culminació del curs acadèmic pels alumnes dels 
programes formatius de màster i postgraus i del cicle de forma-
ció oberta. També es varen lliurar els premis als millors projectes 
de màster i postgraus. A la vegada, es va fer el tret de sortida al 
començament de l’any acadèmic 2015-2016. Com a convidat es-
pecial vàrem comptar amb la participació de Carles Sala, Secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya. 

JORNADA CONSTRUJOVE

Construjove acull les jornades d’orientació professional dirigides a 
estudiants d’arquitectura tècnica i recent titulats que tenen com a 
objectiu que els joves coneguin les sortides professionals i entrar 
en contacte amb les empreses del sector. La jornada va tenir lloc el 
25 de novembre i es van fer 3 sessions informatives i 5 tallers pràc-
tics ubicades a diverses sales del Caateeb. El nombre d’assistents 
total a les diferents sessions va ser de 75 persones.

CONSTRUSÈNIOR 

Amb el suport actiu de la comissió sènior del Caateeb, s’han or-
ganitzat diferents activitats relacionades amb la cultura ciutada-
na i la història del nostre país. En l’àmbit cultural s’ha continuat 
amb les sortides pels diferents barris de Barcelona organitzades 
en col·laboració amb l’empresa Insòlit Barcelona i que han desper-
tat un gran interès entre els nostres col·legiats. Els col·legiats han 
pogut gaudir d’itineraris com ara el mercat del Born i el parc de la 
Ciutadella , Sant Just i Mercè, la Gràcia més gitana, una passejada 
pel barri de Sant Gervasi, visita a Sitges i recorregut per la Barcelo-
na desapareguda, entre d’altres cites culturals. 

A més a més, ConstruSènior ha organitzat al llarg de l’any diverses 
conferències que s’han celebrat a la sala d’actes del Caateeb, amb 
títols com ara: Com serà la nostre jubilació?, Estan segurs els nos-
tres estalvis? O La importància de les herències i els testaments.

 �Trobada dels professors del Caateeb

 �Festa d’inici de l’acte acadèmic
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LA NIT DE LA CONSTRUCCIÓ

El 9 de juny va tenir lloc la 20a edició de La Nit de la Construcció, 
una vetllada que s’ha anat consolidant com a espai de trobada fes-
tiva dels professionals i oberta al sector, en el transcurs de la qual 
es va fer el lliurament dels Premis Catalunya Construcció 2015. Hi 
van assistir prop de 500 persones entre aparelladors i altres pro-
fessionals del sector, representants institucionals, així com els seus 
acompanyants i amics. Atesa la significació dels 75 anys del Ca-
ateeb, l’acte es va celebrar al Gran Teatre del Liceu. La vetllada va 
ser presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat, Santi Vila; el gerent adjunt d’Habitatge de l’Ajuntament de 
Barcelona, Antoni Sorolla i el president del Caateeb, Jordi Gosalves. 
La cerimònia va ser presentada per dos personatges públics ben 
coneguts al món de la comunicació i l’espectacle a casa nostra, 
com són l’Òscar Dalmau i el Mag Lari cosa que va suposar que la 
vetllada encara fos més especial i divertida.

 �Lliurament del Premi Especial a la Trajectòria Professional

 �La Nit de la Construcció, coincidint amb el 75 aniversari del Caateeb, es va fer al Gran Teatre del Liceu
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Als visitants es va facilitar la guia de serveis del Caateeb, la promo-
ció de l’aparellador com a tècnic de capçalera dels edificis, el valor 
del visat, els serveis de la borsa de treball i el servei d’ocupació, 
la col·legiació, així com els cursos de formació. Dins de l’apartat 
d’activitats de la Fira es van organitzar accions de caire tècnic com 
ara les jornades de rehabilitació i innovació amb BIM.

Com en edicions anteriors, l’estand del Caateeb ha ofert a les em-
preses del sector de la rehabilitació, uns espais adjacents per pre-
sentar la seva oferta de productes al visitants de la fira. En aquesta 
edició hi han participat 9 empreses del sector. 

Enguany el Caateeb ha presentat una candidatura a la convoca-
tòria de la 16a edició dels premis a la Innovació i sostenibilitat que 
convoca Construmat amb la col·laboració de l’ITeC. Es tractava de 
l’aplicació digital del Llibre d’incidències web que ha elaborat l’Àrea 
Tècnica del Col·legi i que va obtenir una menció especial del jurat.

PARTICIPACIÓ ACTIVA  
A LA FIRA CONSTRUMAT

El Col·legi participa des de l’any 1993 a Construmat, sempre amb 
l’objectiu de tenir visibilitat institucional i d’oferir recolzament a la 
professió. Enguany la fira es va fer del 19 al 23 de maig. Amb el 
nom nou de Beyong Building Barcelona, el certamen que se ce-
lebra cada dos anys a l’Hospitalet de Llobregat ha estat sempre 
l’ocasió per mostrar la línia d’acció institucional dirigida tant als 
professionals com als ciutadans. Els objectius principals del Costru-
mat l’any 2015 han estat la innovació, rehabilitació, sostenibilitat i 
disseny, a més d’un novedós apartat de market place.  L’estand del 
Caateeb estava ubicat a la zona institucional i va tenir una especial 
presència 75è aniversari de la institució. L’objectiu de comunica-
ció va ser mostrar els serveis del Caateeb, així com les principals 
línies de treball. L’estand era de 36 metres quadrats i va acollir dife-
rents zones per a les empreses del Caateeb com són la corredoria 
d’assegurances i la nova Agència de Certificació Professional ACP. 

Van visitar l’estand del Caateeb unes 700 persones, sobretot 
col·legiats, empreses del sector, ciutadans en general i estudiants. 

 �L’estand del Caateeb al Beyond Building Barcelona (antic Construmat)  
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FESTA INFANTIL I  
CONCERT DE NADAL

El 16 de desembre es va celebrar la festa infantil per a tots els nens 
i nenes fills dels col·legiats del Caateeb, que van gaudir d’una bona 
xocolata desfeta i d’un show molt animat a càrrec de dues anima-
dores, a més de jugar, ballar i fer dibuixos de Nadal. També es va fer 
lliurament dels premis als guanyadors del concurs de dibuix per a 
la nadala del Col·legi. Hi van participar un total de 84 nens. 

Per finalitzar l’any, la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona 
va acollir un cop més el tradicional Concert de Nadal, que aquest 
2015 va celebrar la seva 19ena edició. Més de 2.000 persones van 
poder gaudir de la representació de l’Orfeó Català. A més a més, 
com a sorpresa, els castells de Bergants del Campus de Terrassa 
van fer una meritòria actuació a l’interior de la basílica. Tots vam 
poder gaudir d’una nit molt nadalenca i també per acabar de cele-
brar els 75 anys del Col·legi amb tot el públic assistent.

 �La festa infantil de Nadal va aplegar una bona colla de nens i nenes

 �19a edició del Concert de Nadal amb l’Orfeó Català
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 �Impressionant imatge de la basílica de Santa Maria del Mar plena de gom a gom
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ALTRES ACTIVITATS DESTACADES

El Caateeb ha organitzat altres activitats de caire tecnològic i 
d’interès per a tots els professionals del sector de la construcció, al-
gunes d’àmbit català i d’altres d’abast internacional, com és el cas 
de la II edició de l’European BIM Summit i la XII edició dels Premis 
Catalunya Construcció.

PRIMERA EDICIÓ DE L’EUROPEAN 
BIM SUMMIT BARCELONA 2015 

El Caateeb juntament amb BIM Academy i amb Roca com a patro-
cinador principal, va organitzar els dies 11 i 12 de febrer la primera 
cimera europea sobre Building Information Modelling (BIM), en la 
qual es van presentar les experiències més representatives i es van 
mostrar els últims avenços d’aquest nou model de gestió i de se-
guiment del cicle de la construcció. BIM és un element clau per a 
la transformació del sector i cal que els tècnics de la construcció el 
coneguin a fons. 

L’European BIM Summit (EBS) congrega una nodrida representació 
internacional de ponents en una trobada d’alt nivell ja que consta 
de ponències i tallers d’empreses que volen mostrar als assistents 
les informacions més actuals, l’estat del debat i les eines, serveis i 
productes que s’utilitzen en aquest àmbit. 

La cimera internacional es va celebraral World Trade Center Bar-
celona (WTCB) i va acollir 463 assistents d’arreu del món, amb 28 
ponents. El congrés també es va poder seguir per vídeo estríming. 
Van assistir 13 mitjans de comunicació d’arreu d’Europa, interes-
sats en informar sobre el seu desenvolupament i conclusions. La 
cimera BIM va tenir diversos patrocinadors a més del principal, 
ROCA, amb dues empreses de software, 12 patrocinadors més i un 
total de 38 col·laboradors. 

Durant els dos dies de la cimera es van realitzar un total de 10 
taules rodones, 3 presentacions d’empreses i 4 cafès networking 
dirigits als ponents, les empreses i als congressistes. També es va 
celebrar una interessant sessió de treball amb empreses que bus-
quen talents en l’àmbit del BIM, així com un taller de promoció 
professional que va tenir un gran èxit entre els professionals i molt 
especialment entre el públic més jove. 

XII EDICIÓ DELS  
PREMIS CATALUNYA COSTRUCCIÓ

Per dotzè any consecutiu, el Caateeb va convocar els Premis Cata-
lunya Construcció que tenen com a objectiu reconèixer pública-
ment les funcions professionals relacionades amb la direcció i ges-
tió de l’execució de les obres, la coordinació de seguretat i salut, 
la innovació en la construcció i la intervenció en edificis existents. 
Organitzats pel Caateeb i oberts a tots els professionals de la cons-
trucció, els premis s’han consolidat com una referència de qualitat 
i prestigi entre el col·lectiu professional i en tot el sector i han anat 
adquirint amb el temps un important valor de currículum per als 
seleccionats, finalistes i guardonats. Des de l’any 2004 i fins al 2015 
el nombre de candidatures presentades en totes les categories ha 
estat de 1.227. Els premis compten amb el suport del Consell de 
Col·legis d’Aparelladors de Catalunya i d’Arquinfad.  �L’auditori del World Trade Center de Barcelona va acollir centenars 

d’assistents durant la celebració de l’European BIM Summit Barcelona
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CONVOCATÒRIA I DIFUSIÓ

El comitè organitzador dels premis va convocar al novembre del 
2014 la XII edició en les quatre categories. També va mantenir per 
quart any consecutiu el Premi del Públic, una categoria orientada 
a la participació i la difusió dels premis entre el col·lectiu profes-
sional. El jurat d’aquesta edició va quedar conformat de la manera 
següent:

Presidenta: Maria Rosa Remolà, presidenta del Caateeb

Vocals: Maria Àngels Sánchez, arquitecta tècnica, coordinadora 
de seguretat i tresorera del Caateeb; Àlex Guillén, gerent de 
construcció de Teyco; Enric Batlle, arquitecte; Susana Pavón, 
arquitecta tècnica i professora associada de l’EPSEB; Montserrat 
Bosch, arquitecta tècnica i investigadora de la UPC, i Xavier Font, 
enginyer de camins

El total de candidatures presentades en aquesta XII edició va ser 
de 81, presentades per equips i empreses responsables de dirigir, 
coordinar i projectar obres acabades durant els anys 2013 i 2014. 
Després de fer una primera anàlisi individual i un procés de debat 
en comú, es van seleccionar 44 candidatures en les quatre catego-
ries, de les quals el jurat en va escollir 17 finalistes. 

El jurat dels Premis Catalunya Construcció 2015 va premiar la can-
didatura formada per Francesc Medina, Natàlia Crespo, David Bae-
na, Toni Casamor, Manel Peribáñez i Maria Taltavull per la direcció 
d’execució de la Biblioteca Joan Maragall al barri de Sant Gervasi 
de Barcelona. En la categoria d’Intervenció en edificació existent, 
el premi se l’han endut Lluís Dilmé, Xavier Fabré i Francesc Xairó 
per la Biblioteca de Can Manyer a Vilassar de Dalt. En aquesta ca-
tegoria el jurat ha concedit una Menció Especial per a Lola Domè-
nech i Teresa Galí per la Remodelació del Passeig de Sant Joan de 
Barcelona.

En la categoria d’Innovació en la construcció, el premi l’ha guanyat 
la candidatura formada per David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, 
Roger Tudó, Claudi Aguiló, Albert Domingo i Neus Duplà, pel nou 
Centre de Recerca ICTA-ICP de la Universitat Autònoma a Bellate-
rra. Finalment, en la categoria de coordinació de seguretat i salut, 
el premi ha estat per Òscar Gràcia per la Coordinació de seguretat i 
salut en la construcció de l’Escola Sant Llàtzer de Tortosa. 

També es va atorgar el Premi del Públic escollit pels assistents a 
l’acte de lliurament, que van guanyar Josep Maria Oller, Enric Peña, 
Ramon Sanabria, Francesc Sandalines, Vidal García, Virginia Otal, 
Maria Carme Domènech per L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Ga-
rrotxa.

Tanca el capítol de guardons el Premi Especial a la Trajectòria Pro-
fessional, que en aquesta edició es va concedir a Toni Cumella i 
Vendrell, ceramista de Granollers amb un llarg currículum tant en 
l’àmbit de la restauració monumental com en les actuacions en 
obres arquitectòniques d’avantguarda. 

Els guardons es van lliurar en el transcurs de la Nit de la Construc-
ció, celebrada el 9 de juny a la sala foyer del Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona. L’acte va tenir una significació especial coincidint 
amb la commemoració del 75 aniversari del Col·legi. 

En aquesta edició es va fer per primera vegada la votació in situ 
del Premi del Públic, per la qual cosa es va muntar una exposició 
amb les candidatures finalistes i es van instal·lar unes urnes perquè 
el públic votés mitjançant una butlleta dissenyada específicament 
amb aquesta finalitat. L’exposició s’ha fet amb un format desmun-
table i actualment viatja per les diferents delegacions del Caateeb.

La quantitat d’impactes en premsa ha estat similar a la de l’any an-
terior, s’han comptabilitzat fins a 68 impactes en premsa general i 
del sector, sense comptabilitzar la ràdio i televisió. La difusió s’ha 
generat tant en premsa general com en la premsa d’àmbit comar-
cal i local.

 �Òscar Dalmau va presentar al gala de lliurament dels Premis 
Catalunya Construcció
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1 12/01/2015 Sessió de presentació. Projecte Mentoring Professional Barcelona

2 14/01/2015 Taller: 22 consells per a la recerca de feina Professional Barcelona

3 28/01/2015 Presentació casos pràctics BIM Professional Auditori Roca 

4 29/01/2015 Taller: Carta i currículum. Eines de presentació Professional Barcelona

5 29/01/2015 Sessió informativa: Curs bàsic prevenció d’incendis Professional Barcelona

6 30/01/2015 Itinerari: El mercat del Born i el Parc de la Ciutadella Cultural Mercat del Born

7 01/02/2015 Espai empresa: SUBERLEV Aislamientos Professional Granollers

8 04/02/2015 Conferència: L’estètica a la música Cultural Barcelona

9 05/02/2015 Sessió informativa del Programa d’emprenedoria  Professional Barcelona

10 07/02/2015 Visita tècnica: Recinte Modernista de Sant Pau Professional Sant Pau del Camp

11 12/02/2015 European BIM Summit Professional World Trade Center

12 16/02/2015 Sessió de benvinguda per als nous col·legiats Professional Barcelona

13 17/02/2015 Sessió dubtes i consultes de seguretat  Professional Barcelona

14 19/02/2015 Visita tècnica Santa Maria del Mar Professional Basílica Santa Maria 

15 26/02/2015 Assemblea extraordinària de col·legiats Institucional Barcelona

16 27/02/2015 Itinerari: Els barris de Sant Just i la Mercé Cultural Ciutat Vella

17 27/02/2015 Taller. Les competències: mostra el teu talent Professional Barcelona

18 05/03/2015 Taller: prepara’t per a l’entrevista de feina Professional Barcelona

19 10/03/2015 Què cal saber per iniciar l’activitat lliberal? Professional Barcelona

20 11/03/2015 Guia de recerca de treball i el servei d’ocupació Professional Barcelona

21 16/03/2015 Espai Empresa: Sistemes Drizoro  Professional Barcelona

22 18/03/2015 Sessió d’Emprenedoria. CreEm Professional Barcelona

QUADRE RESUM D’ACTIVITATS

A continuació fem un llistat de les activitats de caire professional, institucional, cultural i lúdic, organitzades pel Caateeb al llarg del 2015:
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23 24/03/2015 Taller: Les competències, mostra el teu talent Professional Barcelona

24 26/03/2015 Itinerari: La Gràcia gitana Cultural Plaça Vila de Gràcia

25 30/03/2015 Taller Idoneïtat. Consulta prèvia permís d’obres Professional Barcelona

26 10/04/2015 Presentació llibre d’incidències electrònic Professional Palau Robert

27 10/04/2015 Visita d’obra al Mercat de Sant Antoni Professional Mercat de Sant Antoni

28 11/04/2015 Taller. Amb la casa sí que s’hi juga Cultural Barcelona

29 14/04/2015 Les IIII barres catalanes Cultural Barcelona

30 15/04/2015 Taller: De la idea al model de negoci Professional Barcelona

31 18/04/2015 Visita: Recinte Modernista de Sant Pau Cultural Hospital de Sant Pau

32 18/04/2015 VI Cursa Intercol·legial Lúdico-esportiva Mar Bella

33 20/04/2015 Espai Empresa: estructures. Grup Puma Professional Barcelona

34 20/04/2015 Taller Idoneïtat 2. Projectes rehabilitació Professional Barcelona

36 21/04/2015 Visita Tècnica: Obra nova d’habitatge a Gràcia Professional Vila de Gràcia

37 22/04/2015 Sopar presidents i Juntes de Govern 75 anys  Institucional Sala d’Exposicions

38 24/04/2015 Itinerari: Una passejada per Sant Gervasi Cultural Torre Bellesguard

39 27/04/2015 Campanya Declaració de la Renda 2014 Professional Barcelona

40 28/04/2015 Assemblea ordinària de col·legiats Institucional Barcelona

41 29/04/2015 Taller: L’Elevator Pitch Professional Professional Barcelona

42 29/04/2015 Educació financera. Taller 1. Objectius  Professional Barcelona

43 29/04/2015 El nou decret 30/2015 Plans d’Autoprotecció Professional Barcelona

44 30/04/2015 Visita guiada: Casa Amatller Cultural Passeig de Gràcia

45 05/05/2015 Educació financera. Taller 2. Els preparatius viatge Professional Barcelona
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46 07/05/2015 Taller: El CV per competències Professional Barcelona

47 09/05/2015 Taller familiar: Amb la casa sí que s’hi juga Cultural Barcelona

48 09/05/2015 Visita tècnica: Recinte Modernista de Sant Pau Professional Sant Pau

49 11/05/2015 Sessió informativa: Conceptes i beneficis del BIM Professional Barcelona

50 11/05/2015 Taller d’idoneïtat 3. Projectes millorar accessibilitat   Professional Barcelona

51 13/05/2015 Educació financera. Taller 3. Planificació del viatge Professional Barcelona

52 14/05/2015 Visita guiada: Casa Amatller Cultural Casa Amatller

53 23/05/2015 Construmat Professional L’Hospitalet de Ll.

54 22/05/2015 Visita d’obra al Mercat de Sant Antoni Professional Mercat Sant Antoni

55 25/05/2015 Concert 25 anys Vallès Oriental Institucional Llinars del Vallès

56 26/05/2015 Cas pràctic. Rehabilitació casa Pere Company Professional Barcelona

57 27/05/2015 Taller: Apropa’t a les empreses. L’autocandidatura Professional Barcelona

58 28/05/2015 Homenatge 25 anys de col·legiació Institucional Barcelona

59 27/05/2015 Itineraris: el Turó de la Rovira. Memòria històrica Cultural Turó de la Rovira

60 02/06/2015 Taller d’idoneïtat 4. Projectes e-llicències viatges Professional Barcelona

61 04/06/2015 Visita guiada: Casa Amatller Cultural Passeig de Gràcia

62 07/06/2015 Corpus Garriga, creació catifa de flors amb el logo del Caateeb Cultural La Garriga

63 7-8/06/15 Fira Ecogrà de Granollers (Estand del Caateeb Professional Granollers 
  amb informació d’Eficiència Energètica)

64 08/06/2015 Espai Empresa: STE Ibérica Professional Barcelona

65 09/06/2015 Nit de la Construcció dels Aparelladors 2015 Institucional Teatre del Liceu
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66 10/06/2015 Nou decret de la ITE Professional Barcelona

67 11/06/2015 Cas pràctic: Implantació Facility Manager Professional Barcelona

68 11/06/2015 Cas pràctic: Implantació Property Management  Professional Barcelona

69 11/06/2015 Taller. L’entrevista de feina: simulació Professional Barcelona 

70 12/06/2015 Guia SEREM: Treballs en obres sense projecte Professional CaixaForum

71 12/06/2015 Setmana Europea de l’Energia Sostenible Professional Granollers

72 13/06/2015 Taller. Amb la casa sí que s’hi juga Cultural Barcelona

73 16/06/2015 Sessió informativa nous col·legiats Professional Barcelona

74 17/06/2015 Assemblea Territorial Mutualistes Premaat Institucional Barcelona

75 17/06/2015 Cas pràctic: Restauració de la casa de l’Aigua Professional Barcelona

76 18/06/2015 Grans projectes esportius amb BIM Professional Barcelona

77 18/06/2015 Workshop. Reparació i reforç de fonaments Professional Barcelona

78 22/06/2015 Taller. Marca personal i identitat digital  Professional Barcelona

79 22/06/2015 Taller d’idoneïtat 5. Projectes oficines Professional Barcelona

80 29/06/2015 Exposició: Mesura, dibuix i Gaudí  Cultural Barcelona

81 29/06/2015 Presentació llibre: Manual Valoració Béns Professional Barcelona

82 01/07/2015 Presentació del nou decret ITE i llibre difici Professional Granollers

83 02/07/2015 Fira BIZ Barcelona Professional Fira de Barcelona

84 02/07/2015 Itinerari: Els indians a Sitges Cultural Sitges

85 02/07/2015 Cas pràctic: Coordinació seguretat i salut Professional Barcelona

86 03/07/2015 Visita Tècnica: Mercat de Sant Antoni Professional Mercat de Sant Antoni
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87 07/07/2015 Cas pràctic. Direcció d’execució d’obres Professional Barcelona

88 0707/2015 Sessió benvinguda nous col·legiats Professional Barcelona

89 08/07/2015 Jornada sobre el BIM a Europa Professional Barcelona

90 13/07/2015 Cas Pràctic: DEO oficines GAES Professional Edifici GAES

91 24/07/2015 Itineraris: La ciutat desapareguda Cultural Districte Eixample

92 28/07/2015 Presentació eina telemàtica informes ITE  Professional Barcelona

93 09/09/2015 Guia per a la certificació professional Professional Barcelona

94 15/09/2015 Presentació: Postgrau gestió energètica edificis Professional Barcelona

95 16/09/2015 European BIM Summit Day Professional Madrid

96 17/09/2015 Visita a les clavegueres Cultural Districte Eixample

97 21/09/2015 Taller: Iniciar l’activitat com a lliberal Professional Barcelona

98 22/09/2015 L’Espai Barça s’està fent amb BIM Professional Barcelona

99 25/09/2015 Visita cultural: Monestir de Pedralbes Cultural Monestir de Pedralbes

100 01/10/2015 Visita Torres de Telegrafia Cultural Vallès Oriental

101 01/10/2015 Homenatge als 50 anys de col·legiació Institucional Barcelona

102 01/10/2015 Workshop. Rehabilitació energètica Professional Barcelona

103 02/10/2015 Visita cultural: Sagrada Família Cultural Sagrada Família

104 07/10/2015 Visita a l’edifici ICTA-IPC Cultural Campus UAB

105 07/10/2015 El coordinador de seguretat. La comunicació Professional Barcelona

106 16/10/2015 Visita al Parlament de Catalunya Cultural Parlament de Catalunya

107 19/10/2015 Protegir i reparar estructures de formigó Professional Barcelona
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108 20/10/2015 Sessió benvinguda nous col·legiats Professional Barcelona

109 20/10/2015 Taller idoneïtat 1. Obtenció del permís d’obres Professional Barcelona

110 22/10/2015 Espai empresa: Reforç d’obres de fàbrica Professional Barcelona

111 23/10/2015 Visita Tècnica Mercat de Sant Antoni Cultural Mercat de Sant Antoni

112 24/10/2015 Itinerari: La Barcelona oculta Cultural Plaça de Sant Jaume

113 24/10/2015 Visita i tast al Celler d’Alella Lúdico-esportiva Alella

114 25/10/2015 Taller Idoneïtat 2. Projectes rehabilitació Professional Barcelona

115 26/10/2015 Visita cultural: Palau Güell Cultural Palau Güell

116 28/10/2015 Visita cultural: Torre Bellesguard Cultural Torre Bellesguard

117 28/10/2015 Sessió: el recurs preventiu en les obres  Professional Barcelona

118 29/10/2015 Acte Inauguració de l’Any Acadèmic Institucional Barcelona

119 29/10/2015 Estan segurs els nostres estalvis? Professional Barcelona

120 30/10/2015 Sistemes de climatització per a la rehabilitació  Professional Barcelona

121 31/10/2015 Taller: Iniciar l’activitat com a lliberal Professional Barcelona

122 01/11/2015 Itinerari: La Catedral del Mar Cultural Basílica Santa Maria

123 02/11/2015 Taller idoneïtat 4. Projectes d’habitatges Professional Barcelona

124 03/11/2015 Taller idoneïtat 5. Projectes e-llicències oficines Professional Barcelona

125 03/11/2015 Presentació Curs mediació del dret immobiliari Professional Barcelona

126 04/11/2015 Itinerari: El barri de Sant Antoni i el seu Mercat Cultural Ronda Sant Antoni

127 06/11/2015 IV Simposi: Tradició i innovació rehabilitació Professional Barcelona

128 10/11/2015 Sessió informativa: Conceptes i beneficis del BIM Professional Barcelona
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129 11/11/2015 Espai empresa: Rehabilitació d’edificis Professional Barcelona

130 12/11/2015 10è torneig de golf d’aparelladors Lúdico-esportiva Club Golf Montanyà

131 05/11/2015 Visita a l’edifici històric Universitat de Barcelona Cultural Universitat de Barcelona

132 17/11/2015 Visita: Torre de Bellesguard  Cultural Torre Bellesguard

133 17/11/2015 Matins construcció: Les polítiques energètiques Professional Barcelona

134 20/11/2015 Rehabilita 2015: II setmana de la rehabilitació Professional Barcelona

135 19/11/2015 Conferència: estan segurs els nostres estalvis? Professional Barcelona

136 23/11/2015 Espai empresa: Climatització per a ehabilitació  Professional Barcelona

137 24/11/2015 La importància de les herències i els testaments Professional Barcelona

138 24/11/2015 Taller: Iniciar l’activitat com a lliberal Professional Barcelona

139 25/11/2015 Construjove 2015 Professional Barcelona

140 27/11/2015 Itineraris: La Catedral del Mar Cultural Basílica Santa Maria

141 30/11/2015 Taller idoneïtat: Projectes d’habitatges Professional Barcelona

142 03/12/2015 Assessoria jurídica: sessió fiscal  Professional Barcelona

143 03/12/2015 Matins construcció: seguretat i salut   Professional Barcelona

144 11/12/2015 19a edició del Concert de Nadal Institucional Basílica Santa Maria

145 12/12/2015 Visita: Palau de la Generalitat Cultural Palau de la Generalitat

146 14/12/2015 Taller idoneïtat: projectes referents a oficines Professional Barcelona

147 16/12/2015 Festa infantil de Nadal Lúdico-esportiva Barcelona

148 17/12/2015 Assemblea general de col·legiats Institucional Barcelona

149 18/12/2015 Itinerari: El cementiri de Poble Nou Cultural Ronda Sant Antoni

150 21/12/2015 Conferència: com serà la nostra jubilació?  Professional Barcelona
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SUPORT DE LES EMPRESES

Patrocini de publicacions i activitats amb les empreses i entitats 
següents:

2aCAD GLOBAL GROUP

3Dream Team (Revitzo)

4 ARK 

ABB-NIESSEN

ABOLAFIO CONSTRUCCIONS

ACTIS

AEC-ON

AIN BUSINES CENTER

ANFAPA

APPEC

ASCENSORS CAMPRUBI

ASIDEK

ASOC. TEC. AGUA A PRESION

BANC DE SABADELL

BASF CONSTRUCTION SYSTEMS  

BBDO ESPAÑA 

 �Visita d’obra del Jurat dels Premis Catalunya Construcció
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BENTLEY SYSTEMS

BONA ESPAÑA

BUDESA

CAFÉ ARLECCHINO 

CAIXA D’ENGINYERS

CECAM

CERACASA

CERAMIQUES DEL FOIX

CLINICA DENTAL MIRAVE

COALSA

COINTECS

COLORKER

CONSTRUNEXT

CONTRACTA, OBRES TEC. I REHABILITACIO

CORTINSA 

DAVID MUNNE

DOUBLE TRADE SPAIN

DRIZORO

DRUG DEVELOPMENT AND REGULATION 

ENCOFRADOS J. ALSINA

EUROSIR 2020

FARO Spain 

FINCAS FORCADELL

FIRA DE BARCELONA

FORBO PAVIMENTOS 

FUND. LAB. DE LA CONST. CAT.

FUNDACIO VIA CELERE

FUNDACION LABORAL DE LA C.

GAS NATURAL DISTRIBUCION

GEOSEC ESPAÑA 

GIMENEZ GANGA

GRECOGRES

GRESMANC INTERNACIONAL

GRESPANIA

GRUPO PUMA

IBERTRAC

IDP INGENIERIA Y ARQUITEC.

INDUSTRIAL NAVARRETE

INFOEDITA 

INSTITUTS ODONTOLOGICS

KERAKOLL HISPANIA

K-LINE

KNAUF GmbH

KNAUF INSULATION

LATERLITE 

LUMION

MANSER

MAPEI

MECANOVIGA

MEDICLINICS
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METRICS & SOLUTIONS

MURPROTEC ESPAÑA

NAVARRETE

NAVASA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS 

NOU BAU

PATRO. MUN. MUSEU DEL CÀNTIR

PAVINDUS

PORCELANOSA

PREDECAT

PRESTO IBERICA 

PROPAMSA

REHABILIT

ROBERT BOSCH - JUNKERS

ROCA SANITARIO

ROTO FRANK

SAINT GOBAIN CRISTALERIAS

SAINT GOBAIN WEBER CEMARKSA

SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA

SAPA BUILDING SYST.

SCHLUTERS SYSTEMS 

SECLA,SA

SERVIELEVA

SIKA

SIMBIOE FACILITY MANG.

SOFT, S.A. (Presto)

SOMFY

SOM-HI CONSTRUCCIONS 

STANDARD HIDRAULICA

STO IBERICA

STOREN

TAN - LUX

TECH DATA ESPAÑA 

TECNARIA

TEST TECNOLOGIA DE SIST.

TISSAGE ET EDUCTION SERGE FERRERI

TOPCON POSITIONING SPAIN

TRAC REHABILITACIÇIÓ D’EDIFICIS

URETEK

URSA IBERICA AISLANTES

VIVES AZULEJOS I GRES

VOLKSWAGEN BCN

YESOS IBERICOS (Pladur)

ZIGURAT CONSULT

ESPAI EMPRESA

També aquest any s’han celebrat sessions tècniques de presenta-
ció de productes i serveis que han estat seguides amb gran interès 
pels professionals i que s’han celebrat tant a Barcelona com a les 
delegacions.
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CONSULTES TÈCNIQUES

Durant l’any 2015 s’han resolt 7.393 consultes en aquest servei. Aquestes dades mostren un manteniment del 
nombre de consultes respecte de l’any 2014. Les consultes han estat tant presencials com telefòniques, amb una 
temàtica diversa.

3.1 

consuLtoria tècnica

Via d’entrada de les consultes    Resoltes %/total 

Telefòniques directes 5.061 68%

Telefòniques via centre d’atenció telefònica (CAT)  414 6%

Presencials 852  12%

Correu electrònic 1.066 14%

TOTAL 7.393 100%
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El temes més consultats han estat els se-
güents: habitabilitat, ITE, informes, certifi-
cats, dictàmens, legislació i normes, Codi 
Tècnic, certificació energètica, seguretat i 
salut, responsabilitats i atribucions (LOE), 
control de qualitat i marcatge CE, pro-
jectes i direcció d’obres, accessibilitat i  
ascensors i els ajuts de les subvencions.

Tema               Resoltes       % / total 

Habitabilitat 1.703 23%

ITE, Informes, certificats, dictàmens 1.337 18%

Legislació i normes i Codi Tècnic (CTE) 922 12%

Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) 695 9%

Seguretat i Salut 562 8%

Responsabilitats i atribucions (LOE) 537 7%

Control de qualitat i marcatge CE 494 7%

Projectes, llicències d’activitats, e-llicències 346 5%

Ajuts i subvencions 312 4%

Accessibilitat, ascensors i rampes 262 4%

Diversos 223 3%

TOTAL 7.393 100%

Consultes tècniques
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DOCUMENTS A L’ABAST

El Caateeb posa a disposició de tots els col·legiats, de forma gra-
tuïta, la col·lecció sencera de Documents a l’abast en format 
PDF. Aquesta col·lecció és una sèrie de monogràfics sobre temes 
d’interès, que ofereixen tota la informació que el tècnic necessita 
per realitzar la seva pràctica professional. Els continguts han estat 
pensats per a l’àmbit normatiu de Catalunya, i inclouen tota la in-
formació que es considera necessària per al desenvolupament de 
l’àmbit concret sobre el qual tracta cada número.

La col·lecció de Documents a l’abast s’actualitza i s’amplia cons-
tantment. En l’actualitat es poden descarregar:

1.2  Codi d’accessibilitat

8.4  Control de qualitat de poliuretans

12.1  Control de qualitat (Decret 375/1988)

12.2  Programa de control de qualitat de l’obra.  
 El control de qualitat segons el CTE

Annex A: proposta de formació de lots del Caateeb: 
lots per al control d’execució

Annex B: proposta de formació de lots del Caateeb: 
lots per al control d’obra acabada

Annex C: exemple de control de qualitat d’habitatge 
unifamiliar

Annex D: relació de proves i assaigs més habituals

12.3  Tres casos pràctics de control de qualitat de  
 l’estructura de formigó

13.2 Enderrocs de la construcció

13.3 Residus en la construcció

14 .1 Criteris per a la redacció d’informes, certificats,  
 peritatges i dictàmens

17.6  Volum I.  El certificat i la cèdula d’habitabilitat de  
 l’habitatge usat (Decret 141/2012)

17.6  Volum II. El certificat i la cèdula d’habitabilitat de  
 l’habitatge usat. Decrets d’habitabilitats i  
 guies de comprovació

19.1  Reglamentació de seguretat i salut en la construcció.  
 Estudi bàsic 

26.1 El projecte de bastida tubular

29.1  El certificat de solidesa

34  Criteris per a l’aprovació del pla de seguretat i salut

35 Riscos i mesures preventives en 7 casos pràctics de  
 rehabilitació

36 L’amiant en obres de reforma

37 Guia-Introducció a la coordinació de seguretat i salut a  
 la construcció

38 Malalties professionals més freqüents en el sector de la  
 construcció 

39 Les reunions de Coordinació d’activitats empresarials en  
 el sector de la construcció

40 Malalties professionals mes freqüents en el sector de la  
 construcció (volum II) 

Nous documents editats durant el 2015

17.6  Volum I.  El certificat i la cèdula d’habitabilitat de  
 l’habitatge usat (Decret 141/2012) 

14.2  Criteris per a la redacció d’informes, certificats, 
 peritatges i dictàmens 

41 Control de qualitat de l’estructura metàl·lica segons  
 Instrucció EAE

42 Control de qualitat de l’estructura metàl·lica segons 
 Instrucció EAE

Documents retirats durant el 2015

14 .1 Criteris per a la redacció d’informes, certificats,  
 peritatges i dictàmens

9 El llibre de l’edifici (Decret 206/1992)

Documents en procés de realització durant el 2015

43 Dubtes freqüents en la certificació energètica 
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ASSAIGS DE LABORATORI

Durant l’any 2015, la consultoria tècnica ha donat serveis tant a 
col·legiats com a particulars amb els assaigs de laboratori. Els as-
saigs realitzats són:

Test aluminós  2015  % total

Particulars / Empreses 512      53%

Col·legiats / Societats col·legials 446        47%

TOTAL 958        100%

Aquestes dades mostren un increment de l’assaig del test alumi-
nós d’un 31% respecte les dades de l’any anterior.

Test Aluminós

Altres assaigs 2015

Densitats i porositats 2

TOTAL 2

EINES  
INFORMÀTIQUES DESENVOLUPADES

Durant l’any 2015 s’han renovat o s’han fet treball de manteniment 
de les diverses eines informàtiques que es faciliten al col·lectiu:

Actualització de les dades del banc de dades de paràmetres de 
control, ordenats pels processos constructius (els mateixos que 
els recollits en el programa de control de qualitat i la relació amb 
els visats).

Revisió i renovació dels informes del generador per documentar 
el control realitzat a l’obra. 

Fitxes per a la redacció del programa de control.

Revisió dels fulls de càlcul per a la confecció dels lots i seguiment 
de control de qualitat de l’EHE-08.

Actualització de l’eina CQ, una eina informàtica que aplica 
els criteris de control proposats pel Caateeb referents a la 
redacció del pla / programa i de la gestió, del seguiment i la 
documentació i del control de qualitat.
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VENDA DE PUBLICACIONS

Des de la consultoria gestionem la venda de llibres així com la seva 
divulgació dins de L’informatiu i la pàgina web, a través del Centre 
de documentació.

ACTIVITATS DE  
L’ASSESSORIA TÈCNICA

Jornada EBS Day: Experiències europees en la posada en marxa 
del BIM.

Jornada EBS Day: Pren “partit” al BIM. Gestió de projectes 
esportius amb BIM.

Jornada EBS Day: Estratègies europeas para la implantación de 
BIM (Madrid).

Jornada EBS Day: L’Espai Barça s’està fent amb BIM.

Jornada EBS Day: A la recerca de les relacions entre el BIM i el 
Facility Mannagement. Cas pràctic: Espai Barça.

BIM i la direcció de l’obra (Beyond Building Barcelona-
Construmat).
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EUROPEAN BIM SUMMIT 
BARCELONA 2015

Durant els dies 12 i 13 de febrer de 2015, el Caateeb conjuntament 
amb BIM Academy i amb Roca com a patrocinador principal va or-
ganitzar la primera edició de la Cimera Europea BIM.

L’European BIM Summit Barcelona 2015 ha nascut com un fòrum 
de debat i de presentació de la situació actual del BIM en el sec-
tor de la construcció a Europa el qual, presentat per professionals 
i destinat a professionals, pretén la conscienciació de tot el sector 
de la necessitat imperiosa de la implantació d’aquesta metodolo-
gia col·laborativa al nostre país. 

La primera edició en dades:

437 assistents provinents de Finlàndia fins a Portugal

34 ponents d’àmbit mundial presentant experiències dels EUA, 
Emirats Àrabs, Gran Bretanya, Argentina i Dinamarca, entre 
d’altres.

11 tallers d’accés lliure sobre programaris, aplicacions, elements 
BIM, etc.

7 patrocinadors representant les grans plataformes usades a 
Europa.

4 institucions d’àmbit europeu representant els diferents àmbits 
de la construcció.

73 empreses i associacions adherides.

16 estands d’empreses a la Fira BIM.

5 administracions signen el Manifest BIM CAT Barcelona.

El congrés va finalitzar amb la presentació del “Manifest BIMCAT 
Barcelona” on els promotors de manifest (Agència de l’Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Infraestructuras.cat i BIMSA) 
es van marcar una proposta d’objectius i la definició d’un mandat 
per a la progressiva implantació de BIM en les seves diferents ins-
titucions.
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3.2 

centre de documentació

Durant el 2015 el Centre de Documentació ha rebut més de 
200.000 consultes a través dels diferents mitjans que té al servei 
dels col·legiats: telemàtiques via web, telefòniques, presencials, 
per correu electrònic, i s’han mantingut els nivells dels darrers anys 
de servei en nombres d’usuaris totals i de consultes rebudes.

Dades del servei Quantitat

Consultes telematiques via WEB (Tècnica) 168.306

Consultes telematiques via WEB (Documental) 25.851

Consultes no telemàtiques 3.138

Consultes de material a la sala 3.083

Visites al Centre de documentació 2.223

Préstecs de materials 1.272

TOTALS 203.873

Via d’entrada 
de les consultes    Resoltes   %/Total

Presencials 2.202     64%

Telefòniques directes 802     26%

Telefòniques via centre  45     1% 
d’atenció telefònica (CAT) 

Correu electrònic 289     9%

TOTALS 3.138       100%
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ACTIVITATS DEL  
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Taller de recursos i fonts d’informació del Centre 

Aquest any hem fet tres breus tallers on us hem explicat els serveis, 
les eines i els recursos que oferim des de l’Àrea Tècnica i el Centre 
de Documentació del Caateeb per tal de facilitar als professionals 
les tasques del seu exercici professional.

Sessions de benvinguda a nous col·legiats

Hem col·laborat amb l’Àrea de Formació amb tres sessions de ben-
vinguda als nous col·legiats per tal d’informar-los de la missió, ob-
jectius i serveis de l’Àrea Tècnica i el Centre de Documentació.

PÀGINA WEB

Durant el 2015 s’ha seguit treballant per millorar el web creant 
nous recursos i actualitzant apartats i bases de dades.

Inspecció tècnica dels edificis: Amb la publicació del decret 
67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, 
manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant 
les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici, hem actualitzat 
l’apartat que teníem adaptant-lo al moment de convivència 
entre els decrets.

Subvencions: Actualització de les noves convocatòries de 
subvencions per part de l’Administració, s’ha creat un apartat 
específic d’ajudes on es poden trobar les convocatòries vigents, 
informació sobre aquestes i links on trobar la documentació i la 
tramitació a seguir.

Sessions de l’Àrea Tècnica: Hem afegit les presentacions de les 
sessions i vídeos d’algunes de les jornades tècniques realitzades 
perquè les consulteu quan ho necessiteu.

Actualitat: S’han realitzat noves notes d’actualitat per informar-
vos de nova normativa, les publicacions pròpies i les que 
destaquem, les subvencions, les activitats i notícies més recents 
que us poden ser d’utilitat.

CTE: també amb la finalitat de recollir en una sola pàgina 
els millors recursos sobre el codi tècnic: la legislació sempre 
actualitzada, eines de suport al compliment, articles, enllaços, 
formació, Documents bàsics comentats, etc.

I’Àrea temàtica: graella que recull els temes més destacats 
dels quals rebem consultes i ofereix l’accés amb un clic a: la 
legislació, els números de la col·lecció Documents a l’abast, eines 
elaborades pel Caateeb, publicacions, articles tècnics, enllaços 
d’interès, formació, etc.

Centre de Documentació: el PlecInstant, tota la legislació de 
construcció, el catàleg de la biblioteca, articles de revista, 
recursos electrònics, etc. Actualització i incorporació de nous 
continguts.

Base de dades de preguntes-resposta: d’actualització i creació 
de nous continguts, que permet accedir a les consultes que 
ens arriben a la consultoria tècnica. Les consultes que es poden 
realitzar són molt diverses, i destaquen les relacionades amb 
consultes del CTE, accessibilitat, seguretat i salut, control de 
qualitat, etc.

VENDA DE PUBLICACIONS

Des del Centre de Documentació gestionem la venda de llibres 
tècnics així com la seva divulgació a través de L’Informatiu i la pà-
gina web.
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COMISSIÓ  
DE SEGURETAT Caateeb

Aquesta comissió formada per arquitectes tècnics experts en seguretat i salut es reuneix cada dos mesos aproxi-
madament per tal d’intercanviar informació d’actualitat, assessorar en els projectes del Caateeb, debatre i donar 
suport en futures accions i projectes del Col·legi. 

SERVEI D’ASSISTÈNCIA  
EN CAS D’ACCIDENT A L’OBRA

Des del desembre del 2009, el Caateeb ofereix una atenció específica de suport al  col·legiat quan aquest es 
trobi en la situació que s’ha produït un accident laboral en una obra en la qual intervé. El col·legiat pot contactar 
amb aquest servei a través del número de telèfon mòbil directe -també des del número general del col·legi- que 
permet tres nivells d’actuacions: en les primeres hores de produir-se un accident, en els primers dies o, poste-
riorment, quan ja poden haver passat setmanes, encara que sempre convé contactar com més aviat millor. El 
col·legiat disposarà sempre del suport del Caateeb en tots aquests casos. El 2015 s’han atès 13 casos de col·legiats 
que han tingut un accident a l’obra.

CONSULTORIA TÈCNICA

El 2015 s’han atès 571 consultes sobre seguretat i salut laboral, sobre tot relacionades amb l’exercici de coordina-
ció, estudis i plans de seguretat i salut, formació i altres.

3.3 

seguretat i saLut
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JORNADES SOBRE SEGURETAT

El dimarts 17 de febrer, a la sala d’actes del  Col·legi, a Barcelona, es 
va fer la jornada  de presentació del Document a l’Abast núm. 41 
sobre preguntes i respostes de seguretat i salut en el sector de la 
construcció.

El dimecres 29 d’abril, també a Barcelona, es va fer una jornada de 
presentació del nou decret 30/2015 de plans d’autoprotecció.

El dimarts 10 d’abril, a la Sala Cotxeres del Palau Robert, es va 
fer una jornada de presentació de la nova eina electrònica del 
llibre d’incidències, que donarà compliment als requisits del RD 
1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mí-
nimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm. 
257 de 25 octubre de 1997).

El dimarts 19 de maig, al certamen Beyong Building Barcelona-
Construmat, es va organitzar una jornada de presentació de la guia 
pràctica de seguretat i salut en treballs de rehabilitació i manteni-
ment de treballs sense projecte (Guia SEREM) i també es va presen-
tar el Llibre d’incidències en format web. 

El divendres 12 de juny, a l’auditori de CaixaForum, a Barcelona, 
es va fer una nova jornada de presentació de la Guia SEREM i del 
Llibre d’incidències en format web. També es va signar el conveni 
de col·laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat i el Caateeb.

Els dies 9, 19 i 30 de juny i 9 de juliol es va fer la presentació de 
la Guia SEREM i el llibre d’incidències web a les unitats tècniques 
territorials de Terres de l’Ebre (Tortosa), Girona, Tarragona i Lleida 
respectivament. La presentació es va fer conjuntament amb el De-
partament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat i Infraestructu-
res.cat.

El dimecres 7 d’octubre, a la sala d’actes del Caateeb, a Barcelona, 
es va fer una jornada dedicada al coordinador de seguretat i salut 
i les seves habilitats i competències en matèria de comunicació.

El dimecres 28 d’octubre, també a Barcelona, es va fer una jornada 
tècnica sobre els recursos preventius en les obres de construcció.

El dimarts 3 de novembre, a la sala d’actes de la Delegació d’Osona 
es va fer aquesta una sessió tècnica sobre dubtes i consultes de 
seguretat i salut en el sector de la construcció.

Finalment, destaca la jornada organitzada dins del cicle Matins 
Construcció sobre la integració de la seguretat i salut en el projecte 
de construcció. La sessió va tenir lloc el dijous 3 de desembre a la 
sala d’actes del  Col·legi, a Barcelona.

 �Jornada dedicada al paper del coordinador de seguretat i salut
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PUBICACIONS TÈCNIQUES

S’ha preparat la publicació d’un nou títol de la col·lecció Docu-
ments a l’abast, amb el número 41, sobre preguntes i respostes de 
seguretat i salut en el sector de la construcció.

S’ha treballat per poder disposar de l’aplicació web del Llibre 
d’incidències electrònic, també amb el suport del Departament 
d’Empresa i Ocupació, que consisteix en una aplicació web que 
facilita de forma àgil la gestió informàtica del Llibre d’incidències, 
i que permetrà la substitució gradual de l’actual format en paper 
(LiWeb).

La seguretat i la salut han estat presents en la revista del Caateeb, 
L’informatiu amb diferents aportacions, redactades des de la unitat 
de seguretat i salut, sobre temes d’actualitat, divulgació de consul-
tes, dades estadístiques sobre sinistralitat i d’altres informacions.  

La Unitat de Seguretat i Salut treballa en col·laboració amb diferents 
organitzacions del sector i ha participat a la taula d’interpretació 
dels plans d’autoprotecció (TID-PAU).

 �Acte de presentació de la Guia Serem de seguretat i salut

 �Presentació del nou Llibre d’Incidències que es va fer al Palau Robert
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PREMIS BEYOND BUILDING 
BARCELONA-CONSTRUMAT

El Caateeb va presentar a la convocatòria de la 16a edició dels pre-
mis a la Innovació i sostenibilitat que convocava Beyond Building 
Barcelona-Construmat l’aplicació virtual del Llibre d’incidències 
que es va elaborar al llarg de l’any des de l’Àrea Tècnica. El jurat 
d’aquests guardons va premiar el Llibre d’incidències Web amb 
una menció especial.

Es tracta d’una eina informàtica que gestiona de manera digital 
el llibre d’incidències exigit pel Reial Decret 1627/1997 per a fer 
seguiment del pla de seguretat i salut. El llibre està geoposicionat 
en tot moment per tal d’evitar que es facin anotacions si no s’està 
físicament a l’obra. Els usuaris i agents queden identificats amb ga-
rantia jurídica i l’aplicació els comunica automàticament les anota-
cions, que poden incloure fotografies, croquis o esquemes en for-
mats d’imatge i adjunts en PDF. Totes les anotacions fetes queden 
emmagatzemades en una base de dades externa i segura. Es pot 
utilitzar des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet, inde-
pendentment del sistema operatiu, i la visualització s’adapta a les 
característiques del dispositiu.

El el seu veredicte, el jurat va destacar “la primera eina informàtica 
del mercat que permet la gestió del llibre d’incidències de forma 
digital substituint el llibre en paper. És un sistema àgil de gestió 
del llibre d’incidències que facilita als tècnics competents la tasca 
informativa en les obres de construcció i enginyeria civil, manten-
int el compliment de les prescripcions legals vigents. S’aprofiten 
les noves tecnologies, en aquest cas, en la gestió de la seguretat i 
la salut, agilitzant i millorant el desenvolupament de la tasca dels 
coordinadors en aquestes matèries en la fase d’execució de l’obra”.
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3.4 

rehabiLitació i medi ambient

Les accions d’aquest any 2015 promogudes per la Unitat de Reha-
bilitació i Medi Ambient han estat encapçalades per la presencia 
del Caateeb com a project manager de les activitats de l’àmbit de 
rehabilitació del Saló Beyond Building Barcelona-Construmat i per 
la segona Setmana de la Rehabilitació Rehabilita 2015.

Al mes de novembre el Col·legi va organitzar la segona edició de 
Rehabilita, una setmana dedicada a la promoció de l’activitat de 
rehabilitació. En aquesta edició les jornades es van concentrar a la 
seu del Caateeb i va tenir lloc del dimarts 17 al divendres 20  de no-
vembre de 2015. La Setmana, dedicada a la realització d’activitats 
de caire professional es va desenvolupar al voltant del tema de 
l’energia i l’eficiència energètica dels edificis.

Es van programar 8 jornades a les qual van assistir més de 300 
professionals. Tres d’elles va ser organitzades pel Caateeb i la res-
ta per les entitats Eurecat, ICAEN, GBCe, RIME del Gremi de Cons-
tructors, Cambra d’empreses de serveis professionals, Agència de 
l’Habitatge, Ajuntament de Barcelona i Consorci Metropolità de 
l’Habitatge.

Les 8 jornades organitzades van tenir els següents títols:

Les polítiques energètiques en el sector de l’edificació.

Renovació nZEB d’escoles mediterrànies.

Valoració tècnica i econòmica amb les eines de simulació 
energètica d’edificis de diferents mesures de rehabilitació en 
edificis tipus a Catalunya.

Estratègies per a la rehabilitació de GBCe.

Plans estratègics i projectes de rehabilitació energètica.

Assegurances i responsabilitats en obres de rehabilitació.

La col·laboració entre professionals per a la rehabilitació. 

Ajuts i finançament a la rehabilitació energètica.

 �Debat sobre les polítiques energètiques en el sector de l’edificació

 �Jornada tècnica sobre eines de simulació energètica d’edificis
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BEYOND BUILDING BARCELONA 
CONSTRUMAT 2016

ÀMBIT DE REHABILITACIÓ

El Caateeb va participar en aquesta edició de Construmat com a 
project manager del Track de Rehabilitació, coordinant i organit-
zant un programa de jornades i sessions que es van desenvolupar 
a l’espai Àgora i als Speaker Corners de rehabilitació. Un programa 
global amb la presentació d’experiències i coneixements, tant des 
d’una vessant teòrica com pràctica, on les administracions i els di-
ferents professionals de la rehabilitació van oferir tota la informa-
ció del moment.

Es van coordinar 21 jornades, de les quals 8 va ser coorganitzades 
directament pel Caateeb. El nombre d’entitats col·laboradores van 
ser 13 i el nombre d’assistents va ser d’aproximadament de 800 
persones. 36 hores programades i més de 80 ponents coordinats.

Els temes de les jornades van ser diversos com ara el llibre blanc 
de la rehabilitació, Foro AURhEA - Aula de la Rehabilitación, la guia 
pràctica de seguretat i salut en treballs de rehabilitació i mante-
niment / treballs sense projecte, com assegurar la qualitat de les 
nostres rehabilitacions, segells de qualitat i certificats de vàlua, 
auditories energètiques i millora integral de la gestió municipal 

de l’enllumenat existent com a exemple de rehabilitació, el man-
teniment de les instal·lacions esportives, les certificacions de 
sostenibilitat com camí a la gestió del cicle integral de vida dels 
edificis, rehabilitació i regeneració urbana. Experiències i el procés 
d’intervenció en el Palau Güell de Barcelona. 

També es van abordar temes com ara la rehabilitació del patrimo-
ni, transformació dels polígons industrials, rehabilitació estructu-
ral dels edificis, el perquè i el com de la rehabilitació energètica 
dels edificis, la gestió energètica i el manteniment en els edificis, 
rehabilitació integral i energètica dels edificis, aplicabilitat real de 
la fusta en la construcció sostenible actual, el nou decret per al fo-
ment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels 
edificis d’habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre 
de l’edifici, protocol de bones pràctiques en la reforma de la llar i 
condicionament dels habitatges, la gestió de les obres de comuni-
tats, recomanacions i protocol a seguir per les comunitats de pro-
pietaris, fusta i rehabilitació a la Catalunya del futur i sessions de 
networking amb l’eficiència energètica a la llar, consells i recoma-
nacions i ajuts públics a la rehabilitació amb el cas de l’Ajuntament 
de Barcelona.

 �L’espai d’empreses col·laboradores en l’anomenada Rambla de la Rehabilitació
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JORNADES PROFESSIONALS

CICLE MATINS CONSTRUCCIÓ

Es va organitzar una nova sessió del cicle Matins Construcció dedi-
cada a les polítiques energètiques en el sector de l’edificació. L’ús 
correcte de l’energia, l’estalvi energètic i les energies renovables 
són sense dubte, primordials a l’hora de parlar d’impacte ambien-
tal, canvi climàtic i estratègies de consum. En aquest sentit el sec-
tor de l’edificació és un sector clau per potenciar la lluita per reduir 
l’escalfament del planeta i el canvi climàtic i especialment les ac-
tuacions en els edificis existents ja que representen el 40% del con-
sum total d’energia final. Es per això que la rehabilitació energètica 
del parc edificat és un dels reptes més importants a què s’enfronta 
el nostre planeta.

Per tal de poder conèixer les polítiques energètiques i les estra-
tègies que cada administració està implantant es va programar 
aquesta jornada, on ponents destacats de les diferents adminis-
tracions ens van presentar l’estat actual i el full de ruta que han 
previst i dissenyat per al nostre sector.

JORNADES PRESENTACIÓ DECRET 67/2015

Arrel de la publicació el 7 de maig del decret de la Generalitat 
67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i 
rehabilitació d’edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions 
tècniques i el llibre de l’edifici, que substituïa el Decret 187/2010 
d’Inspecció Tècnica d’Edificis i el Decret 206/1992 del Llibre de 
l’edifici, el Caateeb va programar diverses jornades.

Com a primera acció es van organitzar sessions informatives per 
tal de donar a conèixer les novetats i els canvis tant del nou decret 
com de la nova eina telemàtica, amb la col·laboració i participació 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i amb el títol “Presenta-
ció del Nou Decret 67/2015. Informes d’Inspecció Tècnica d’Edificis 
(ITE) i Llibre de l’Edifici”. A Barcelona es van fer dues jornades, el 10 
i 17 de juny, i posteriorment, es va realitzar a totes les delegacions: 
a Mataró i Vilafranca l’11 de juny, a Terrassa i Manresa el 25 de juny 
i a Granollers i Vic l’1 de juliol. En el conjunt de les sessions hi van 
participar 623 professionals.

Com a continuació a aquestes jornades el 28 de juliol es va pro-
gramar una nova sessió per resoldre dubtes en la realització de les 
ITE que es va emetre també per vídeo estríming. Finalment, es va 
dissenyar una nova jornada on explicar a més del decret, el nou 
llibre de l’edifici preparat pel Caateeb amb el títol “Noves eines per 
a la rehabilitació i el manteniment d’edificis” que han estat progra-
mades per al 2016.

ESPAI REHABILITACIÓ

El Caateeb, com en edicions anteriors, va posar a disposició de les 
empreses que treballen en el sector de la rehabilitació, uns espais 
al voltant de l’estand corporatiu, en el qual van presentar la seva 
oferta de productes al visitants del saló. En l’edició 2015 hi han par-
ticipat 9 empreses del sector. També van ser present les entitats 
associades al Col·legi: la Corredoria d’Assegurances i l’Agència de 
Certificació Professional (ACP). Les empreses participants van ser 
4Ark, Coalsa, Ibertrac, Laterlite, Manser, Nou Bau, Predecat, Tan-Lux 
i Tecnaria.

SIMPOSI DE REHABILITACIÓ

Continuant amb el debat i l’intercanvi d’experiències i coneixe-
ments entre empreses i professionals a l’entorn de l’actualitat en 
les tècniques de rehabilitació, s’ha organitzat una nova edició del 
simposi “Tradició i innovació en rehabilitació”, prioritzant els con-
tinguts relacionats amb el tema de l’accessibilitat

Els dies 5 i 6 de novembre va tenir lloc la 4a edició d’aquest simpo-
si, en el qual es van tractar tres temes: la rehabilitació de les con-
dicions de mobilitat, funcionalitat i ergonomia; la rehabilitació de 
les condicions d’accessibilitat en els edificis i espais exteriors; i la 
rehabilitació de les condicions de seguretat i millora energètica. En 
aquesta edició es van inscriure 62 persones. Les empreses partici-
pants en aquesta edició van ser: Ascensores Camprubí, Via Célere, 
Greco Gres, Mapei, Mecanoviga, Mediclinisc, Roto, Technal i Valida 
sin barreres.

 �4a edició del Simposi d’innovació i tradició en rehabilitació
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WORKSHOP SOBRE REPARACIÓ I REFORÇ DE FONAMENTS

El 18 de juny en col·laboració amb GEOSEC i l’Associació de Consul-
tors d’Estructures (ACE) es va programar aquesta jornada pràctica, 
dedicada a les patologies en fonamentació que més habitualment 
ens podem trobar presentant un cas real d’obra per conèixer les 
solucions i les seves problemàtiques. Es va parlar de la reparació 
i reforç de fonaments i de la consolidació del terreny mitjançant 
resines expansives. Hi van participar 49 col·legiats.

WORKSHOP DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Aquesta jornada va tenir lloc l’1 d’octubre, en col·laboració amb 
l’Associació Espanyola de fabricant de façanes lleugeres i fines-
tres (ASEFAVE) un nou taller pràctic per mostrar els beneficis de 
les diverses proteccions solars aplicades en edificis terciaris i 
d’habitatges en base a dos edificis tipus que es van dissenyar per 
la jornada. Hi van participar 52 col·legiats.

XX JORNADA TÈCNICA DE GESTIÓ I MATENIMENT D’EDIFICIS

Aquest any el Caateeb ha col·laborat en la tradicional jornada 
que organitza anualment l’Associació Espanyol de Manteniment 
(AEM). La sessió va tenir lloc el dia 15 d’octubre a la sala d’actes del 
Col·legi, hi van assistir 114 persones presencialment i 10 persones 
més ho van seguir per vídeo estríming. Els assistents en aquestes 
jornades són professionals que desenvolupen l’especialitat en el 
manteniment de tot tipus d’edificis des de les diferents procedèn-
cies acadèmiques.

DIFUSIÓ I  
SENSIBILITZACIÓ SOCIAL

TALLER EDUCATIU “Amb la casi sí que s’hi juga”

El taller educatiu per a la sensibilització en l’aplicació de criteris 
d’eficiència energètica a la llar, s’ha realitzat en 37 ocasions al llarg 
de l’any. Hi han participat 809 nens i nenes i 14 escoles. Han estat 
realitzats a la Delegació de l’Alt Penedès-Garraf, on es van fer 14 ta-
llers per a  les escoles d’aquestes comarques. A Barcelona es van fer 
3 tallers per escoles. A l’espai Roca Umbert de Granollers, 3 tallers 
per a diferents casals. A la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia 3 
tallers. A la Delegació del Maresme, 14 tallers per a les escoles de 
la comarca.

WEB TEST ENERGIA

En aquest web s’hi troben allotjades les aplicacions desenvolupa-
des com ara l’Autotest Energia, el joc interactiu “Amb la casa sí que 
s’hi juga” i l’autovaluació per a experts del Test Energia. El web ha 
rebut 1.855 les pàgines vistes han estat 8.167.

 �Taller infantil de construcció i medi ambient

 �Jornada tècnica amb l’Associació Espanyola del Manteniment
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EXPOSICIÓ ITINERANT  
SOBRE EINES DE DIAGNOSI

Per tal de donar continuïtat al projecte iniciat el 2014 per facili-
tar la bona praxi entre el col·lectiu professional i donar a conèi-
xer les eines i instruments que el mercat pot oferir per a la diag-
nosi, s’ha ofert el manual d’eines de diagnosi a través del web. 
L’exposició ha seguit amb la seva itinerància començant l’any a la 
sala d’exposicions del Caateeb, continuant a la sala d’exposicions 
de Mataró, durant el gener-febrer; sala d’exposicions de Granollers 
al febrer-març; la biblioteca de l’EPSEB, al maig i per últim, a la sala 
d’exposicions de Vic a l’octubre. 

En la mateixa línia s’ha treballat per oferir el servei de lloguer 
d’instruments, cercant empreses del mercat que pugin do-
nar aquest servei, amb uns preus avantatjosos per als nostres 
col·legiats.

AGENDA DE LA  
CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

Durant el 2015 s’han elaborat de nou la majoria dels temes clau, 
així com l’estructura i presentació d’aquest apartat al web. Con-
cretament s’han fet els temes clau de materials i energia: sistemes 
passius, energia: sistemes actius, energia: renovables i aigua. En to-
tal s’han fet 7 vídeos, 5 dels quals han format part dels temes clau 
esmentats anteriorment. També s’han fet 2 vídeos no relacionats 
amb els temes clau: “El reial decret de l’autoconsum” i “L’acord de 
París pel canvi climàtic i el sector de l’edificació”.

Pel que fa a la utilització del web, 83.104 pàgines vistes durant 
l’any, amb un 79,6% de visitants nous i un 20,4% de visitants que 
ja havien visitat el web anteriorment. El 75,22% dels visitants són 
d’Espanya (45% de Catalunya i 55% de la resta de l’Estat). El 24,78% 
són de la resta del món.

EL SISTEMA DAP®CONSTRUCCIÓ

Després de cinc anys des de la seva posta en marxa el Programa 
ha continuat amb la seva posada al dia i d’actualització en base 
als nous requeriments que van apareixent. Per aquest motius 
s’han renovat els RCP d’Aïllants tèrmics i de revestiment ceràmic 
RCP0001 i RCP002 que han estat aprovades, al setembre, després 
de l’acceptació per part del membres del Consell Assessor.

D’altra banda s’han continuat  amb la preparació i participació al 
ECO-Platform per tenir el Sistema DAPc de certificació ambiental 
de materials a nivell europeu i s’ha assistit i participat als diferents 
grups de treball.

PRESÈNCIA EN EL SECTOR

La presència del Caateeb en activitats que organitzen les adminis-
tracions i altres agents del sector és contínua. Des de l’area tècnica 
es cobreixen activitats orientades a la rehabilitació i el medi am-
bient, com ara:

Redacció d’articles i atenció als mitjans de comunicació en 
aspectes relacionats amb la rehabilitació i el medi ambient en el 
sector de la construcció.

Presència i participació en entitats del sector com ara l’Asociación 
Española de Mantenimiento, GBCe...

Vocalia de rehabilitació al GBCe, en representació del Consejo 
General de la Arquitectura Técnica.

Participació a la plataforma Impulsar la rehabilitació, juntament 
amb els Col·legis d’Arquitectes i d’Administradors de Finques, el 
Gremi de Constructors i la Cambra de contractistes.

Comitè executiu de l’associació Observatori de Barcelona per la 
Rehabilitació (OBRA)

Comissió mixta de seguiment de declaracions ambientals de 
productes DAP’s.

Estratègia catalana per la rehabilitació energètica (ECREE).

Comitè REHABILITA.

Club EMAS.
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Els mitjans periòdics d’informació del Caateeb tenen com a fun-
ció principal mantenir al dia els professionals sobre la realitat del 
seu entorn i informar-los de l’activitat col·legial. El butlletí electrò-
nic 7@ ha mantingut la seva periodicitat setmanal i es reforça de 
manera puntual i segmentada amb butlletins específics sobre els 
cursos de formació, així com de l’activitat que organitzen les dele-
gacions. Totes les informacions publicades tant al setmanari com a 
la resta de correus als col·legiats enllacen i amplien la informació a 
la pàgina www.apabcn.cat la qual actua com a principal eina infor-
mativa i de gestió amb el Col·legi. 

El web del Caateeb es complementa amb altres pàgines 
web fetes igualment des del Col·legi com ara l’Agenda de la 
Construcció Sostenible www.csostenible.net, la pàgina per 
a la promoció dels aparelladors com a tècnics de capçalera  
www.tecnicdecapçalera.cat adreçada als ciutadans o la pàgina 
www.aspcorredoria.cat que es va crear ara fa quatre anys per a la 
promoció, l’assessorament i la gestió en matèria d’assegurances.

Per altra banda, l’any 2013 va entrar en funcionament l’espai 
web Area Building School www.areabs.com la plataforma  
de formació en línia posada en marxa conjuntament amb 
el Col·legi de Madrid, mentre que l’any passat va néixer  
www.agenciacertificacionprofesional.org la pàgina d’informació 
i gestió de la nova Agència de Certificació Professional (ACP), les 
dues pàgines dirigides als professionals de la construcció de tot 
l’Estat espanyol. 

L’any 2014 també es va posar en marxa www.rehabilita.cat el web 
de la Setmana de la Rehabilitació, amb fira bianual a la tardor, 
destinada als ciutadans, així com www.bimsummit.eu la pàgina 
web de la cimera europea sobre tecnologia BIM organitzada pel  
Caateeb i BIM Academy, la primera edició de la qual es va  
celebrar amb èxit al febrer del 2015.

4.1 

canaLs de comunicació

La revista L’informatiu, per la seva banda, segueix complint la seva 
funció com a revista tècnica de la construcció i l’arquitectura, amb 
periodicitat trimestral i amb un contingut que potencia el tracta-
ment en profunditat dels temes de caire tecnològic i professional i 
que a finals d’any ha arribat al número 346. 

Finalment, els seguidors de les xarxes socials tenen en Twitter el 
seu canal de comunicació, que es dirigeix tant als col·legiats com 
a la resta de professionals del sector i als ciutadans en general. A 
finals d’any ja superàvem els 2.500 seguidors i la seva acció ha es-
tat reforçada a través de Linkedin. L’objectiu de la participació en 
la xarxa és incrementar la nostra visibilitat i posicionament social, 
a més de millorar les eines de comunicació amb el col·lectiu pro-
fessional.

Els mitjans periòdics 
d’informació del 
Caateeb mantenen al 
dia els professionals 
sobre la realitat del 
seu entorn i informen 
de l’activitat 
col·legial
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SETMANARI 7@  
TOTS ELS DIMECRES

Al llarg del 2015 han estat publicats 47 números del setmanari 7@. 
Amb tota la informació sobre les novetats, convocatòries, activi-
tats i avisos sobre l’exercici de la professió, 7@ s’ha demostrat com 
un mitjà que permet la comunicació amb els col·legiats de manera 
àgil, ràpida i econòmica. El setmanari destaca les principals infor-
macions i les activitats que s’organitzen a totes les seus col·legials 
i facilita accés directe a les àrees de mercat de treball, formació, 
avantatges als col·legiats i petits anuncis. També hi ha espai per 
a d’altres informacions del Caateeb o bé d’altres entitats, així com 
per la publicitat institucional o bé externa. Les informacions del 
7@ estan basades en la seva brevetat i en la seva connexió directa 
amb la pàgina web, en la qual el professional pot trobar tota la 
informació ampliada. 

Per a la seva distribució s’utilitza el programa Mailchimp, que ha 
esdevingut un sistema molt adient que ens permet conèixer l’ús 
i el grau d’acceptació per part dels lectors. També ens ha permès 
eliminar en bona part l’excés d’enviaments electrònics generalit-
zats als col·legiats, així com el compliment adequat de la Llei de 
Protecció de Dades Personals (LOPD). Només en determinats ca-
sos, el setmanari es complementa amb altres comunicacions als 
col·legiats, com és el cas de la informació dels cursos programats 
o bé de la comunicació segmentada de les activitats organitzades 
per les delegacions que es fa arribat als col·legiats de cada àmbit 
territorial o bé alguna altra comunicació específica sempre i quan 
estigui plenament justificada la seva excepcionalitat.

Creat l’any 2008 i sempre amb periodicitat setmanal, el 7@ ha arri-
bat a finals d’any al número 338. Tots els números de 7@ són acces-
sibles amb posterioritat a través de l’hemeroteca ubicada al web 
on les informacions es poden trobar per la seva data d’emissió. El 
nou format del 7@ que es va posar en marxa a principis del 2014, 
és fàcil de llegir pels dispositius mòbils, telèfons i tablets. 

www.bimsummit.eu
 �Portada de la nova pàgina web referent a la cimera BIM 2016

www.agenciacertificacionprofesional.org
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DADES SETMANARI 7@

47 números enviats tots els dimecres amb diferents temes d’interès 
destacats tant a nivell professional, tècnic i col·legial, agenda de 
l’activitat, enllaços al calendari de formació i a les ofertes de treball 
de la borsa del Caateeb.

• Promig de col·legiats a qui hem enviat cada número: 6.697

• Promig d’obertures dels correus: 26,8% 

- Promig d’obertures de correu en entitat similars a la nostra: 
18,1%

• Promig de clics: 7,77%

- Promig de clics en entitats similars a la nostra : 1,7%

Els nostres ratios d’efectivitat estan clarament per sobre de la mit-
jana d’altres empreses i entitats del sector similar a la nostra.

A banda del setmanari d’informació col·legial, també s’ha enviat 
amb periodicitat setmanal un correu amb el calendari de forma-
ció, així com el newsletter mensual de l’Agenda de la Construcció 
Sostenible (ACS). En casos puntuals i de caràcter extraordinari, s’ha 
reforçat la comunicació d’una activitat en concret amb l’enviament 
d’un correu especial. Igualment, s’ha comença també a enviar cir-
culars de delegacions en format electrònic.

També correspon a l’àrea de comunicació del Caateeb la prepara-
ció, disseny i distribució dels butlletins d’informació de les entitats 
pertanyents al Caateeb, com és el cas de l’Agenda de Certificació 
Professional (ACP) i el newsletter de promoció de l’European BIM 
Summit  Barcelona.
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L’INFORMATIU REVISTA TÈCNICA

La revista del Col·legi, L’INFORMATIU, s’ha convertit en la revis-
ta tècnica i de debat professional dels aparelladors i és també 
d’interès per a tots els professionals de la construcció. Això no 
obstant, encara conserva una part de l’objectiu inicial amb el qual 
es va fundar ara fa més de 20 anys, com a canal de comunicació 
periòdic amb el col·lectiu professional. Per això, durant aquest 
2015, un any en què s’ha commemorat el 75 aniversari del nostre 
Col·legi, L’INFORMATIU ha abordat, en 4 capítols publicats al llarg 
de l’any, aquesta efemèride que ha representat alhora una bona 
oportunitat de reflexionar sobre els profunds canvis en el sector de 
la construcció i en l’exercici de la professió i també sobre el futur 
del Col·legi.

Amb una periodicitat trimestral (4 números l’any), durant el 2015 
la mitjana de pàgines publicades ha estat de 136 i enguany hem 
arribat al número 346. Les seccions principals de què es compon 
la revista són el Tema, Professió, Tecnologia, Espai Empresa i Cultu-
ra, seccions en què s’aprofundeix en les qüestions que interessen 

sobre la nostra activitat com a professionals i en la qual també hi 
ha un espai per eixamplar la nostra mirada amb un apunt cultural 
i social. 

Amb aquests 4 números hem acompanyat les grans activitats 
organitzades pel Caateeb de gran repercussió sobre el sector i la 
societat, com ara la primera edició de l’European BIM Summit Bar-
celona 2015, la setmana professional i fira ciutadana de la rehabi-
litació Rehabilita, la posada en marxa de l’Agència de Certificació 
Professional (ACP), la crònica detallada sobre les novetats tècni-
ques vistes al 19è Saló Internacional Beyond Building Barcelona 
(l’antic Construmat) o la 12a edició dels Premis Catalunya Cons-
trucció, guardons que es van lliurar en el transcurs d’una edició 
especial de la Nit de la Construcció. 

L’INFORMATIU, per altra banda, va fer la presentació als col·legiats i 
a la societat de la nova Junta de Govern del Caateeb, sorgida de la 
convocatòria electoral al juny, acompanyada amb una entrevista al 
nou president, Jordi Gosalves.

En l’àmbit de l’assessorament tècnic, no han faltat els articles sobre 
les assegurances professionals dels aparelladors, la coordinació de 
seguretat i salut o la descripció detallada del nou decret 67/2015 
sobre la ITE i el Llibre de l’Edifici. 

En l’apartat de tecnologies de la construcció hem analitzat amb 
reportatges en profunditat, la remodelació del carrer l’Enrajolat de 
Tarragona, a tocar del Circ Romà; la construcció de la nova Bibliote-
ca Sant Gervasi-Joan Maragall a Barcelona, Premi Catalunya Cons-
trucció 2015; la rehabilitació d’un edifici d’oficines a la Diagonal, 
obra destacada de l’arquitectura moderna; les obres de fonamen-
tació del nou Mercat de Sant Antoni, sota l’antic edifici paradigma 
de l’arquitectura del ferro del segle XIX; la rehabilitació d’un edi-
fici a Barcelona íntegrament dissenyada i gestionada amb BIM; el 
nou tanatori de Viladecans; o la remodelació urbana del Passeig de 
Sant Joan de Barcelona. 
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Però també hem abordat en profunditat temes com ara les estruc-
tures resistents de fàbrica de maó; les més lleugeres estructures de 
malla en homenatge a l’enginyer i arquitecte alemany Frei Otto; la 
construcció amb fusta o la absolutament novedosa proposta d’una 
escala de gravetat de danys en edificis existents; la il·luminació 
amb LEDS; les noves bateries TESLA; la construcció sostenible o les 
noves aplicacions per a mòbil (APPS) d’utilitat professional recopi-
lades pels membres de la Comissió Júnior del Caateeb. 

En cada número de la revista no hi ha faltat les seccions d’Espai 
Empresa i Cultura. En aquest darrer capítol s’ofereix una visió in-
ternacional de l’arquitectura contemporània i hem publicat te-
mes d’actualitat com el veredicte dels premis FAD o els europeus 
Mies van der Rohe, però també hem abordat alhora temes com el 
barri de la Barceloneta, sense oblidar-nos de l’activitat social del  
Caateeb, on destaquen els 25 anys de la Delegació del Vallès Orien-
tal i un apunt cultural final amb la secció La Foto.

LES PUBLICACIONS  
TAMBÉ EN FORMAT ELECTRÒNIC

L’INFORMATIU,  disposa actualment d’una completa hemeroteca 
electrònica en la qual es pot buscar qualsevol article o informació 
apareguda a través d’una paraula clau. Aquesta hemeroteca es tro-
ba allotjada al web del Caateeb en l’apartat de publicacions periò-
diques. Així mateix, s’envia puntualment als col·legiats l’enllaç a la 
revista en format electrònic a través del setmanari 7@. 

Els professionals interessats poden descarregar-se el número sen-
cer en format PDF o bé consultar-lo al web i també des del i-pad i 
i-phone (www.apabcn.cat/informatiu). Avui aquesta lectura elec-
trònica és molt còmoda amb la utilització del programa ISSU que 
es va implementar l’any 2014 i que comporta, a més, una presenta-
ció moderna, àgil i atractiva.

El mateix format electrònic que s’ha utilitzat per posar al dia 
L’INFORMATIU és el que hem utilitzat, per altra banda, en la millora 
de la Memòria anual d’activitats, que ara es presenta amb el mateix 
programa de lectura ISSU, tot permetent una fàcil lectura electrò-
nica combinada amb la possibilitat d’imprimir la publicació, si així 
es vol, a través del PDF.

L’informatiu és la revista dels aparelladors del Caateeb, però pot 
interessar altres professionals del sector i per això es troba fàcil-
ment accessible per a la compra o subscripció a través de la plata-
forma www.iquiosc.cat on es troben les publicacions que pertan-
yen a l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), a 
la qual estem adscrits. Els professionals interessats també poden 
adquirir-la en format de paper a les botigues de la Cooperativa 
d’Arquitectes Jordi Capell. 

La pàgina web www.apabcn.cat és avui una de els eines de comu-
nicació i gestió més importants del Caateeb amb els col·legiats i 
també amb la resta de públics ja siguin del mateix sector o bé de la 
societat en general. La seva eficàcia passa per mantenir la informa-
ció al dia, ben endreçada, fàcilment accessible i interconnectada 
amb els recursos externs al nostre abast. 

 �L’informatiu va ser present a la Fira de revistes en català celebrada a 
Barcelona
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Disposa d’un sistema d’autogestió per part de les diferents àrees 
del Caateeb, que permet una renovació i actualització dels con-
tinguts de manera àgil i rigorosa, sota la coordinació i suport dels 
responsables de comunicació. Totes les àrees de servei del Caateeb 
disposen al web d’apartat d’actualitat, assessorament i servei al 
col·legiat, eines de gestió i tramitació. Pel que fa a les activitats que 
s’organitzen tant des de la seu central de Barcelona com de les de-
legacions, aquestes es publiquen en un apartat d’informació així 
com un sistema automàtic d’inscripció en línia. 

La novetat més destacable d’aquest 2015 és la renovació del dis-
seny de la pàgina web. El nou disseny és més net, clar i prioritza el 
contingut, amb textos i imatges més grans que els anteriors. S’ha 
optat per incorporar el concepte de disseny adaptatiu (responsive 
web design), que permet l’accés als continguts des de qualsevol 
dispositiu (ordinador, smartphone, tauleta o portàtil).

S’ha mantingut el gestor de continguts, això és, el programa que 
ens permet introduir els continguts i tota l’arquitectura de la infor-
mació. D’aquesta manera, el contingut i l’estructura organitzativa 
es mantenen i no pateixen canvis importants. Tot i això, durant el 
darrer trimestre del 2015 i es preveu que també durant el primer 
semestre del 2016, s’ha millorat aquelles pàgines més consulta-
des pels usuaris per tal de facilitar l’accés a la informació. En ca-
sos concrets, també s’ha optat per un replantejament general de 
l’estructura i s’han modificat seccions senceres.

També s’ha previst l’aparició de noves seccions i apartats per do-
nar més informació, eines i recursos a tots els professionals. Amb 
el nou disseny, el Caateeb busca facilitar la navegació per part de 
l’usuari i fomentar la participació i interacció entre els col·legiats i 
la institució. Quant al volum d’usuaris, visites i pàgines vistes, ens 
mantenim en nivells similars a l’any anterior. Com es pot veure en 
els gràfics adjunts.

El Caateeb 
renova la 
seva imatge 
a internet 
amb l’estrena 
d’un nou 
disseny més 
modern i 
adaptat als 
nous temps
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ESTADÍSTICA GENERAL DE LA PÀGINA WEB

COMPARATIVA ANY ANTERIOR

Usuaris: 171.962

Sessions: 685.502

Nombre de pàgines vistes: 1.554.842

Durada mitjana de la sessió: 00:03:03

% de sessions noves: 23,87%
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PÀGINES VISTES PER PRINCIPALS ÀREES D’INTERÈS

Àrea  Nombre pàgines vistes

Formació 194.018

Àrea tècnica 162.510

Borsa de treball 139.540

Validació i visats 105.597

Agenda 54.023

Serveis al ciutadà 48.295

Centre de documentació 25.561

Serveis a l’empresa 14.069

Assessoria 11.744

Avantatges al col·legiat 11.461

Actes i activitats 9.398

Publicacions 3.818

Petits anuncis 2.662

PÀGINES MÉS VISTES

PÀGINA  Nombre pàgines vistes

Inici 628.575

Ofertes borsa de treball  75.254

Calendari de formació  40.051

Àrea tècnica 30.586

Servei d’ocupació 28.107

Serveis al col·legiat  23.329

Centre de cerques 19.370

Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) 14.293

Serveis al ciutadà idoneïtat tècnica 13.745

Cursos de formació contínua  12.997
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DISTRIBUCIÓ DE LES VISITES PER PRINCIPALS CIUTATS

CIUTAT  Sessions %

Barcelona 447.406 65,27%

Sense dades 44.835 6,54%

Madrid 24.029 3,51%

L’Hospitalet de Llobregat 16.530 2,41%

Sabadell 11.899 1,74%

Terrassa 11.513 1,68%

Granollers 9.307 1,36%

Badalona 9.194 1,34%

Girona 8.891 1,30%

Mataro 8.219 1,20%

PRINCIPALS PÀGINES D’ENTRADA 

Títol  Sessions

Inici 477.169

Ofertes borsa de treball  21.000

Serveis al col·legiat 12.147

Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) 4.639

Directori de col·legiats 3.699

El Col·legi 3.614

Presentació documents visats 3.581

Consultes 3.505

Presentació full d’ofertes 2.852

Cèdules d’habitabilitat 2.639

PRINCIPALS TEMES DE CERCA UTILITZATS EN EL 
BUSCADOR INTERN

ITE 1.034

Cèdula d’habitabilitat 437

Impressos 198

Plecinstant 160

Honoraris 124

Marcadors 109

Certificat energètic 98
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INTERACCIÓ DE LES VISITES

Durada de    Nombre de 
la sessió Sessions pàgines vistes

0-10 seg 433.633 454.188 

11-30 seg 37.831 89.107 

31-60 seg 30.546 85.036 

61-180 seg 55.023 199.339 

181-600 seg 59.814 299.385 

601-1.800 seg 55.462 300.466 

1.801+ seg 13.193 127.321

VISITES PER TIPOLOGIA DE DISPOSITIU

Ordinador 611.890 (89,26%)

Mòbil 56.706 (8,27%)

Tablet 16.906 (2,47%)
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TWITTER,  
L’ACTUALITAT  

EN 140 CARÀCTERS

El Caateeb és present a les xarxes socials i ja fa més de tres anys que 
hi participa activament a través del compte de Twitter que es va 
posar en marxa al juliol del 2012. A finals del 2015, s’havien fet més 
de 5.109 piulades (+1.609), entre les pròpies i els reenviaments i el 
compte del Caateeb havia sobrepassat els 2.600 seguidors (+800) 
entre col·legiats, empreses, institucions, associacions del sector i 
altres professionals interessats. 

Els temes que s’han abordat al llarg de l’any fan referència al dia 
a dia del Caateeb i l’actualitat professional, amb informacions de 
l’activitat col·legial, nova normativa, activitat del sector i esdeve-
niments i, en general, tota aquella informació que es considera 
d’interès per als nostres seguidors. Mitjançant la xarxa, s’ha ofert 
el punt de vista i l’opinió de l’organització professional respecte 
de temes que ens interessen. També hi ha hagut comentaris, con-
sultes i suggeriments que han estat contestats puntualment pels 
responsables col·legials i directors d’àrea.

La resposta dels col·legiats i del públic en general és molt positiva, 
pel nombre de seguidors i també pels seus comentaris, que mos-
tren la seva satisfacció pel funcionament d’aquesta eina de comu-
nicació col·legial.

DADES TWITTER

Nombre de piulades: 1.609

Nombre de seguidors: 2.600

Nombre d’impressions (1): 564.991

Piulada amb la impressió més elevada: Premi Catalunya 
Construcció 2015 Biblioteca Joan Maragall de Barcelona  
http://bit.ly/1Snykl6 2.216 impressions

Mitjana d’impressió per piulada: 351

Nombre d’interaccions (2): 18.472

Mitjana d’interacció per piulada: 11,4

Piulada amb la interacció més alta: Premi Catalunya Construcció 
2015 Biblioteca Can Manyer: 85 interaccions  
http://t.co/g6XsQXE7JW

(1) Nombre de vegades s’han vist els nostres missatges.

(2) Qualsevol tipus d’interacció amb el missatge: suma de like, retuit, 
clic, veure imatge, etc.

PARTICIPACIÓ A  
D’ALTRES XARXES SOCIALS

En els darrers mesos de l’any s’ha encetat l’activitat del Caateeb a 
la xarxa Linkedin, especialitzada en l’àmbit de les professions i el 
mercat de treball i que ha gaudit de molt bona resposta del públic 
amb més de 400 seguidors. Igualment, s’ha actualitzat la informa-
ció que identifica el Col·legi i la professió a Wikipedia. L’any 2016 
es donarà un fort impuls a la nostra activitat en les xarxes socials.

L’Àrea de Comunicació del Caateeb també coordina l’activitat a les 
xarxes socials de les entitats i empreses pertanyents al Caateeb, 
com és el cas de l’Agència de Certificació Professional (ACP), de 
l’European BIM Summit Barcelona, aquesta xarxa amb un caire in-
ternacional amb 3 idiomes (català, castellà i anglés) i la Corredoria 
d’Assegurances del Caateeb, que es preveu potenciar a partir del 
2016.
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4.2 

Promoció ProfessionaL i imatge

L’Àrea de Comunicació dóna suport als diferents departaments del CAATEEB en la difusió i promoció dels serveis 
col·legials, actes, jornades i sessions i prepara les campanyes institucionals i plans de comunicació. També pre-
para i coordina l’edició de publicacions de caire institucional ja sigui en suport electrònic o bé en paper. Quant 
a la imatge gràfica, treballa en la preparació de models de documents que permetin als diferents departaments 
treballar amb la màxima autonomia, tot fent la supervisió i control necessaris que garanteixin una imatge homo-
gènia de la institució. Finalment, l’àrea dóna suport a la gestió, supervisió i renovació continuada de les diferents 
pàgines web del CAATEEB  Les principals línies d’acció dutes a terme l’any 2015 han estat les següents:

 �Elements de comunicació en una de les activitat organitzades pel Caateeb
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CAMPANYES INSTITUCIONALS  
I PLANS DE COMUNICACIÓ

• Commemoració del 75 aniversari del CAATEEB. La celebració 
dels 75 anys del CAATEEB ha impregnat totes les activitats que 
s’han organitzat al llarg de l’any i especialment les que tenen una 
dimensió pública. Destaca l’organització de la Nit de la Construcció 
que enguany ha tingut una dimensió especial.

• Premis Catalunya Construcció. L’organització de la XII edició 
dels premis que organitza el CAATEEB requereix d’una intensa 
promoció entre el col·lectiu dels professionals de la construcció 
en general. Per això cal preparar diverses peces publicitàries com 
ara fulletons, cartells, banners i anuncis publicitaris que es renoven 
cada any.

• European BIM Summit Barcelona 2015. La preparació de la 1a 
cimera europea BIM ha requerit un important esforç de promoció i 
imatge amb difusió internacional. S’han preparat tots els elements 
que requereix una activitat d’aquestes característiques: logotip, 
fulletons, pàgina web, trasseres, anuncis, senyalització, programes, 
llibres de ponències, etc.

• Participació del CAATEEB a Construmat. Un cop més el CA-
ATEEB ha estat present al Saló de la Construcció de Barcelona, 
amb un missatge de promoció de la professió dels aparelladors, 
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació. S’ha dissenyat l’estand 
amb totes les peces de difusió, així com elements de publicitat i 
marxandatge.

 �Senyalística realitzada amb motiu del 75 aniversari del Caateeb
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• Especial eleccions CAATEEB. Aquest ha estat un any d’eleccions 
i s’han fet tots els preparatius per a la participació dels col·legiats 
com ara la convocatòria i espais electorals. Al presentar-se una sola 
candidatura i fer-se la proclamació, la segona part de la campanya 
no ha estat necessària i s’ha posat l’èmfasi en la difusió social de la 
nova composició de la Junta de Govern.

• Posada en marxa de l’Agència de Certificació Professional. 
L’Àrea de Comunicació s’ha encarregat de dirigir la preparació de 
les peces de difusió i promoció de les especialitats que conformen 
la certificació professional de ACP. S’han preparat fulletons, pòsters 
i material informatiu de l’agència, que s’han dut a terme amb la 
col·laboració del Col·legi d’Aparelladors de Madrid.

 �El president del Caateeb va participar en programes de ràdio i 
televisió

 �Campanya de difusió dels valors del visat col·legial
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• Campanya L’aparellador, el tècnic de capçalera. Aquesta cam-
panya es du a terme de manera continuada des de la seva crea-
ció l’any 1997, amb l’objectiu que la societat associï l’àmbit de 
la rehabilitació i manteniment dels edificis amb la professió de 
l’aparellador i arquitecte tècnic. S’ha fet publicitat en premsa de-
dicada especialment a la certificació energètica, així com amb la 
rehabilitació en general amb motiu de la Setmana de la Rehabi-
litació.

• Altres campanyes de comunicació. També s’han dut a terme 
campanyes relacionades amb l’acció que organitzen els diferents 
departaments i serveis com ara la formació i mercat de treball, 
col·legiació i serveis del CAATEEB o activitats professionals i cul-
turals. Finalment, és funció d’aquest departament la preparació 
d’elements de promoció i difusió d’activitats i serveis en general 
com ara fulletons publicitaris, anuncis per a publicacions i banners 
electrònics, cartells, targetons i invitacions en paper i electròni-
ques, referides tant a accions promogudes des de Barcelona com 
les delegacions. 
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• Nadala i calendaris de l’Any Nou. L’Àrea de Comunicació pre-
para cada any la nadala amb la qual el Col·legi felicita el Nadal i 
Any Nou a tots els col·legiats, així com a les entitats del sector i 
institucions. Per fer-ho, organitza un concurs infantil amb el qual 
es determina el motiu gràfic i a partir del qual s’elabora la nadala, 
que els darrers anys té format electrònic. Igualment, preparem el 
calendari de l’any que comença, ja sigui en format paper de so-
bretaula com en format pòster que els col·legiats poden obtenir a 
través de la pàgina web.

 �Diverses campanyes de comunicació del Caateeb
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EL Caateeb I  
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

El gabinet de premsa del Caateeb actua com a pont entre la institu-
ció col·legial i els mitjans de comunicació generals i del sector. En-
tre les seves funcions hi ha la de difondre l’activitat del Caateeb en-
tre els ciutadans i donar a conèixer el punt de vista de la professió 
sobre els temes que ens afecten. També s’ocupa de promocionar 
la figura i les funcions professionals dels aparelladors, arquitectes 
tècnics i enginyers d’edificació entre els ciutadans. I a la inversa, el 
gabinet de premsa atén els requeriments i consultes dels mitjans 
de comunicació i les vehicula a través de les diferents àrees i ser-
veis col·legials.

L’activitat del gabinet de premsa al llarg del 2015 ha estat intensa 
i destaca la commemoració del 75 aniversari del Caateeb amb di-
verses accions de promoció professional i que ha estat una excusa 
ideal per estrènyer els llaços amb els mitjans de comunicació. 

La conformació d’una nova Junta de Govern del Col·legi, amb un 
nou president també ha motivat l’establiment d’un calendari de 
trobades amb periodistes destacats dels principals mitjans infor-
matius, alguns dels quals s’han fet un important ressó. Igualment 
s’ha fet una tasca difusió i de coneixement mutu amb la premsa 
comarcal i local i els nous representants territorials.

Un any més, s’ha fet una acció intensa de promoció ciutadana de 
promoció de l’aparellador com a expert en rehabilitació i tècnic 
de capçalera dels edificis, amb una atenció especial pel factor me-
diambiental. La inspecció tècnica dels edificis, així com la certifica-
ció energètica ha motivat nombroses consultes i reportatges en 
els principals diaris en els quals l’aparellador és protagonista.

Altres temes que han ocupat l’atenció del gabinet de premsa han 
estat els Premis Catalunya Construcció que enguany han celebrat 
la seva XII edició, així com la celebració de la primera edició de 
l’European BIM Summit, un tema tecnològic que no obstant ha 
gaudit de l’interès dels mitjans de comunicació. També destaca 
l’acció en premsa comarcal que acompanya l’acció duta a terme 

per les delegacions del Caateeb, com ara el 25 aniversari de la 
Delegació del Vallès Oriental, la Biennal d’Art de la Delegació del 
Vallès Occidental o la trobada anual i sopar institucional i de ger-
manor a les delegacions.

També en aquest any 2015 s’ha reforçat l’acció en premsa amb el 
suport publicitari en format de falques radiofòniques per promo-
cionar el paper protagonista dels aparelladors en el camp la reha-
bilitació i com a tècnic de capçalera dels edificis. Les campanyes 
s’han fet coincidint amb la celebració de Construmat i també amb 
la Setmana de la Rehabilitació. 

Durant l’any 2015 s’han emès 63 notes de premsa sobre temes 
de política professional i de promoció d’activitats que interessen 
els ciutadans. S’ha establert un contacte periòdic amb periodistes 
especialitzats de la premsa general i s’ha mantingut un contac-
te continuat amb les revistes i mitjans digitals del sector. Quant 
a l’interès dels mitjans de comunicació, s’han comptabilitzat 280 
impactes en la premsa escrita, entre la qual destaquen les apari-
cions amb motiu dels Premis Catalunya Construcció, la inspecció 
tècnica i la seguretat dels edificis, el 75 aniversari del Caateeb, la 
irrupció del Building Information Modelling i algunes de les ex-
posicions culturals. La mitjana mensual d’impactes en premsa és 
d’uns 15-20 aproximadament. A més, s’han preparat i publicat 7 
articles d’opinió en els principals mitjans de comunicació com La 
Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Expansión o Cinco Días.

Completa aquesta acció de premsa la publicació d’articles d’opinió 
signats per la presidenta del Caateeb, així com la participació de 
diversos membres de la Junta de Govern en reportatges, informa-
cions i entrevistes emeses per la premsa escrita, ràdio i televisió.  

4.3 

gabinet de Premsa
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Les principals notes de premsa que s’han emès als mitjans al llarg 
del 2015 han estat les següents:

GENER

Primera cimera europea BIM

8a Biennal col·lectiva d’art dels aparelladors vallesans

Barcelona lidera el canvi tecnològic en la construcció amb el 1st 
European BIM Summit

FEBRER

Barcelona acull una cimera europea d’eines tecnològiques per 
incrementar l’eficàcia i rebaixar els costos de la construcció

Reportatge de El Periódico de Catalunya sobre la Inspecció Tècnica 
d’Edificis (ITE)

La indústria de la construcció catalana adoptarà la tecnologia BIM en 
tot el cicle productiu per guanyar competitivitat

Generalitat i Ajuntament de Barcelona es comprometen a implantar 
la tecnologia BIM el 2018

El Col·legi d’Aparelladors i la patronal CECOT promouran el projecte 
Reempresa

Article a La Vanguardia “L’edificació col·laborativa”

MARÇ

El CAATEEB manifesta el seu desacord amb l’Avantprojecte de Llei de 
l’Arquitectura

El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona celebra els seus 75 anys

Els aparelladors del Vallès Oriental celebren 25 anys de presència 
institucional a la comarca

El Col·legi d’Aparelladors realitza més de 10.000 informes d’idoneïtat 
tècnica

ABRIL

81 candidatures optaran als Premis Catalunya Construcció 2015

El Col·legi d’Aparelladors participarà activament a Construmat 

MAIG

Candidatures finalistes als Premis Catalunya Construcció 2015

El Col·legi d’Aparelladors coordina l’apartat de rehabilitació de 
Construmat

Nou Llibre d’incidències per millorar la seguretat a les obres

El Col·legi d’Aparelladors participa activament a Construmat

Premi a la Trajectòria Professional 2015 per a Toni Cumella

 �Presentació de la 1a edició del BIM Summit
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JUNY

Premis Catalunya Construcció 2015

Jordi Gosalves és el nou president del Col·egi d’Aparelladors de 
Barcelona

JULIOL

Una visió personal de Gaudí al Col·legi d’Aparelladors

Oportunitats de negoci en l’àmbit del BIM

Les escoles d’arquitectura tècnica unifiquen el nom del grau

Espanya implantarà la tecnologia BIM en els processos de 
construcció

Nova Guia per a la certificació professional de l’ACP

SETEMBRE

El CAATEEB en desacord amb el Projecte de Llei de l’Arquitectura

El web del CAATEEB renova la seva imatge

Jordi Gosalves: “El nostre pretén ser un mandat molt participatiu”

ACP presenta la Guia per a la certificació professional

OCTUBRE

Els col·legis professionals alerten contra els treballs no qualificats en 
l’àmbit tècnic

Primera Setmana de la Rehabilitació

23 Trobada anual dels aparelladors del Vallès Occidental

Caixa d’Enginyers traslladarà l’oficina del carrer Bon Pastor

Enric Buixó guanya el 1r Premi d’Emprenedoria del CAATEEB

El Govern aprova el Projecte de llei de col·legis professionals

El FC Barcelonas’afegeix a l’ús del BIM en la remodelació del Camp 
Nou

Manifest dels col·legis professionals tècnics de Catalunya

NOVEMBRE

El CAATEEB se suma a l’Aliança Humanitària per a l’Alimentació 
Infantil de Creu Roja

Els aparelladors presenten un programa de formació orientat a 
millorar la competitivitat del sector

Article del president a El Periódico de Catalunya: “Edificis més segurs, 
cosa de tots”

Roca patrocinarà el BIM Sumit 2016

Perfil de Jordi Gosalves a La Vanguardia: “Amb el mapa a la mà”

DESEMBRE

El Col·legi d’Aparelladors obre la Setmana de la Rehabilitació amb un 
seminari sobre polítiques energètiques en l’edificació

Convocats els Premis Catalunya Construcció 2016

El futur dels estudis d’arquitectura tècnica a debat

 �El president Jordi Gosalves entrevistat en el programa Terrícoles de BTV
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El Col·legi és present a les comarques del seu àmbit territorial per mitjà de 
les delegacions que han fet seus els objectius i funcions que corresponen 
al col·lectiu professional dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers 
d’edificació. L’àmbit d’actuació propi del Caateeb són les comarques de 
Barcelona, a través de la seu central a Barcelona i les delegacions de l’Alt 
Penedès-Garraf, Bages-Berguedà-Anoia, Maresme, Osona, Vallès Occi-
dental i Vallès Oriental. Les delegacions conformen un cos descentralitzat 
creat per poder fer arribar tots els serveis i l’acció col·legial als professio-
nals i ciutadans d’aquestes comarques.

DELEGACIONS
05

Delegació de l’Alt Penedès-Garraf _154

Delegació del Bages-Berguedà-Anoia _160

Delegació del Maresme _166

Delegació d’Osona-Moianès _171

Delegació del Vallès Occidental _177

Delegació del Vallès Oriental _182
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EQUIP RESPONSABLE

La delegació de l’Alt Penedes-Garraf ha fet quatre anys. La comissió territorial de la delegacio està formada pels 
companys Sebastià Jané (delegat), Joan Jané, Joan Olivella, Laura Lopez i Meritxell Bosch. La comissió s’ha reunit 
periòdicament, tots els dimarts (durant el primer semestre) i dos dimarts al mes a partir del tercer trimetre i ha 
participat en representació de la professió en actes dels municipis d’aquestes comarques, a més de participar en 
les activitats planificades per a l’any 2015. Des del mes d’octubre la delegació va ampliar el seu horari d’atenció 
al col·legiat, passant d’un a dos dies.

5.1 

deLegació  
aLt Penedès-garraf
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RELACIONS AMB L’ENTORN

El delegat ha mantingut les següents reunions institucionals:

• Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Reunió amb el seu president, 
Francisco Olivella per trobar noves vies de col·laboració amb el 
Caateeb.

• Consell Comarcal del Garraf. Reunió institucional amb el seu 
president, Gerard Figueras.

• Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Reunió amb l’alcalde, 
Pere Regull, per trobar vies de difusió de la importancia del visat i 
de la idoneïtat tècnica.

S’ha signat un conveni amb l’agència de desenvolupament Node 
Garraf per a la redacció del pla de desenvolupament econòmic i 
social del Garraf.

Com resultat d’aquests contactes s’està treballant en la planificació 
d’una sessió informativa a tots els ajuntaments que formen part 
d’aquestes comarques (27 ajuntaments de l’Alt Penedes i 6 del Ga-
rraf ) per tal de presentar els avantatges i garanties que ofereix el 
visat del Caateeb.

Al llarg de l’any els membres de la comissió territorial han assistit 
com a representants del Caateeb a diferents convocatòries:

• Node Garraf Agència de Desenvolupament, sobre el projecte 
L’estratègia per a la rehabilitació energètica d’ edificis a la comarca 
del Garraf. 

• Node Garraf Agència de Desenvolupament sobre el projecte Pla 
de desenvolupament econòmic i social del Garraf 2014 – 2020.

• CITEP Comissió Infraestructures i Territori Penedès, amb la 
presentació del Manifest sobre la situació i necessitats de sól per 
activitats econòmiques a l’àmbit Penedès i la Proposta Pla Estratègic 
Penedès.

• Ajuntament de Vilafranca: Inauguració Exposició Vilafranca, 
laboratori EAR, propostes d’estudiants de l’Escola d’Arquitectura de 
Reus per a Vilafranca.

S’han dut a terme diferents col·laboracions amb la Unió Empresa-
rial del Penedès com ara reserva de sales per xerrades de diversos 
temes d’interès (reforma horària, seguretat i salut, telefonia), així 
com la impartició de la xerrada Situació actual de la construcció, 
per l’Associació Entrem-hi, on van assistir-hi 30 persones.

Al mes de maig, s’ha signat un conveni de col·laboració amb 
l’Associació d’Empresaris  del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès 
(ADEG).

SERVEIS AL COL·LEGIAT

TEST ALUMINÓS

La delegació facilita l’assaig per determinar la presència de ciment 
aluminós en una mostra de formigó d’una bigueta. És un servei 
tant per col.legiats com per al públic en general.

ENTITAT DE REGISTRE DEL CERTIFICACIÓ DIGITAL idCat

La Delegació de l’Alt Penedès-Garraf és entitat de registre del certi-
ficat d’identitat digital catala idCat i ofereix aquest servei de valida-
ció a col.legiats i usuaris en general. S’han donat d’alta 2 certificats 
digitals d’idCat.
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FORMACIÓ,  
SESSIONS TÈCNIQUES  

I ACTIVITATS CULTURALS

Gener

Presentació nou servei de la UEP. La Unió Empresarial del 
Penedès, com a xarxa facilitadora de contactes, va posar en 
marxa un  nou servei que té per objectiu la intermediació 
entre la demanda dels ciutadans/associats i les prestacions de 
serveis dels tècnics col·legiats, especialment per a la realització 
de certificats d’habitabilitat de segona ocupació, certificats 
d’eficiència energètica i inspeccions tècniques d’edificis.

Redacció d’expedients d’activitats per a Vilafranca del 
Penedès. L’enginyer dels serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, David Alquézar, va fer aquesta xerrada 
amb l’objectiu d’explicar com donar compliment a les diferents 
normatives tècniques i ordenances municipals, analitzant 
els requeriments específics per a la redacció d’expedients 
d’activitats a Vilafranca del Penedès.

Febrer

Presentació del programa de control de qualitat Control 
CQ. Aquesta sessió tenia com a objectiu presentar l’aplicació 
informàtica Control-CQ , eina per portar a terme la gestió del 
control de qualitat a les obres.

Abril

Visita cultural Vilafranca i l’esperit del vi.

Maig

Visita tècnica a les instal·lacions del Grup Keraben.

Juny

Presentació del nou Decret 67/2015 de la ITE i el Llibre de 
l’edifici. En aquesta jornada es van presentar les principals 
novetats del nou decret, així com de l’eina telemàtica habilitada 
per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya per redactar els 
informes d’inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE).

Juliol

Espai empresa. Sopar tècnic amb Geolite, el primer geomorter 
per a la reparació monolítica del formigó.

Octubre

Presentació de la nova eina telemàtica d’informes 
d’inspecció tècnica d’edificis. En aquesta sessió tècnica ens van 
presentar la nova eina telemàtica habilitada el dia 15 de juliol per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per redactar els informes 
tècnics d’edificis.

Novembre

Formació ITE. La prediagnosi de cobertes

Formació ITE. La prediagnosi de façanes, mitgeres i patis

Desembre

Espai empresa. Projecte Cristall, la nova finestra tota de vidre

Espai Empresa. Sistema de revestiment de façanes ventilades 
amb plaques ceràmiques

El total d’assistents a aquestes sessions ha estat de 204 persones.

 �Conveni de col·laboració amb l’Associació d’Empreses del Penedès-
Garraf
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SESSIONS AMB LA UEP

Dins del conveni de col·laboració amb la Unió Empresarial del 
Penedès (UEP), s’han realitzat una sèrie de sessions a les nostres 
instal·lacions amb temes com: Conferència sobre el procés partici-
patiu del 9N,  Reforma horària: Adaptació oficial a l’horari europeu 
i  La nova reforma fiscal 2015: Principals novetats a considerar pels 
empresaris. 

ACTIVITATS SOCIALS

TALLERS ESCOLARS

Tallers infantils per a la difusió i conscienciació de l’ús sostenible 
de la nostra llar amb el títol Amb la casa sí que s’hi juga. Entre els 
dies 17 i 26 de febrer es van fer a la delegació un total de 14 tallers 
escolars:

Escola Estelella i Graells: 105 assistents

Escola Sant Ramon de Penyafort: 48 assistents

Escola Mas i Perera: 47 assistents

Escola El Carme: 59 assistents

Escola Rossen Montanè: 45 assistents.

COOPERACIÓ SOCIAL

La delegació de l’Alt Penedès-Garraf forma part de la xarxa Junts 
Trenquem el Cercle! I col·labora amb el projecte oferint formació 
a persones en itinerari d’inserció en el món de la construcció. El 
20 de juliol, els membres de la comissió van impartir la xerrada Si-
tuació actual de la Construcció per a l’Associació Entrem-hi. Hi van 
participar 30 persones vinculades al projecte Inclusió (Vilafranca 
Inclusió, Sant Cugat Inclusió i Monjos Inclusió), que dóna feina a 
persones en situació de risc o de vulnerabilitat social i ajuda a re-
cuperar i/o rehabilitar espais i edificis municipals. 

 �La Comissió territorial de l’Alt Penedès-Garraf junt amb l’equip directiu de l’Associació d’Empreses del Penedès-Garraf
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SOPAR ANUAL DE COL·LEGIATS 2015

La Delegació de l’Alt Penedès-Garraf va celebrar el 30 de gener el 
tradicional sopar anual de col·legiats i col·legiades. La trobada es 
va fer al Palau Maricel i al restaurant de l’Hotel Calipolis de Sitges 
amb la participació de 82 assistents, entre professionals acompan-
yats dels seus familiars i amics. La trobada va ser presidida per Magí 
Almirall, regidor de Tradicions i Festes, Organització i Recursos Hu-
mans i setè tinent d’alcalde de Sitges; Mª Rosa Remolà, presidenta 
del Caateeb i Sebastià Jané, delegat de l’ Alt Penedès-Garraf.

Durant la vetllada es van entregar els premis del concurs i es va 
retre homenatge a un col·legiat que va fer 25 anys de professió, així 
com la benvinguda a dues noves col·legiades.

Empreses col·laboradores:

• Ajuntament de Sitges

• Prefabricats Pujol

• Cafès Novell

• Joan Olivella.

• Uniland

• Olis Pausas

• Finques Anoia-Penedès

• Sika

• Roc Roi

 �La trobada anual de companys de l’Alt Penedès-Garraf es va fer a Sitges
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EXPOSICIONS

CANDIDATURES FINALISTES ALS PREMIS CATALUNYA  
CONSTRUCCIÓ 2015  

Del 15 de setembre al 13 d’octubre de 2015 la Delegació de l’Alt 
Penedès-Garraf va acollir una exposició que mostrava els finalis-
tes i guanyadors de la XII edició dels Premis Catalunya Construcció 
que organitza el Caateeb.

 �Festival pirotècnic en el sopar anual de col·legiats



160

Caateeb  /  MEMÒRIA 2015   

EQUIP RESPONSABLE

La comissió territorial del Bages-Berguedà-Anoia ha estat  formada, durant el primer semestre de l’any, per Joan 
Carles Batanés (delegat), Marc Rovira, Cristian Marc Huerta, Conxi Pladellorens i Pere Vilarrubias. En el segon 
semestre l’han format Cristian Marc Huerta (delegat), Pere Vilarrubias, Marc Rovira, Conxi Pladellorensl i Alba 
Xarpell. La comissió territorial es reuneix periòdicament, participa en actes dels municipis de les tres comarques 
de la seva demarcació i, seguint la planificació de les activitats que es marquen per a l’any 2015, compta amb la 
participació i col.laboració de diversos col.legiats.

5.2 

deLegació  
deL bages-berguedà-anoia
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RELACIONS AMB L’ENTORN I 
PROJECCIÓ DE LA DELEGACIÓ

TAULA DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAGES 

La Taula de la Construcció del Bages és un organisme impulsat per 
la Cambra de Comerç de Manresa i format pels diferents agents 
implicats en el sector de la construcció del Bages, entre els quals es 
troba la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia del Caateeb. 

TAULA DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BERGUEDÀ

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia, lidera la comissió de tre-
ball per fer propostes per a la millora de les ordenances municipals 
de Berga, en el marc de la construcció del Berguedà. 

COMISSIÓ D’URBANISME I MOBILITAT DE L’ANOIA 

La Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia (CUMA), en la qual 
hi participa la Delegació, compleix funcions de caràcter informatiu, 
consultor, gestor i resolutiu i, a instància dels Ajuntaments, també 
compleixen funcions interpretatives. 

AJUNTAMENT DE MANRESA (PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL)

La Delegació participa activament amb el Pla d’Actuació Municipal 
de l’Ajuntament de Manresa, el qual té per objectiu final dirigir els 
canvis que està experimentant la ciutat cap a escenaris de major 
progrés econòmic i social per a tots els ciutadans i de millor posi-
cionament  territorial. És per això que incorpora mesures objecti-
ves que han de permetre dimensionar l’abast de la transformació 
promoguda. Actualment s’està treballant en varis projectes de di-
ferents àmbits.

INTERCOL.LEGIAL TÈCNICA DE LA CATALUNYA CENTRAL

La Intercol.legial Tècnica està formada per la Delegació del Bages-
Berguedà-Anoia del Caateeb, la Delegació del Bages-Berguedà del 
COAC, la Demarcació de Catalunya Central del COEIC i pel Col.legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa.

BERGA PROGRÉS

És una Societat Municipal de Promocions a Berga, de la qual el de-
lagat Joan Carles Batanés, va ser-ne administrador i membre del 
consell d’administració fins el mes de juny, en el qual va presentar 
la seva renúncia en finalitzar el mandat del consistori de la legisla-
tura 2011-2015.

ASSOCIACIÓ COMARCAL D’EMPRESARIS DEL BERGUEDÀ

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia i l’Associació Comarcal 
d’Empresaris del Berguedà (ACEB), van establir un conveni de col.
laboració que permet que els col.legiats de la Delegació del Bages-
Berguedà-Anoia puguin tenir un punt de referència del Col·legi al 
Berguedà. 

CONVENI FORMACIÓ AMB EL GREMI CONSTRUCTORS

Aquest conveni té com a objectiu l’organització i la impartició 
per part del Caateeb de cursos formatius referents al Codi Tècnic 
de l’Edificació per encàrrec del Gremi de Constructors d’obres de 
Manresa i Comarca, destinat als seus agremiats.

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA 

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia i la Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA), van establir un conveni de col.laboració que permet 
que els col.legiats de la Delegació puguin tenir un punt de referèn-
cia del Col·legi a la comarca de l’Anoia.

ITES AJUNTAMENT DE MANRESA 

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia del Caateeb i la Delegació 
del Bages-Berguedà del COAC, juntament amb l’Ajuntament de 
Manresa van signar un conveni de col·laboració per a l’elaboració 
de les ITES de la ciutat de Manresa.

CONSORCI VIARI CATALUNYA CENTRAL

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia, assisteix a les assamblees 
del Consorci Viari de la Catalunya Central per presentar propostes 
de millora en la mobilitat del Bages al secretari de la Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya.

COL·LABORACIÓ AMB EL MONTEPIO DE CONDUCTORS

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia i el Montepio de Conduc-
tors Sant Cristòfol-Manresa-Berga, han establert un conveni de col.
laboració per tal que els col.legiats de la Delegació del Bages-Ber-
guedà-Anoia gaudeixen d’importants avantatges en el moment 
de contractar els diversos productes i serveis que el Montepio els 
pot oferir.
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SERVEIS AL COL·LEGIAT

TEST ALUMINÓS

La Delegació facilita l’assaig per determinar la presència de ciment 
aluminós en una mostra de formigó d’una bigueta. És un servei a 
col.legiats i a tots els ciutadans. Durant l’any 2015 s’han fet 30 test 
aluminós. 

ENTITAT DE REGISTRE DEL CERTIFICACIÓ DIGITAL  
IDCAT

La Delegació és entitat de registre del certificat d’identitat digital 
català idCat i ofereix aquest servei de validació a col.legiats i usua-
ris en general. Dins d’aquest exercici s’han donat d’alta 16 certifi-
cats digitals d’idCat.

CONVENI AJUNTAMENT DE MANRESA TEST ALUMINÓS

La Delegació i l’Ajuntament de Manresa han signat un acord de 
col·laboració per facilitar als ciutadans la realització de les proves 
de laboratori per determinar la presència de ciment aluminós quan 
aquesta prova sigui necessària per a la realització de la Inspecció 
Tècnica dels Edificis (ITE). 

PLATAFORMA PER A L’IMPULS DE LA REHABILITACIÓ  
ENERGÈTICA DE L’EDIFICACIÓ AL BAGES 

L’any 2013 els representants del Col·legi d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Manresa, la Demarcació de la Catalunya Central del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, la Delegació del 
Bages-Berguedà-Anoia del Caateeb i la Delegació del Bages-Ber-
guedà del COAC, components de la Intercol·legial Tècnica del Ba-
ges van crear la plataforma per a l’impuls de la rehabilitació ener-
gètica de l’edificació al Bages (PIREEB). L’objectiu és impulsar les 
polítiques d’estalvi energètic en l’àmbit de la edificació al Bages, 
mitjançant la rehabilitació energètica del parc d’edificis construïts, 
tant els de titularitat pública com privada.

La comissió territorial manté reunions periódiques amb els orga-
nismes mencionats. 

 �La delegació del Bages-Berguedà-Anoia va signar un conveni de col·laboració amb l’Associació de Professionals Sèniors per a suport a l’emprenedoria
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FORMACIÓ  
I SESSIONS TÈCNIQUES

Febrer

Sessió sobre Building Information Modelling (BIM) a Igualada

juny

Presentació del nou Decret 67/2015 ITE i Llibre de l’edifici 
(conjuntament amb el COAC)

Novembre

Curs d’Autodesk Revit Nivell I Building Information Modelling 
(BIM)

En aquestes activitats hi han participat 84 col·legiats.

EXPOSICIONS

XII PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ

Del 26 de novembre al 24 de desembre la Delegació va acollir 
l’exposició que mostrava les 17 candidatures finalistes escollides 
pel Jurat del Premis Catalunya Construcció 2015.

 �Exposició dels Premis Catalunya Construcció a la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia
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COMUNICACIÓ, CULTURA  
I ACTES SOCIALS

27è SOPAR DEL COL·LEGIAT

El divendres 19 de juny va tenir lloc el 27è Sopar del Col·legiat a 
l’Oller del Mas, al terme municipal de Manresa amb una assistència 
de 79 persones entre col.legiats, acompanyants i convidats. 

L’acte va començar amb una visita guiada al castell, les barri-
ques i el celler de l’Oller del Mas on ens van explicar el procés de 
l’elaboració del vi i on es va gaudir d’un tast. Seguidament va co-
mençar la recepció del sopar amb un aperitiu al pati del castell i a 
continuació es va convidar als assistents a entrar dins i entaular-se 
per seguir amb el sopar. La trobada va ser presidida pel delegat del 
Bages-Berguedà-Anoia, Joan Carles Batanés i el vicepresident del 
Col.legi, Antoni Floriach.

En el transcurs del sopar es va donar la benvinguda als nous col.
legiats i es va fer un homenatge als col·legiats amb 25 anys de col.
legiació i amb 50 anys de professió. També es va fer entrega dels 
premis Taronja i Llimona. Es van fer diversos sortejos entre els as-
sistents, entre ells un curs de pàdel i un curs de golf, tots dos acom-
panyants d’un dinar per dues persones al restaurant del Golf, per 
gentilesa de l’Oller del Mas. També es va sortejar un cap de setma-
na de wine spa a l’Hotel Peralada. És va aprofitar la trobada per fer 
un joc de preguntes i respostes tipus test referent a la certificació 
professional i així comprobar el nivell del col·lectiu.  

La vetllada va finalitzar amb l’actuació de la show woman Mayte 
Carreras amb un espectacle fresc, divertit i atrevit. A tots els pre-
sents se’ls va fer entrega d’un obsequi com a record de la vetllada. 

 �Sopar de companys del Bages-Berguedà-Anoia a l’Oller del Mas de Manresa
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XVII EDICIÓ FIRA ECOVIURE I XIII PREMIS ECOVIURE 

Del 23 al 25 d’octubre va tenir lloc al Palau Firal de Manresa la Fira 
Ecoviure, una fira per a la sostenibilitat ambiental, social i econò-
mica del planeta, on participen diferents sectors i es reparteixen 
diferents premi com ara el XIII Premis Ecoviure a les instal·lacions 
i construccions sostenibles, la finalitat dels quals és la potenciació 
i el reconeixement de les bones pràctiques ambientals. Durant 
aquests dies es pot participar i gaudir de les conferències, debats, 
tallers i sobretot del coneixement i productes que aporten les em-
preses i institucions que creuen en l’economia verda.

TALLER INFANTIL: AMB LA CASA SÍ QUE S’HI JUGA

El 13 d’octubre la Delegació va organitzar un taller que du per tí-
tol “Amb la casa sí que s’hi juga”, un taller guiat per un monitor i 
adreçat a nens i nenes de 8 a 12 anys, on es treballen temes de 
l’eficiència energètica en els edificis de forma didàctica i participa-
tiva, mitjançant senzills experiments i exemples pràctics. L’objectiu 
d’aquest taller és donar a conèixer la importància de l’estalvi ener-
gètic i descobrir les possibilitats d’eficiència energètica que ens 
ofereix un habitatge. Es tracta d’aportar als nens i als joves uns 
valors i coneixements que els permetin entendre la relació entre 
habitatge i l’energia i així utilitzar-los més eficientment. Els par-
ticipants van ser alumnes de l’institut Gerbert d’Aurillac de Sant 
Fruitós de Bages. L’activitat és va dividir en tres grups de 20 nens 
i nenes.

ACTIVITATS  
ESPORTIVES I LÚDIQUES

V PARTIT DE FUTBOL DUAL

El 14 de febrer, en el marc de les Festes de la Llum, es va celebrar el 
V Partit de Futbol Dual (amb dues pilotes) a l’estadi municipal de 
futbol del Congost, on es van enfrontar la Interol·legial Tècnica de 
la Catalunya Central i la Fundació Universitària del Bages en un am-
bient lúdico-festiu. El resultat va ser de 14 a 9 a favor de l’Intercol.
legial Tècnica.

VISITA A LES MUNTANYES DE SAL DE CARDONA

El 22 de novembre vem fer una sortida familiar amb visita teatra-
litzada a les Muntanyes de Sal de Cardona. En aquesta expedició, 
adults i nens es van endinsar a la muntanya de sal per aprendre la 
formació, la història, les formes d’extracció, els tipus de sal i moltes 
coses més. En acabar, dins el mateix recinte i en zona de picnic, 
els assistents van poder gaudir d’un refrigeri amb coca, xocolata, 
mistela i begudes diverses. 

CAGA TIÓ

El 23 de desembre junt amb la Intercol·legial Tècnica del Bages es 
va organitzar un Caga Tió on els més petits van gaudir al màxim 
de la màgia del Nadal. Tots els nens i nenes van tenir un regal i 
els més grans coca, xocolata i moscatell. Durant l’activitat ens va 
acompanyar el grup juvenil Sextet Intermitent amb una actuació 
musical per a l’ocasió.
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EQUIP RESPONSABLE

La comissió territorial del Maresme està formada per Joan-Fèlix Martínez (delegat), Pere Móra,  Ferran Valero, Nú-
ria Sauleda i Miquel Àngel Delgado. La comissió territorial es reuneix periòdicament amb l’objectiu de planificar 
i fer el seguiment de l’activitat de la delegació. 

5.3 

deLegació  
deL maresme
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RELACIONS AMB L’ENTORN

AJUNTAMENT DE MATARÓ

CONSELL MUNICIPAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I 
AMBIENTAL DE MATARÓ

Aquest organisme té com a objectiu el control de les actuacions en els 
béns del patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciutat, amb especial 
atenció sobre els béns catalogats. Joan-Fèlix Martínez i Pere Mora for-
men part del Consell del Patrimoni.

CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC DE MATARÓ

Òrgan local de caràcter informatiu i deliberatiu en matèria urbanística. 
La Delegació forma part del Consell Assessor. Joan-Fèlix Martínez i Mi-
quel Àngel Delgado formen part del Consell Assessor Urbanístic.

PARTICIPACIÓ A LA MESA LOCAL DE L’ HABITATGE

La Mesa Local de l’Habitatge té una funció consultiva, amb el dret de 
rebre informació general, àmplia, puntual i objectiva sobre els assump-
tes relacionats amb l’habitatge i amb la facultat d’emetre informes, fer 
propostes o al·legacions.

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

El Consell Municipal de Medi Ambient és un organisme de caràcter 
consultiu en les matèries de competència municipal que afectin de 
manera directa o indirecta al medi ambient. Es troba integrat, entre 
d’altres, per representants d’entitats i organitzacions de la ciutat, així 
com dels grups polítics amb representació municipal. Fernando Valero 
i Núria Sauleda formen part del Consell Municipal de Medi Ambient. 

CASA CAPELL-CLUB 21

La Delegació del Maresme dóna suport al programa d’ activitats del 
Club 21 que s’organitzen a la Casa Capell de Mataró sobre desenvolu-
pament sostenible. La Casa Capell és un equipament municipal situat 
al Parc Central de Mataró que, sota l’aparença d’un habitatge comú, 
busca mostrar a tothom aquelles opcions que tenim a l’abast per en-
caminar-nos cap a un desenvolupament més sostenible. Les activitats 
s’adrecen a tota la ciutadania, les entitats, els centres educatius i les 
empreses de Mataró.

COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ SANT LLUC PER L’ART

Continua el conveni entre la Delegació del Maresme i l’Associació 
Sant Lluc per l’Art per promocionar l’art i la cultura al Maresme. El 
conveni s’ha renovat aquest any 2015 i Sant Lluc començarà la si-
sena temporada d’exposicions a la Delegació. Des del gener fins al 
desembre de 2015 s’han realitzat 11 exposicions amb un gran èxit 
de participació ciutadana.

COL·LABORACIÓ AMB CLACK PRODUCCIONS

La Delegació del Maresme i Clack Produccions van signar l’any 
2011 un conveni de col·laboració durant cinc anys per impulsar un 
nou espai cultural al servei de la ciutat. L’activitat de Clack es durà 
a terme en el local que està just al costat de la Delegació, al carrer 
Xammar. L’espai tindrà el format de cafè cultural i la creació audio-
visual serà un dels seus punts més forts.

NOVES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

L’any 2012 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Institut 
Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, la Fundació Tecno-
campus Mataró-Maresme i la Delegació del Maresme del Caateeb 
que té com a principals objectius fomentar la capacitació dels 
professionals en competències transversals, l’adquisició de noves 
competències tecnològiques que millorin l’eficiència i la producti-
vitat dels professionals, l’accés a la informació sobre sortides pro-
fessionals i el foment de l’emprenedoria.

ESPAI CULTURAL PER A LA CIUTAT

La Delegació del Maresme i l’entitat cultural Te de Tertúlia van sig-
nar l’any 2012 un conveni de col·laboració per impulsar un nou es-
pai cultural al servei de la ciutat, les anomenades Tardes Culturals 
al Col.legi d’Aparelladors. 



168

Caateeb  /  MEMÒRIA 2015   

SERVEIS AL COL·LEGIAT

ENTITAT DE REGISTRE DEL CERTIFICAT DIGITAL IDCAT

La Delegació del Maresme és entitat de registre del certificat d’ 
identitat digital català IDCAT i ofereix aquest servei de validació a 
col·legiats i usuaris en general.

TEST ALUMINÓS

La Delegació facilita l’assaig per determinar la presència de ciment 
aluminós en una mostra de formigó d’una bigueta. És un servei per 
a tots els col·legiats i ciutadans. 

FORMACIÓ I  
SESSIONS TÈCNIQUES

FORMACIÓ CONTÍNUA

Novetats del CTE 
Data: 9 de març

SESSIONS INFORMATIVES, TÈCNIQUES I ESPAI EMPRESA

Conceptes i beneficis del BIM 
Data: 12 de maig 

Tramitació de les noves ITE’s 
Data: 11 de juny 

Sessió sobre la responsabilitat civil hereditària 
Data: 30 de novembre 

Espai Empresa: SeeAcoustics 
Data: 14 de juliol

Espai Empresa: Rehabilit 
Data: 20 d’octubre de 2015

Els cursos, les sessions informatives i tècniques i els espais empresa 
han suposat un total de 106 participants. 

TALLER PER NENS: AMB LA CASA SI QUE S’HI JUGA 

Del 19 al 27 d’octubre es va fer a la delegació de Mataró el taller per 
nens “Amb la casa si que s’hi juga” amb un total de participació de 
6 escoles i 350 nens aproximadament.

COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS 

SOPAR ANUAL DE COL·LEGIATS I COL·LEGIADES

El divendres 8 de maig va tenir lloc el VIII Sopar de col·legiats de la 
Delegació del Maresme a la Nau Gaudí de Mataró. Un total de 100 
col·legiats i col·legiades, acompanyants i personalitats convidades 
van participar en la trobada. Es va fer entrega d’una placa comme-
morativa als col·legiats amb 50 anys de professió, el pin de plata 
als col.legiats amb 25 anys i es va donar la benvinguda als nous 
col·legiats. Van col·laborar amb diferents aportacions d’empreses 
del Maresme que ja son els patrocinadors habituals d’aquest acte: 
Folgarona, 2Pe Pilotes, Nou/Bau, Fustes Pram, Avellanet ambients, 
Associació Sant Lluc, Te de tertúlia, OTR, Aluminis Iluro i Multiweb-
dia. 

 �Taller de sensibilització ambiental per a nens i nenes
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 �El sopar anual dels companys del Maresme es va fer a la Nau Gaudí de Mataró
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CULTURA I ACTES SOCIALS / OCI 

Els actes culturals, socials i lúdics han tingut una participació de 
1.036 persones durant el 2015. Es van fer diversos cicles de con-
ferències.

Tutankhamon i la seva època, l’Egipte llegendari 
Data: dimarts 13, 20 i 27 de gener  
Assistents: 121

La ciència, realitat o fantasia? 
Data: dimarts 3, 10, 17 i 24 de febrer 
Assistents: 81

Patrimoni de la UNESCO al Mediterrani Oriental 
Data: dimarts 3, 10, 17 i 24 de març  
Assistents: 151

Arts visuals del Japó; arquitectura, pintura i arts escèniques 
Data: dimarts 7, 14 i 21 d’abril 
Assistents: 46

Literatura i gastronomia compartint taula 
Data: dimarts 28 d’abril i 5 de maig  
Assistents: 39

Picasso i Dalí 
Data: dimarts 12 i 19 de maig  
Assistents: 26

Mort al Nil 
Data: dimarts 6, 13, 20 i 27 d’octubre  
Assistents: 132

Cicle de música russa 
Data: dimarts 3, 10, 17, 24 de novembre i 1 de desembre 
Assistents: 350

Presentació del llibre “Riera amunt, riera avall” 
Data: 21 de maig  
Assistents: 90

EXPOSICIONS

“Eines de Diagnosi” Caateeb 
Data: del 19 de gener al 19 de febrer

“Quid Est Usque”, de Manuel Prieto. 
Data: del 26 de febrer al 21 de març 

“Micro-Macro”, de Montse Pons. 
Data: del 10 d’abril al 2 de maig 

“Mi dualidad”, de Cecilia Morales. 
Data: del 15 de maig al 13 de juny 

“Badlands Habitat”, de Manel Contreras. 
Data: del 26 de juny al 25 de juliol 

“Tenas i el mar”, de Josep Tenas. 
Data: del 5 al 26 de setembre 

“Pintura”, de Salvador Castellà. 
Data: del 2 al 24 d’octubre 

“Premis Catalunya construcció” Caateeb. 
Data: del 15 d’octubre al 12 de novembre 

“Botanicals” de Teresa Pera. 
Data: del 6 al 28 de novembre 

“Reculls” de Ricard Jordà. 
Data: del 10 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016 

PUBLICACIONS A LA REVISTA CAP GROS DE MATARÓ

Articles sobre l’eficiència energètica i l’estalvi a la llar

Estalviar utilitzant bé casa nostra 
Data: 23 d’octubre 

D’on prové l’energia que consumim 
Data: 30 d’octubre 

Els petits aparells disparen el consum d’energia 
Data: 6 de novembre 

Comprar o llogar una casa energèticament eficient 
Data: 13 de novembre 

 �Exposició dels Premis Catalunya Construcció del Caateeb
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EQUIP RESPONSABLE

En el decurs de l’any 2015, els membres de la comissió territorial de la delegació s’han reunit setmanalment, 
els dijous al migdia, per tractar assumptes referents al funcionament dels serveis, programació i organització 
d’activitats tant  a nivell professional com lúdic, visites tècniques, exposicions, relacions institucionals, vetlla dels 
interessos dels col·legiats quant a les atribucions professionals i de promoció de la nostra professió a la comarca.

La Comissió Territorial de la Delegació d’Osona, està constituïda per Maria Molins (delegada), Marc Manu-
bens (secretari), Andreu Riera (tresorer) i David Mercader (vocal). En el cas d’Osona, després de la convocatòria 
d’eleccions del Col·legi de juny de 2015, no s’han produït variacions en la composició de la comissió territorial i 
han continuat els mateixos representants.

5.4 

deLegació  
d’osona-moianès
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INCORPORACIÓ DE LA NOVA 
COMARCA DEL MOIANÈS

La delegació d’Osona va incorporar la nova comarca del Moianès 
dins del seu àmbit territorial d’actuació. L’acord es va prendre en 
l’Assemblea General de col·legiats celebrada el 17 de desembre 
a Barcelona. La proposta, presentada per la Junta de Govern del 
Col·legi, va ser aprovada per unanimitat per tots els assistents a 
la reunió. La delegació ha passat a denominar-se oficialment De-
legació d’Osona-Moianès del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, que continuarà presi-
dida per l’actual delegada Maria Molins.

RELACIONS AMB L’ENTORN

IV Fira de Biomassa Forestal 
Dia: 19 de febrer 
Assisteix: Maria Molins 
Lloc: Recinte Firal El Sucre 
Acte inaugural de la 4a Fira de Biomassa que es va dur a terme al 
recinte firal de la ciutat de Vic del 19 al 21 de febrer.

Ajuntament de Vic 
Dia: 25 de març  
Assisteix: Andreu Riera 
Lloc: Casa de la Ciutat 
Reunió dels responsables dels diferents espais d’exposicions de 
la ciutat de Vic per concretar disponibilitats de les sales, amb 
motiu de la capitalitat de la cultura catalana de la ciutat de Vic 
el 2016, a fi d’organitzar els actes que es duran a terme durant el 
proper any.

Dia : 16 d’abril 
Assisteix: Pere Pou 
Lloc: Sala de la Columna  
Acte de reconeixement de les actuacions respectuoses i de 
valorització del patrimoni arquitectònic de la ciutat. 

Dia : 17 de setembre 
Assisteixen: Maria Molins, Andreu Riera, Marc Manubens i David 
Mercader. 
Lloc: Casa Masferrer-Seu del Departament d’Urbanisme de Vic 
La comissió territorial es va reunir amb la nova regidora 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vic, Fabiana Palmero i el 
cap dels serveis tècnics municipals, Ramon Roqué, per tal 
de presentar-se institucionalment i mantenir un intercanvi 
d’impressions.

Dia : 26 d’octubre  
Assisteixen: Maria Molins i Sensi Gàlvez. 
Lloc: Casa Masferrer-Seu del Departament d’Urbanisme de Vic 
Presentació de les e-llicències per part del Col·legi a l’ajuntament 
de Vic, amb l’assistència de la regidora d’urbanisme Fabiana 
Palmero, la cap d’informàtica Pilar Grau i la cap d’implementació 
de la nova seu electrònica de l’Ajuntament.

Patronat de la ciutat antiga 
El Col·legi té com a representant, en el Patronat de la Ciutat 
Antiga de Vic, al col·legiat Pere Pou, el qual ha assistit 
periòdicament a les reunions d’aquesta comissió i manté 
informada a la Delegació dels acords que s’hi prenen.

Consell Ciutat de Vic 
El Col·legi està representat al Consell de la ciutat de Vic 
mitjançant el col·legiat Andreu Riera. El Consell és un òrgan 
participatiu assessor que treballa diversos temes d’àmbit local

Col·legi d’Arquitectes d’Osona 
S’han mantingut diverses reunions i un contacte molt fluid amb 
la Delegació d’Osona del COAC durant tot l’any, quant a temes 
que afecten als dos col·lectius professionals i a l’organització de 
jornades conjuntes de caire tècnic.

Agència Local de l’Energia d’Osona 
S’han mantingut durant l’any vàries reunions entre Maria Molins i 
el responsable de l’agència, Gil Salvans, sobre temes que afecten 
la professió, com ara les subvencions i les vies de finançament 
obertes duran el 2015.

Oficina de l’Habitatge del Consell Comarcal 
També hem tingut diverses trobades amb el responsable 
d’Habitatge del Consell Comarcal, Josep Baulenas, sobre 
diferents temes com ara la línia de subvencions a la rehabilitació 
obertes pel Departament d’Habitatge, 
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FORMACIÓ I  
SESSIONS TÈCNIQUES

Jornada tècnica: Cobertes vegetals transitables 
Data: 18 de febrer  
Lloc: Delegació d’Osona  
La delegació d’Osona del Caateeb amb la col·laboració de 
l’empresa ZinCo Cobertes Ecològiques, va organitzar una jornada 
tècnica sobre cobertes vegetals i transitables.

Sessió tècnica: Solucions constructives per a l’acompliment 
del CTE DB HE a càrrec de l’empresa Placo Sant Gobain 
Data: 10 de març  
Lloc: Delegació d’Osona   
L’Ordre Ministerial 1635/2013 actualitza el Document Bàsic HE 
«Estalvi d’Energia», del CTE, amb l’objectiu de potenciar l’ús 
eficient, prudent, racional i sostenible de l’energia en els edificis 
cap al consum d’energia gairebé nul·la fixat per la Directiva 
2010/31 / UE per al 2020. 
 
Aquesta nova norma promou edificis amb una demanda 
energètica de calefacció i refrigeració molt inferior a la fins ara 
permesa i confereix encara més importància, si és possible, a 
la concepció bioclimàtica dels edificis i a la selecció adequada 
de mesures passives, especialment el disseny d’embolcalls de 
màxima eficiència. 
 
Va ser una jornada eminentment pràctica en la qual es van 
analitzar les noves exigències i les solucions tècniques que 
permeten el seu compliment. 

Curs de formació: Redacció d’expedients d’activitat en locals 
d’ús terciari 
Dates:  22 i 29 d’abril  
Lloc:  Delegació d’Osona 
Els objectius del curs van ser conèixer la normativa d’aplicació i 
els conceptes bàsics relacionats amb els expedients d’activitats, 
així com el procés i tràmits necessaris per a la posada en 
funcionament d’un local terciari. 

Curs de formació: Taules i gràfics dinàmics amb Excel 
Data: 13 de maig  
Lloc: Delegació d’Osona  
L’objectiu del curs va ser aprendre a fer servir funcions d’excel 
avançades que ens permetin crear fulls de càlcul més complets 
i amb més possibilitats, així com aprendre les utilitats i 
possibilitats que ofereix l’ús de taules dinàmiques. 

Jornada tècnica: Presentació del nou decret 67/2015 
Data: 1 de juliol 
Lloc: Sala Sert de l’edifici El Sucre 
Organitza: Caateeb i COAC 
Amb la col·laboració de: Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
El dia 7 de maig es va publicar el nou Decret 67/2015, per al 
foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació 
d’edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el 
llibre de l’edifici, que substitueix el Decret 187/2010 d’Inspecció 
Tècnica d’Edificis i el Decret 206/1992 del Llibre de l’edifici. 
 
En aquesta jornada es van presentar les principals novetats 
del nou Decret, així com de l’eina telemàtica habilitada per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a redactar els informes 
d’inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE). 

Jornada tècnica: Tractament d’humitats a càrrec de l’empresa 
Rehabilit 
Data: 23 de setembre  
Lloc: Delegació d’Osona del Caateeb 
Rehabilit és una empresa constructora fundada el 1898 i que 
des de 1985 es dedica exclusivament a la rehabilitació amb 
tècniques avançades. Te una sèrie d’especialitats amb tecnologia 
pròpia, fruit de la constant investigació i de la compra i concessió 
de tècniques europees, la majoria amb patents pròpies. Les 
mateixes tècniques que fa temps només es podien aplicar a 
monuments històrics a causa del seu alt preu, ara les apliquen en 
la seva majoria a cases particulars i locals comercials.

Sessió tècnica: Presentació de la nova eina telemàtica 
d’informes d’inspecció tècnica d’edificis 
Data: 29 de setembre  
Lloc: Delegació d’Osona  
En aquesta sessió es va presentar la nova eina telemàtica 
habilitada el dia 15 de juliol per l’Agencia de l’Habitatge de 
Catalunya per a redactar els informes tècnics d’edificis segons 
el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de 
conservació, manteniment i rehabilitació d’edificis d’habitatges, 
mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici, que 
substitueix el Decret 187/2010 d’Inspecció Tècnica d’Edificis i el 
Decret 206/1992 del Llibre de l’edifici.
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Jornada tècnica: Dubtes i consultes sobre seguretat i salut i 
presentació del Llibre d’incidències electrònic 
Data: 3 de novembre  
Lloc: Delegació d’Osona  
La Delegació d’Osona va organitzar aquesta jornada amb 
l’objectiu de resoldre els principals dubtes dels tècnics sobre 
seguretat i salut. En la sessió vàrem comptar amb la participació 
d’un inspector de treball i tècnics especialitzats en seguretat. 
D’altra banda, es van presentar diferents eines d’ajuda per al 
col·legiat sobre la seguretat i salut en el sector.

Sessió informativa: La fiscalitat de les professions liberals 
Data: 18 de novembre  
Lloc: Delegació d’Osona del Caateeb 
Arran de l’increment d’inspeccions d’hisenda a professionals 
liberals, la Delegació d’Osona va organitzar una sessió 
informativa sobre les obligacions fiscals dels professionals 
liberals del nostre col·lectiu, per tal d’aclarir dubtes i conèixer les 
novetats fiscals més destacables. 

Curs de formació: Control d’execució d’instal·lacions 
Dates: 4 i 11 de novembre  
Lloc: Delegació d’Osona del Caateeb 
L’objectiu del curs era adquirir els coneixements bàsics per 
realitzar el control d’execució de les instal·lacions.

Visita tècnica: Espai d’aigua i salut de Taradell 
Data: 10 de febrer 
Lloc: Taradell 
Visita tècnica a les obres de l’espai d’aigua i salut de Taradell  que 
en aquell moment es trobaven en fase de revestiments i acabats. 
 
La visita va estar dirigida per l’arquitecte Rafel Aranda, del 
despatx d’arquitectura RCR arquitectes, de prestigi reconegut, 
autor del projecte d’execució d’aquesta obra. També vam 
comptar amb la col·laboració de la direcció facultativa que 
conformen Miquel Sellés, arquitecte tècnic i Laia Roca, arquitecta 
especialitzada en instal·lacions.

Visita tècnica: Façana enjardinada 
Data: 11 de novembre 
Lloc:  Vic 
L’empresa Bigmat Gil, conjuntament amb Greenwall, ens van 
convidar a la visita-inauguració, per a professionals, d’una 
façana enjardinada ubicada a Vic. L’empresa líder en el sector 
de les façanes enjardinades ofereix el seu sistema Greenwall 
eco-Systems, un innovador jardí vertical mitjançant l’estructura 
més lleugera del mercat, al mateix temps que ecològic i de fàcil 
manteniment.

L’assistència a les sessions, cursos i visites tècniques hsa estat de 
223 persones.

COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS

SOPAR DE COL·LEGIATS I COL·LEGIADES

La Delegació d’Osona va celebrar el tradicional sopar de col·legiats 
de la comarca el divendres 5 de juny, al restaurant L’Estanyol del 
municipi del Brull, en un entorn de bellesa incomparable ubicat a 
la falda del Montseny. Hi van assistir una vuitantena de persones. 
Abans del sopar, aprofitant que ens trobàvem al costat del Club 
de Golf del Montanyà, vàrem organitzar un curs de “Bateig al Golf” 
on es van ensenyar els fonaments del swing, a tirar boles i es va fer 
una iniciació a l’activitat del putt.

Després va tenir lloc l’aperitiu a peu dret, als jardins del restaurant, 
mentre el Mag Leandre ens entretenia amb diferents jocs de mans 
i a continuació  ens vam entaular per seguir amb la resta del sopar 
a l’interior de l’espai.

Durant la celebració, la delegada Maria Molins va adreçar unes pa-
raules als assistents, es va retre homenatge als  50 anys de profes-
sió del col·legiat 1.819 Joan Serradell, als 25 anys de professió dels 
col·legiats 7.089 Jordi Torrents i al 7.143 Josep M. Riera i tot seguit 
es van presentar els nous col·legiats que s’han incorporat aquest 
darrer any, dels quals hi va assistir Núria Matencio, col·legiada 
14.090.

Una vegada finalitzat el sopar va començar l’espectacle de David 
Baró “El mentalista”, que ens va submergir en el misteriós món dels 
poders de la ment i la màgia i ens va deixar a tots bocabadats.
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EXPOSICIONS

ACCIÓ ARTÍSTICA: “96 SENTIMENTS SOBRE L’AMOR”

De Jordi Solà

17 de juny

Jordi Solà (Vic 1962)

Pintor en evolució, seguidor del moviment Estrambotisme. 

“L’Estrambotisme resumeix l’esperit de Catalunya: el seny i la rauxa. 
El procés creatiu requereix d’ “el seny i la rauxa” en equilibri cons-
tant. La rauxa, que l’obliga a tenir rampells de desbordada imagi-
nació on les formes conegudes es transformen, donen pas a esce-
nes i éssers estrafolaris, estranys i increïblement fantàstics. En una 
paraula: estrambòtics.

“L’ ingredient de base, essencial, el que farà possible tot el procés 
creatiu, és la imaginació, que en dosis elevadíssimes i barrejada 
amb l’astúcia d’alterar i modificar les propietats i formes inherents 
dels objectes que intervenen en l’obra, faran que el resultat final 
sigui d’allò més insòlit (rauxa). Sempre es busca un equilibri de 
composició, un ritme i una harmonia en les que el dibuix hi és ben 
present, fent ús de l’enfoc reflexiu, el treball ben realitzat, la preme-
ditació i la set de perfecció (seny).”

Quim Hereu. Pintor català d’obra estrambòtica.

EXPOSICIÓ: “PROJECCIÓ I EXPOSICIÓ DE POESIA VISUAL”

De Toni Prat

Del 17 de juliol a l’1 d’agost

“La comunicació és per a mi, la satisfacció més gran. Poder fer 
arribar a una altra persona íntegrament i fidel, sense cap mena de 
traducció, allò que tu perceps, quan tu vols, és el prodigi que més 
m’impacta. I estic convençut que només ho puc aconseguir des de 
la poesia.

“Poesia, per a mi, és allò que té la capacitat de commoure el cons-
cient i l’inconscient de les persones, que remou les emocions i les 
conviccions i que sorprèn amb la seva eloqüència abstracta i ex-
quisida…

“Em serveixo de la poesia per mitjà de poemes visuals, per posar 
de manifest la meva crítica i denúncia social, i de la poesia en for-
mat discursiu per “comunicar” íntimament els meus sentiments i 
les meves sensacions.

Vaig néixer a Vic el 1952.

Toni Prat

EXPOSICIÓ: “LES IIII BARRES”

De Ferran Buneri

Del 18 de setembre al 10 d’octubre

Buneri fa d’espectador del moment històric, polític i social que està 
travessant Catalunya en aquests últims temps. Motivat per aquests 
fets, s’ha sentit compromès a realitzar aquestes obres i compartir-
les amb el públic.

L’artista ha volgut representar, en la seva obra, tant la cultura ca-
talana i les seves tradicions, com les diferents Catalunyes que 
coexisteixen. El fil conductor i element denominador de l’exposició 
són les 4 barres de la Senyera. Són un símbol amb molta força, 
col·locades d’una manera o d’una altra i utilitzant diferents tèc-
niques, Buneri pretén transmetre la diversitat de Catalunya. Mit-
jançant un joc creatiu i d’una forma poètica, esquemàtica i senzilla, 
l’obra adquireix un caràcter minimalista. Fent servir el mínim, su-
ggerir i expressar el màxim. 
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EXPOSICIÓ: “EINES DE DIAGNOSI”

Del 3 al 20 de novembre

Eines de diagnosi és una exposició itinerant que presenta eines i 
instruments utilitzats habitualment en la diagnosi d’edificis, per 
part dels tècnics diagnosticadors, en el moment de realitzar les 
inspeccions in situ. Un equipament de suport que permet obtenir 
informació precisa i quantificable dels paràmetres a estudiar en 
tota diagnosi.

L’objectiu de l’exposició és difondre aquestes eines i aportar infor-
mació respecte als avenços tecnològics que dia a dia permeten 
disposar d’instruments més sofisticats i precisos, a costos més as-
sequibles. Tot plegat, es tracta de facilitar als professionals poder 
oferir la millor resposta en les conclusions d’una diagnosi.

EXPOSICIÓ: “ÉXODE”

De Tiua ESF - Esteve Solà Font

Del 4 al 24 de desembre

ÈXODE, la cara més crua de la humanitat

“El pintor vigatà ESF Tiua (Sant Hilari Sacalm, 1953) va presentar 
una suggestiva mostra d’obres conformada per una escultura i 
dotze pintures relacionades amb el drama dels refugiats que in-
tenten travessar el Mediterrani, per escapar de l’horror que regna 
als seus respectius països d’origen, sobretot Síria, Afganistan, la 
zona del Magrib i l’Àfrica subsahariana.

“En l’obra d’ESF, el Mediterrani ha esdevingut un embut, una pro-
funda fossa marina, llarga i estreta, on cada vegada van caient més 
víctimes de la persecució, les bombes i l’espoli; amb un paisatge 
colateral plegat de tanques, murs de formigó i espinosos reixats de 
filferro, que els fugitius del terror intenten saltar després d’accedir-
hi en pasteres i cayucos. En aquest context, cada persona, cada 
refugiat, està representat per ulls i per lletres que són les inicials 
de les diverses identitats anònimes que dibuixen la massa aterri-
da. Un drama que per ser notícia cada dia ha deixat de ser notícia, 
per més que el fred de l’hivern que tenim a les portes engrandeixi, 
encara més, la seva tragèdia, en una macabra cerimònia on Eu-
ropa -que no es deslliura de la seva complicitat amb els botxins- 
exerceix d’enterramorts. 

“Si hem de parlar d’estils o formats artístics, les obres exposades 
contenen elements simbòlics, expressionistes o surrealistes Però 
deixant de banda les consideracions estètiques, que mai no poden 
ser neutrals, l’exposició d’ESF convida a reflexionar, a posicionar-se 
i a prendre partit”. 

Toni Coromina
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EQUIP RESPONSABLE

La comissió territorial del Vallès Occidental està formada per Bernat Navarro (delegat), que va prendre el relleu 
de Jaume Casas a partir del 30 de juny; Francisco José Andreu (secretari), Marc Barjola (tresorer), Josep Mas (vo-
cal), Anna Portella (vocal) i Beth Bacardit (vocal). La comissió territorial ha participat en les diferents comissions, 
taules i activitats diverses relacionades amb el sector, en els municipis de la comarca i seguint la planificació 
de les activitats que es van marcar per a l’any 2015, comptant amb la participació i col·laboració de diferents 
col·legiats. S’han fer 24 reunions ordinàries.

Els integrants de la comissió territorial participen en diferents comissions pròpies del Caateeb, com ara la co-
missió d’activitats lúdiques, esportives, culturals i institucionals, a la qual hi assisteix Francisco José Andreu o la 
comissió de formació contínua, a la qual assisteixen els Marc Barjola i Francisco José Andreu.

5.5 

deLegació 
deL vaLLès occidentaL
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RELACIONS AMB  
L’ENTORN PROFESSIONAL

En col·laboració amb els ajuntaments que estan dins de l’àmbit 
de la delegació, s’han fet nombroses reunions que han possibilitat 
diferents iniciatives. Les taules tècniques, comissions i altres activi-
tats en que participa la delegació, són:

AJUNTAMENT DE TERRASSA

• Taula de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa

La Taula de Mobilitat es l’òrgan de participació en temes de mobi-
litat, on participen institucions, entitats i associacions interessades 
en aquesta qüestió. A aquesta reunió s’assisteix periòdicament.

• Taula Tècnica

Està formada per representants de l’Ajuntament de Terrassa, Gre-
mi de la Construcció del Vallès, Col·legi d’Arquitectes, Col·legi 
d’aparelladors i Col·legi d’Enginyers, amb l’objectiu de debatre di-
ferents aspectes tècnics de normativa, funcionament, etc.

• Comitè d’Accessibilitat

La Comissió d’Accessibilitat està formada per persones represen-
tants d’entitats i associacions de la Taula de la Discapacitat amb 
un interès específic per abordar l’accessibilitat des de tots els seus 
àmbits i amb la participació de referents dels diferents serveis mu-
nicipals depenent del tema que cal treballar: targetes i reserves, 
accessibilitat al comerç, accessibilitat a parcs i jardins, actes públics 
municipals accessibles, reserves d’aparcaments,etc.

• Conveni Vapor Universitari. 

Cal destacar el conveni signat entre l’Ajuntament de Terrassa (pro-
pietari de l’edifici del Vapor Universitari) i el Caateeb, per tal d’ uti-
litzar les aules d’aquest edifici per dur a terme la formació que la 
delegació organitza

AJUNTAMENT DE SABADELL

• Comissió de Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Sabadell (PEIPU)

Qualsevol intervenció que per la seva ubicació, per les pròpies di-
mensions de la futura actuació o bé per les característiques de la 
proposta, pugui tenir a criteri dels serveis tècnics, un paper deter-
minant en el paisatge, haurà de passar per la Comissió del Paisatge 
i recollir aquells aspectes que del seu pas se’n derivin.

• Protocol de la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic de l’Ajuntament 
de Sabadell

El Protocol de Sostenibilitat i Canvi Climàtic de Sabadell neix el 23 
de gener de 2008 amb l’objectiu de dotar al municipi d’eines per 
la vertebració de projectes i programes de sostenibilitat i de lluita 
contra el canvi climàtic. La Delegació forma part de la taula parti-
cipativa.

• Membres del Consell Assessor de l’habitatge de l’Ajuntament de 
Sabadell.

El Consell Assessor de l’Habitatge de Sabadell és un espai de parti-
cipació ciutadana, que fomenta la cultura democràtica i participa-
tiva a la ciutat, que dóna cabuda als diferents sectors implicats en 
la política d’habitatge a la ciutat i te un caràcter consultiu i orienta-
dor en matèria d’habitatge. 

• Participació en la jornada d’Estratègia de Desenvolupament Urbà 
Sostenible i Integrat (EIDUS) pel període 2016-2020.

ALTRES INSTITUCIONS

• Cecot: La Cecot és una associació empresarial multisectorial, 
constituïda l’any 1978 i integrada per una gran diversitat de gremis 
i associacions empresarials; una patronal de patronals, que agluti-
na els interessos dels seus gremis i associacions, que actua com a 
representant davant dels interlocutors socials i presta directament 
o indirectament els serveis més avançats per fomentar la competi-
tivitat d’autònoms, microempreses, pimes i grans empreses.

El delegat forma part de la junta directiva de la mateixa en repre-
sentació del Caateeb. La delegació també participa a la taula de 
Comerç Exterior i Internacionalització i està adherida al club finan-
cer. A aquestes reunions, assisteix Josep Mas.

• Intercol·legial Tècnica del Vallès: La Delegació del Vallès Occidental 
conjuntament amb la del Vallès Oriental, manté una col·laboració 
continuada amb la Delegació del COAC, així com amb la Delegació 
del Col·legi d’Enginyers en la Intercol·legial Tècnica del Vallès. Es 
duen a terme reunions periòdiques per tractar diferents temes i 
realitzar projectes conjuntament. Durant l’any 2015 el represen-
tant del Caateeb ha ostentat el càrrec de secretari.



MEMÒRIA 2015  /  Caateeb    

179

• Fem Vallès: Les Delegacions del Vallès Occidental i Oriental del 
Caateeb dins del marc de la Intercol·legial Tècnica del Vallès, for-
men part de la plataforma Fem Vallès que té com a objectiu posar 
en valor la singularitat del Vallès i el seu potencial per reforçar el 
seu paper de motor industrial català en el segle XXI. 

SERVEIS AL COL·LEGIAT 

TEST ALUMINÓS

La Delegació facilita l’assaig per determinar la presència de ciment 
aluminós en una mostra de formigó d’una bigueta. És un servei a 
col·legiats i a tots els ciutadans. S’han fet 23 Test Aluminós.

ENTITAT DE REGISTRE DEL CERTIFICAT DIGITAL IDCAT

La Delegació del Vallès Occidental és entitat de registre del certifi-
cat d’identitat digital català idCat i ofereix aquest servei de valida-
ció a col·legiats i usuaris en general. S’han realitzat 55 certificats.

FORMACIÓ

FORMACIÓ CONTÍNUA

•  Curs: Edificis de consum quasi nul - nZEB  
Data: Del 16 al 25 de febrer 

SESSIONS INFORMATIVES, TÈCNIQUES I ESPAI EMPRESA

• Sessió tècnica: Conceptes i beneficis del BIM (Building 
Information Modeling)  
Data: 22 de juny 

• Sessió tècnica de presentació del nou decret 67/2015, de la ITE i 
llibre de l’edifici (acte conjunt COAC) 
Data: 25 de juny

VISITES TÈCNIQUES

• Visita tècnica a l’espai temàtic d’eines i fàbrica Germans Boada – 
Rubí a Santa Oliva  
Data: 24 d’abril 

• Visita tècnica a les obres del projecte de rehabilitació, d’un tram 
de col·lector d’aigües pluvials mitjançant tecnologia sense rasa  
Data: 9 de juliol 

El nombre de participants en aquestes activitats ha estat de 238.

 �Jornada tècnica celebrada a la sala d’actes del Vapor Universitari
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COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS

SOPAR ANUAL DE LA DELEGACIÓ

El dijous 22 d’octubre va tenir lloc el 24è Sopar de la Delegació, 
que enguany va tenir lloc al claustre del Monestir de Sant Cugat 
de Vallès. En el transcurs d’aquesta trobada anual de la professió, 
va tenir lloc el lliurament dels premis del 6è Concurs Biennal de 
Fotografia del Caateeb, sota el lema “El Modernisme”. 

Prèviament a l’acte es va realitzar una visita guiada al claustre del 
Monestir, que conté un dels conjunts d’escultura romànica més re-
marcables de Catalunya i del romànic mundial. Sabem que s’estava 
construint l’any 1190 i conserva la signatura del mestre Aranu Ca-
dell, que consta que va viure al monestir. La fundació del monestir 
de Sant Cugat d’Octavià se situa en el segle IX, en el context de 
l’expansió del monaquisme benedictí als comtats catalans sota 
l’impuls de la monarquia franca. Durant els segles X i XI la comuni-
tat de Sant Cugat experimentarà un gran creixement i tindrà força 
influència política i espiritual dins la diòcesi i el Comtat de Barcelo-
na. L’any 1931 va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. Desco-
breix el Monestir de Sant Cugat. 

La trobada va ser presidida pel Delegat del Vallès Occidental, Ber-
nat Navarro; el president del Col·legi, Jordi Gosalbes i el tinent 
d’alcalde d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge de Sant Cugat del 
Vallès, Damià Calvet. També ens va acompanyar el regidor de Te-

rritori i Sostenibiliat de l’Ajuntament de Terrassa, Marc Armengol, 
el president de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, 
Josep Puig, el director d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge de Sant 
Cugat, Antoni Serra, la directora d’àrea de Territori i Sostenibilitat 
de l’Ajuntament de Terrassa, Eva Candela, el president de la Cecot, 
Antoni Abad i el president del Gremi de Constructors de Terrassa, 
Antoni Palet. També hi van assistir membres de la Junta de Govern 
del Col·legi i de les diferents comissions territorials, a més de di-
versos representants dels col·lectius professionals de la comarca.   

En el transcurs de l’acte, al qual van assistir més de 130 persones, 
es va desvetllar el nom dels guanyadors del concurs de fotografia. 
El primer premi va ser per Raül Cortijo, amb la fotografia Vista al 
Passeig . El segon premi se’l va endur Elisenda López per la imatge 
titulada Concatenació de formes en un ordre fortament geometritzat.  
El premi a la fotografia presentada a l’App Instagram, va ser per Roc 
Isern, amb la imatge titulada Casa Vicens / Antoni Gaudí / 1883 - 
1888 / Barcelona.

Aquesta 6a edició dels premis ha comptat amb un jurat format per 
tres experts i coneixedores del món de la imatge i de la construc-
ció: Joaquim Sierra, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i fotògraf; 
Jan Baca, arquitecte, arquitecte tècnic, dibuixant i cineasta i Antoni 
Vila, arquitecte tècnic i fotògraf. El jurat va ser presidit per Bernat 
Navarro, vocal de la Junta de Govern del Caateeb i delegat del Va-
llès Occidental. 

També es va retre homenatge a un col·legiat amb 25 anys d’exercici 
professiona, Luís Cerezo i es va donar la benvinguda als nous 
col·legiats, dels quals hi van assistir Enric Balaguer i Sandra López.  

 �Fotografia de grup al claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès
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EXPOSICIONS

• 8ª Biennal Artística Col·lectiva 2015 
Data: Del 19 de desembre de 2014 al 13 de febrer de 2015  

• “Elemets del paisatge”, d’Antoni Fernandez  
Data: Del 27 d’abril al 12 de juny 

• 6è Concurs Biennal de Fotografia 2015 “El Modernisme” 
Data: Del 23 d’octubre al 23 de desembre

La comunicació de totes les activitats que s’han programat a la 
Delegació s’han reflectit en diferents espais a L’informatiu. Tam-
bé s’han anunciat a la circular mensual que s’ha fet arribar als 
col·legiats de la comarca, que han rebut també el 7@ i en algunes 
ocasions també ho han pogut llegir a la premsa de la comarca. 

ACTIVITATS D’ÀMBIT CIUTADÀ

Els aparelladors del Vallès Occidental també han donat suport a 
diferents activitats d’àmbit ciutadà de lleure, artístiques i a entitats 
encaminades a treballar per la salut com ara:

• Fundació Oncolliga. La Fundació Privada Lliga Catalana d’ajuda 
oncològica, “Oncolliga” és una entitat sense afany de lucre, que té 
per finalitat la lluita contra les malalties oncològiques.

ACTIVITATS ESPORTIVES

• El dissabte 16 de maig, la Delegació del Vallès Occidental va 
organitzar el 4t Torneig de Pàdel del Caateeb, que es va dur a terme 
a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. Les instal·lacions es 
troben a l’àrea olímpica de la ciutat i disposen de 9 pistes de pàdel 
i d’una superfície de 43.000 metres quadrats que allotgen unes 
instal·lacions modernes i uns equipaments i serveis de qualitat. Hi 
van participar un total de 12 parelles

CONCURS DISSENY LOGOTIP 25 ANYS

La Delegació va convocar un concurs entre els col·legiats i 
col·legiades per dissenyar el logotip que acompanyarà els actes 
que se celebraran durant l’any 2016 amb motiu del 25è aniver-
sari. Hi van poder participar tots els col·legiats i col·legiades del  
Caateeb.

 �Homenatge de la Comissió Territorial al company Jaume Casas

 �Parlament del nou delegat Bernat Navarro
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EQUIP RESPONSABLE

La comissió territorial del Vallès Oriental està formada per Sebastià Pujol (delegat), Jesús Rey (secretari), Margari-
da Deumal (tresorera) i Montserrat Casabayó (vocal), que al mes de juliol, va ser substituïda per Lourdes Estéfano. 
La comissió territorial es reuneix periòdicament, cada dues setmanes. Ha treballat en actes dels municipis de la 
comarca i ha participat en les activitats planificades per a l’any 2015, sumant a la gran dedicació del 25è aniver-
sari de la Delegació.

5.6 

deLegació  
deL vaLLès orientaL
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PROJECCIÓ DE LA DELEGACIÓ

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Conveni col·laboració Ajuntament Granollers per fer activitats es-
colars sobre eficiència energètica dels edificis. El Caateeb impar-
teix els tallers infantils Amb la casa sí que s’hi juga, de sensibilitza-
ció  enegètica d’habitatges, guiat per un monitor i adreçat a nens i 
nenes de 8 a 12 anys, famílies i escoles. Aquests tallers s’han fet a la 
Tèrmica de l’Antiga Fàbrica de Roca Umbert. 

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Programa d’ajuts a la rehabilitació dels edificis. Continua vigent 
el conveni que es va signar de col·laboració amb l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès en matèria de rehabilitació d’habitatges 
dins el marc del Pla de Barris de Bellavista. La Delegació facilita les 
dades de contacte de professionals tècnics inscrits a la borsa de 
treball que hagin manifestat la seva voluntat de realitzar aquests 
treballs. 

INTERCOL·LEGIAL DEL VALLÈS

La Intercol·legial Tècnica del Vallès, està formada per les delega-
cions del Vallès Occidental i Vallès Oriental del Caateeb, la Delega-
ció del Vallès del COAC i la Delegació del Vallès del COEIC. Com a 
membres de la Intercol·legial s’ha participat en les reunions pro-
gramades.

TRIBUNAL ARBITRAL DEL VALLÈS ORIENTAL

El Tribunal Arbitral del Vallès Oriental es va crear el 3 de juny 
de 1991 quan es va formalitzar l’acte fundacional per part de 
l’Associació per a l’Arbitratge del Vallès Oriental. Des d’aleshores 
el Tribunal Arbitral ha anat evolucionant fins a l’actualitat, junta-
ment amb l’entitat que li dóna vida. Integren l’Associació el Col·legi 
d’Advocats de Granollers juntament amb la Unió Empresarial In-
tersectorial del Vallès Oriental, el Gremi Comarcal de Constructors 
d’Obres del Vallès Oriental, l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès, 
la Delegació del Vallès Oriental de Caateeb i la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. El company Esteve 
Aymà, com a vicepresident del Tribunal Arbitral del Vallès Orien-
tal, ha continuat representant al Caateeb en aquest òrgan, i tam-
bé en l’Associació. El Tribunal Arbitral del Vallès Oriental té com a 
funció el nomenament de l’àrbitre o àrbitres i l’administració del 
procediment arbitral, d’acord amb el seu reglament, que permet 
l’acceptació de tot tipus d’arbitratges nacionals i internacionals, 
tant de dret com d’equitat.

SERVEIS COL·LEGIALS

ENTITAT DE REGISTRE DEL CERTIFICAT DIGITAL IDCAT 

La delegació del Vallès Oriental és entitat de registre del certificat 
d’ identitat digital català IDCAT i ofereix aquest servei de validació 
a col·legiats i usuaris en general.

PROVES DE LABORATORI

La Delegació facilita l’assaig de ciment aluminós, difracció de raigs 
X, porositat, clorurs, sulfats i d’altres.

BIBLIOTECA

Durant aquest any, a part de les consultes s’ha continuat amb el 
servei de préstec de llibres i revistes tècniques.

RESERVA DE SALA

Aquest any continua el servei pels col·legiats que consisteix en po-
sar a la seva disposició dues sales de la delegació, la sala de juntes 
i la de reunions, sense cost però dins de l’horari d’obertura de la 
Delegació. 



184

Caateeb  /  MEMÒRIA 2015   

FORMACIÓ, SESSIONS  
I VISITES TÈCNIQUES

 FORMACIÓ CONTÍNUA

• Curs d’Autodesk REVIT. Nivell I. BIM (Building Information 
Modeling) 
Data:  del 2 al 23 de març

SESSIONS INFORMATIVES, TÈCNIQUES I ESPAI EMPRESA

• Sessió tècnica: Presentació del nou decret 67/2015, d’informes 
d’inspecció tècnica  dels edificis (ITE) i Llibre de l’edifici 
Data: 1 de juliol

• Espai empresa: SuberLev Aislamientos 
Data: 11 de febrer

• Jornada Tècnica: Podem arribar a un edifici amb consum zero? 
Dins la Setmana Europea de l’Energia Sostenible 
Data: 12 de juny 

VISITES TÈCNIQUES

• Visita a les Torres de Telegrafia (activitat programada 
conjuntament amb els ajuntaments de Granollers i Montornés 
del Vallès) 
Data: 11  d’octubre 

El total d’assistents en aquestes activitats ha estat de 115 persones.

COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS

LA DELEGACIÓ A LA PREMSA

La cel·lebració del 25 aniversari de la Delegació del Vallès Oriental, 
ha generat la publicació d’entrevistes i notícies a diversos mitjans 
de comunicació:

• A L’informatiu Núm. 344 – Abril, es publica l’entrevista que 
realitza la periodista Maite Baratech als tres delegats que han 
dirigit la Delegació, des de la data de la seva creació. 

• Diari 9 Nou, publica el 5 de juny el Concert del Cor Infantil 
Amics de la Unió, com a acte inaugural del 25 aniversari, realitzat 
a l’Auditori de Llinars del Vallès.

• Diari 9 Nou, publica el 4 de setembre l’entrevista que el 
periodista i director Josep Mas fa als delegats d’aquesta 
delegació: Frederic de Buen, Esteve Aymà i Sebastià Pujol.

• Diari 9 Nou, publica el 27 de noviembre la información sobre 
la celebració del sopar de col·legiats i cloenda dels actes del 25 
aniversari.

 �Sopar del 25 aniversari del Vallès Occidental a l’antiga fàbrica Rase de Cardedeu



MEMÒRIA 2015  /  Caateeb    

185185

CULTURA I ACTES SOCIALS / LÚDICS

• Concert commemoratiu 25 anys de la Delegació al nou Auditori 
de Linars del Vallès 
Data: 29 de maig 

• Corpus la Garriga, creació de catifa de flors amb el logotip del 
Caateeb 
Data: 7 de juny 

• Fira EcoGra, estand del Caateeb amb informació sobre 
l’eficiència energètica dels edificis 
Data: 7-8 de juny 

• Visita i tast de vins al Celler d’Alella 
Data: 24 d’octubre 

• Trobada anual de col·legiats a l’antiga fàbrica tèxtil Rase de 
Cardedeu. 
Data: 20 de novembre 

EXPOSICIONS

• Exposició: Eines de diagnosi 
Data: del 25 de febrer al 25 de març

• Exposició: Candidatures finalistes als Premis Catalunya 
Construcció 2015 
Data: del 13 de juliol  al 7 d’agost 

• Exposició: Visita d’Obres (mostra del fons d’art de la Delegació) 
Data: 21 d’octubre al 30 de desembre 

 �Els tres delegats del Vallès Occidental a la Plaça de la Porxada de Granollers
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COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

SEU CENTRAL
C. Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona
Tel. 93 240 20 60 
informacio@apabcn.cat
www.apabcn.cat

Delegació del Maresme
Pl. Xammar, 2 · 08301 Mataró
caateeb.maresme@apabcn.cat 
Tel. 93 798 34 42 

Delegació d’Osona - Moianès
Rambla Passeig, 71· 08500 Vic
caateeb.osona@apabcn.cat 
Tel. 93 885 26 11

Delegació del Vallès Occidental
Vapor Universitari
C. Colom, 114 · 08222 Terrassa
caateeb.voc@apabcn.cat
Tel. 93 780 11 10 

Delegació del Vallès Oriental
C. Josep Piñol, 8 · 08400 Granollers
caateeb.vor@apabcn.cat
Tel. 93 879 01 76

Delegaciò de l’Alt Penedès-Garraf
Pl. del Penedès, 3 · 4a pl.
Vilafranca del Penedès 08720
caateeb.vilafranca@apabcn.cat
Tel. 93 819 93 79

Delegació del Bages - Berguedà - Anoia
Pl. Plana de l’Om, 6 · 08240 Manresa
caateeb.bba@apabcn.cat 
Tel. 93 872 97 99
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