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Varem iniciar l’any 2017 plens d’optimisme. Ja podem dir que 
els indicis de recuperació del sector s’han anat consolidant al 
llarg d’aquests mesos i s’han traduït en un escenari més esta-
ble, tot i que també ple d’incerteses.

El nostre exercici professional està canviant i segurament ho 
farà de manera profunda i significativa. És per això que hem 
treballat per impulsar des del Col·legi la creació i millora de les 
eines que facilitin el nostre dia a dia, per reforçar el nostre lide-
ratge i per oferir formació per abordar les noves competències i 
aprofundir en les que ens són pròpies. 

Estem convençuts que la bona base tècnica de què ja disposem, 
combinada amb una bona assessoria i suport tècnic i legal, i un 
bon programa de formació i informació, ens han de permetre 
sortir enfortits davant dels canvis, fent els nostres professio-
nals més competents i preparats. Paral·lelament, hem conti-
nuat defensant les nostres atribucions i hem posat en pràctica 
el nou Codi deontològic i de bones pràctiques de l’arquitectura 
tècnica. 

Hem treballat per la promoció de la professió. Tant pel que fa 
a la part més pública i visible, les campanyes en els mitjans 
de comunicació com la menys visible, però igualment transcen-
dental, com ho és l’esforç continuat per ser presents en totes les 
taules i comissions on s’aborden els temes que ens interessen. 

Aquest 2017 hem continuat la labor iniciada l’any 2016, per fer 
que els més joves identifiquin la nostra professió com una bona 
oportunitat per al seu futur, i per això hem treballat coordinada-
ment amb les escoles universitàries i la resta de col·legis cata-
lans. De l’acció duta a terme el 2017 vull destacar:

 � La III edició de la cimera bim que ha esdevingut una 
referència a nivell europeu.

 � La participació a Construmat i al Saló de l’Ensenyament, 
per promoure la nostra professió en el marc del punt de 
trobada bianual del sector.

 � El nou postgrau de Quantity Surveyor, el primer a tot 
l’Estat, un camp professional ple d’oportunitats i molt 
consolidat als països anglosaxons, i que ens pot permetre 
liderar aquest àmbit de treball. 

 � La posada en marxa de la nova pàgina web del Tècnic de 
Capçalera, que apropa la nostra professió a les necessitats 
de la ciutadania.

Però també hem de destacar projectes que venen de lluny, com 
la revista L’informatiu, que ha iniciat la seva dufusió a les xarxes 
socials mitjançant un bloc d’articles que en el primer mes de 
funcionament ja havia sobrepassat el miler de lectures. 

L’àrea tècnica, els serveis al col·legiat, l’àrea jurídica, col·legiació 
i activitats, formació, comunicació, serveis generals, han dut a 
terme la tasca que podeu constatar en les pàgines que seguei-
xen, tant a Barcelona com a les delegacions, que se sumen a la 
tasca continuada en de suport als col·legiats i punt d’atenció 
ciutadana.

Vivim moments de canvis accelerats, són molts els reptes que 
se’ns plantegen i que venim afrontant des de fa temps, amb la 
responsabilitat de ser dipositaris d’una herència de més de 75 
anys de juntes de govern i companys que han dedicat el millor 
de cadascú d’ells en defensar i fer gran la nostra professió. I no 
només això, sinó aconseguint situar el nostre Col·legi com un 
referent en la defensa del ciutadà, la seva qualitat de vida, així 
com la defensa de la catalanitat i la cultura del país.

I així va ser reconegut amb la concessió per part de la Gene-
ralitat de Catalunya de la Creu de Sant Jordi que va recollir en 
nom de la professió el company Jordi Sabartés el passat mes 
de maig. Ha estat un veritable privilegi viure aquest moment i 
ha estat un orgull viure’l com a president. Enhorabona a tots els 
que heu treballat perquè el nostre Col·legi i la nostra professió 
hagi estat mereixedora del més alt reconeixement.

Amb la força d’aquest passat, la Junta de Govern ens sentim 
plens de vitalitat i il·lusió per afrontar els reptes que tenim al da-
vant i superar-los, junt amb tots els companys i companyes que 
des de les comissions, i als quals agraïm la seva col·laboració, 
així com dels treballadors de la casa que s’impliquen cada 
dia i de tots els que integrem aquesta gran família que és el  
caateeb.

� � Jordi Gosalves  
President del Col·legi 
d’Aparelladors,  Arquitectes 
Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona 
Caateeb

  (Foto Chopo)
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EL CAATEEB  
REP LA CREU DE SANT JORDI

La Generalitat de Catalunya va concedir el 3 de maig la Creu 
de Sant Jordi al caateeb "pel seu compromís de més de 75 
anys en la recerca de l'excel·lència en el camp de la construc-
ció i l'edificació, sumada a un ferm compromís cívic al servei 
del conjunt de la societat”. Es tracta d’un dels  màxims reco-
neixements que pot rebre una persona o institució per part de 
la Generalitat. La distinció es va crear l’any 1981 amb el fi de 
reconèixer persones físiques o jurídiques que, pels seus mèrits, 
hagin prestat serveis destacats a Catalunya.

El lliurament dels guardons va tenir lloc al Saló de Sant Jordi del 
Palau de la Generalitat en un acte presidit per Carles Puigde-
mont, president de la Generalitat; Carme Forcadell, presidenta 
del Parlament de Catalunya i Santi Vila, conseller de Cultura. 
En representació del caateeb, va recollir el guardó l’expresident 
Jordi Sabartés, com a deferència pel seu destacat paper al cap-
davant de la primera Junta de Govern elegida democràticament 
l’any 1968, que va iniciar el camí d’una entitat compromesa 
amb la professió, la societat i el país.

1.2 

La Junta de Govern del caateeb va considerar que aquesta dis-
tinció pertany a tots aquells que han contribuït a fer gran la ins-
titució al llarg dels seus 75 anys d’història. Per això, la comitiva 
que va representar el caateeb en l’acte solemne al Saló de Sant 
Jordi va estar formada per l’actual president, Jordi Gosalves; 
l’expresident viu més antic, Jordi Sabartés i l’expresidenta més 
recent, Maria Rosa Remolà. També hi van assistir al Palau de la 
Generalitat Maria Àngels Sánchez, vicepresidenta primera; Jo-
sep Cullell en representació de les delegacions; Andrea Fernán-
dez Albizuri en representació dels companys més joves i Jordi 
Puig en representació dels treballadors del caateeb.

Per tal de celebrar l'atorgament d'aquest guardó, el caateeb 
va organitzar l'11 de maig una festa de celebració oberta a 
tots els membres de la institució.  Prop de 300 persones, en-
tre col·legiats, amics i treballadors del caateeb, van compar-
tir junts la vetllada al carrer Bon Pastor, entre música de jazz, 
embotits de la terra i xocolates expressament elaborades per 
a l’ocasió.

 

L’ACCIÓ COL·LEGIAL
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� � El carrer Bon 
Pastor va ser una 
festa per celebrar la 
concessió del guardó  
 
(Foto Chopo) 
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FEM CRÉIXER LA PROFESSIÓ

El darrer trimestre de l’any 2016 el caateeb va posar en marxa una acció de llarg 
recorregut com és la promoció de la professió i els estudis de grau que hi donen 
accés a tota la societat i especialment entre els més joves. Però aquesta és una 
carrera de llarg recorregut. Per això l’any 2017 el Col·legi ha continuat amb aquesta 
labor de base, per fer que els més joves identifiquin la nostra professió com una 
bona oportunitat per al seu futur, i ho fa fet de manera coordinada amb les escoles 
universitàries i la resta de col·legis catalans.  

L’objectiu de la campanya Fem créixer la professió és promocionar entre els joves, 
pares i educadors la professió d’aparellador i contribuir a incrementar d’aquesta 
manera les matriculacions a les escoles d’arquitectura tècnica. El pla inclou la po-
sada en marxa de diferents eines de promoció i divulgació, començant per la crea-
ció d’una pàgina web www.arquitecturatecnicaiedificacio.cat, la promoció a través 
de les xarxes socials, una campanya publicitària en mitjans electrònics, edició de 
vídeos, organització d’esdeveniments i participació en fires multitudinàries com el 
Saló de l’Ensenyament, així com disseny de material divulgatiu. La campanya tindrà 
continuïtat més enllà del 2017. 

La campanya del caateeb s’ha obert a la resta de col·legis i a les universitats i ha 
comptat amb el suport i la col·laboració de col·legiats i col·legiades que, amb el seu 
testimoni, han contribuït a donar a conèixer la seva professió entre els més joves i 
la societat en general.

EL COL·LEGI PARTICIPA ACTIVAMENT A CONSTRUMAT 

El caateeb va tenir una participació molt activa en la 20 edició de Barcelona Building Construmat, que es va cele-
brar entre els dies 23 i 26 de maig a la Fira de Barcelona. La seva principal contribució va ser la celebració dins del 
saló de la tercera edició de l’European BIM Summit (EBS17). Quant a la seva representació institucional, hi va ser 
present amb un estand per mostrar als visitants el paper de l’aparellador com a expert en el cicle de l’edificació o 
especialitzat amb un ampli ventall de funcions professionals i també per divulgar els serveis que presta als pro-
fessionals del sector i als ciutadans. La frase que definia enguany la presència dels aparelladors era “Fem créixer 
la professió”, en referència a la campanya que el caateeb ha posat en marxa per donar a conèixer la professió 
entre els més joves i a la societat en general.

Un cop més l’estand del caateeb es va ampliar per acollir una bona representació de les empreses del sector 
de la rehabilitació i restauració d’edificis, que van exposar els seus productes i serveis especialitzats en aquest 
àmbit. L’oferta va ser molt àmplia, des de la diagnosi a la reparació de patologies, fins a l’aïllament tèrmic o la 
millora de la sostenibilitat dels edificis existents. També hi van ser presents a l’estand dels caateeb la Corredoria 
d’Assegurances, amb els seus productes especialitzats, així com l’Agència de Certificació Professional (ACP) una 
entitat certificadora independent, basada en la norma ISO 17024 cridada a ser un dels instruments clau de la 
modernització i competitivitat del sector.  

Una altra de les aportacions del caateeb va ser l’organització d’activitats d’informació i de debat, com ara la 
jornada internacional sobre seguretat i salut amb el títol Present i futur de la Seguretat en la construcció a Eu-
ropa i Catalunya, una qüestió que preocupa de manera important els aparelladors i el sector i que va comptar 
amb la participació d’experts d’arreu d’Europa. També hi va participar en la jornada Rehabilitació: arquitectura de 
les ciutats construïdes, organitzada conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i 
l’associació OBRA.  
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TERCERA CIMERA EUROPEA BIM

La tercera edició de l’European BIM Summit es va celebrar del 24 al 26 de maig dins el marc de Barcelona Building Construmat. Un any 
més, la trobada va ser organitzada pel caateeb, BIM Academy i Building Smart Spain, amb el patrocini de l’empresa Roca.

El president Jordi Gosalves va anunciar la creació d’un Observatori BIM Europeu, on participaran l’European BIM Summit i EU BIM Task 
Group, amb el propòsit de monitoritzar de forma periòdica i comparativa la  implementació del BIM a Europa. L’anunci es va fer en el 
decurs del lliurament dels primers premis EBS per part de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Ge-
neralitat de Catalunya, Meritxell Borràs que va servir per cloure l’EBS17. En les diferents activitats que es van celebrar hi van participar 
un total de 700 persones, amb 67 ponents provinents de 26 països que van fer 62 intervencions i 22 sessions de debat. En el marc del 
Marketplace es va fer 54 entrevistes de treball. Hi van participar 40 empreses patrocinadores.

� � Visita de les 
autoritats a l’estand 
del CAATEEB   
 
(Foto Chopo) 

� � Representants de les 
entitats organitzadores junt ab 
les autoritats i els guardonats 
amb el BIM Summit Award 
2017 
 
(Foto Chopo) 
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TROBADA INTERNACIONAL  
BIM AL CAATEEB

El caateeb va acollir del 3 al 6 d’abril el Building Smart In-
ternational Summit, la cimera anual d’aquesta associació 
d’empreses i experts sobre BIM amb representació arreu del 
món. El seu principal objectiu és fomentar l’eficàcia en els 
processos constructius a través de la interoperabilitat basada 
en l’ús d’estàndards oberts sobre Building Information Mode-
ling, per arribar a nous nivells en reducció de costos i temps 
d’execució i increment del nivell de qualitat.

La cimera va reunir més de 250 experts provinents dels capítols 
de cadascun dels països sota la coordinació del capítol espan-
yol. Al llarg dels debats es van estudiar els darrers desenvolu-

paments d’infraestructures, construcció i gestió d’edificis, nous 
estandards digitals, bases de dades, noves àrees d’especialitat, 
etc. 

La cloenda va tenir lloc a l’espai Roca Gallery amb una ses-
sió dedicada a la indústria BIM i la presentació d’experiències 
d’èxit. La sessió va ser presidida per Íñigo de la Serna, ministre 
de Foment; Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat; Sergio Muñoz, president del capítol espanyol de 
Building Smart; Xavier Torras, brand communication manager 
de Roca i Jordi Gosalves, president del caateeb i vicepresident 
de de Building Smart Spanish Chapter.

� � Foto del grup 
internacional d’experts 
al carrer Bon Pastor 
davant del CAATEEB   
 
(Foto Chopo) 
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IV EDICIÓ DE LA SETMANA DE 
LA REHABILITACIÓ

El mes de novembre es va celebrar la IV edició de la Setmana 
de la Rehabilitació Com cada any, es van organitzar jornades 
tècniques i de divulgació amb l’objectiu de canalitzar accions 
adreçades a la promoció, divulgació i sensibilització dels be-
neficis de la rehabilitació, així com l’activitat de la rehabilitació 
d’edificis, amb accions que pretenen millorar l’entorn urbà i la 
qualitat de vida dels ciutadans.

L’edició d’enguany es va celebrar entre els dies 20 i 24 de nov-
embre. Els tres primers dies es van fer jornades de debat en la 
sala Cotxeres del Palau Robert de Barcelona i una jornada en el 
Museu Cultures del Mon. Les jornades tècniques dels darrers 
dos dies es van celebrar en la sala d’actes i d’exposicions del 
caateeb, impulsora de l’activitat conjuntament amb el comitè 
estratègic REhabilita, conformat per la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona i representants de tot el sector. 

L’edició d’enguany ha estat dividida en quatre blocs temàtics: 
energia, professió, sostenibilitat i innovació. S’hi han desenvo-
lupat 10 jornades tècniques amb un alt nivell de les ponències 
presentades, que ha estat valorada molt satisfactòriament pels 
assistents, amb una participació 432 persones i havent trans-
cendit l’àmbit professional i aconseguint ser presents en dife-
rents mitjans de comunicació que se n’han fet ressò. 

IMPULSAR LA FIGURA  
DEL TÈCNIC DE CAPÇALERA

L’any 2017 el caateeb va desenvolupar un pla d’acció per tal de 
donar a conèixer la figura del tècnic de capçalera i promoure el 
manteniment d’edificis entre els ciutadans. Aquestes accions 
han comportat la presència d’arquitectes tècnics col.legiats en 
diferents esdeveniments ciutadans, com és el cas de la partici-
pació del caateeb a la Fira de la Candelera de Molins de Rei o a 
la Festa Major de Nou Barris, a Barcelona.També s’ha aprofitat 
per actualitzar la pagina web de L’aparellador, tècnic de capça-
lera, en la que s’hi ha incorporat noves seccions i renovat al-
guns continguts. La idea és que aquest portal sigui un punt de 
referència pel ciutadà, on pugi trobar resposta de forma amena 
a aquells dubtes i preguntes més habituals relacionades amb la 
conservació del seu habitatge o edifici.

� � El president Jordi 
Gosalves inaugura 
la Setmana de la 
Rehabilitació al Palau 
Robert de Barcelona   
 
(Foto Chopo) 

� � Recepció de les 
autoritats a l’estand 
del tècnic de capalera 
a la Festa Major de 
Nou Barris
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LA NIT DE LA CONSTRUCCIÓ 2017

El paisatge mariner del Barcelona Nautic Center va acollir el 6 de juliol la cerimònia de lliurament de la 14a edició 
dels Premis Catalunya Construcció, que va tenir lloc en el marc de la Nit de la Construcció organitzada pel caa-
teeb i a la qual hi van assistir prop de 500 persones, professionals i empresaris del sector de la construcció. L’acte 
va ser presidit per Carles Sala secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat i presentat pel periodista 
Òscar Dalmau. Es van lliurar els premis en les categories de direcció d’execució d’obres, direcció integrada de 
projecte, coordinació de seguretat i salut, intervenció en edificació existent i innovació en la construcció. També 
es va lliurar un premi al millor treball final de grau i, un any més, es va distingir una persona per la seva trajectòria 
professional, en aquesta ocasió a l’arquitecte Oriol Bohigas. El jurat de la XIV edició dels Premis Catalunya Cons-
trucció estava format per Josep Maria Forteza, Eduard Gascón, Xavier Font, Josep Camps, Celestí Ventura, Natàlia 
Crespo i Jordi Gosalves. La vetllada va finalitzar amb un sopar al moll per gaudir de la nit estival.

� � Els guanyadors 
de la XIV edició dels 
premis junt amb 
les autoritats i els 
membres del jurat   
 
(Foto Chopo) 
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COMENÇA L’ANY ACADÈMIC

La sala d’actes del caateeb es va omplir el 26 d’octubre per 
fer l’acte solemne d’inici de l’any acadèmic, en el qual es va fer 
lliurament dels diplomes de formació contínua i de màsters i 
postgraus del curs 2016-2017, així com dels millors treballs de 
final de curs. L’acte també va ser una festa per al retrobament 
dels companys i companyes dels diferents cursos del programa 
acadèmic de l’any anterior.

La lliçó inaugural la van impartir dos arquitectes tècnics res-
ponsables de l’execució del Temple Expiatori de la Sagrada Fa-
mília. Els companys Ramon Espel i Carles Farràs van explicar 
als assistents els diferents processos en els quals se centren 
actualment els esforços dels equips tècnics. Després es va pro-
cedir a fer la inauguració del nou curs 2017-2018 a càrrec del 
president del caateeb. 

El Col·legi ha engegat un nou curs acadèmic, que inclou un to-
tal de set màsters i postgraus. Els continguts dels programes 
formatius s’han revisat per adaptar-los a les necessitats ac-
tuals del sector. La formació del caateeb contempla una me-
todologia centrada en l’anàlisi de casos reals, el que comprèn 
visites d’obra i incorporació de taules rodones i conferències, 
que seran obertes als antics alumnes per actualitzar els seus 
coneixements. 

EL CAATEEB PARTICIPA  
AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT

El caateeb va participar amb un estand al Saló de l’Ensenyament 
que es va fer del 22 al 26 de març al recinte de Montjuïc de la 
Fira de Barcelona i que va rebre la visita de més de 75.000 per-
sones. La iniciativa s’inclou dins del pla d’acció que té com a 
objectiu promocionar entre els joves, pares i professors la pro-
fessió d’arquitecte tècnic i contribuir a incrementar d’aquesta 
manera les matriculacions a les escoles d’arquitectura tècnica 
i edificació. 

L’estand del caateeb va comptar amb la participació i el su-
port de totes les escoles que imparteixen el grau a Catalunya 
com són l’EPSEB (UPC), la Universitat de Lleida, la Universitat 
de Girona i l’Escola La Salle (URL). La campanya del caateeb 
compta amb diverses eines de promoció i divulgació com ara la 
pàgina web www.arquitecturatecnicaiedificacio.cat promoció a 
través de les xarxes socials, publicitat en mitjans electrònics, 
edició de vídeos i altres materials divulgatius. Es va iniciar a 
l’octubre del 2016 i tindrà continuïtat més enllà del 2017. 

� � Es van lliurar els 
premis als millors 
treballs del curs    
 
(Foto Chopo) 

� � L’estand del 
CAATEEB va rebre 
un bon nombre 
de visites de joves 
estudiants   
 
(Foto Chopo) 
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HOMENATGE ALS 50 ANYS DE PROFESSIÓ

La sala d’actes del caateeb va acollir el 28 de setembre la sessió d’homenatge als companys amb més de 50 
anys de professió. La sessió va ser presidida per Jordi Gosalves, president del caateeb i Sebastià Jané, vocal de 
la Junta de Govern i delegat de l’Alt Penedès-Garraf. Els companys homenatjats van assistir junt amb els seus 
familiars i amics que van omplir la sala. En nom del grup, tots pertanyents a la promoció del 1967, va parlar Magí 
Miracle i a continuació es va fer la imposició de la insígnia d’or. Després la festa es va traslladar a la planta baixa, 
hi va haver aperitiu i fins i tot pastís d’aniversari. 

� � La foto del 
grup de companys 
que van rebre 
l’homenatge del 
Col·legi
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40 ANYS DEL CONGRÉS  
DE CULTURA CATALANA

El caateeb va participar en la celebració del 40è aniversari de 
la clausura del Congrés de Cultura Catalana, organitzat per la 
Fundació Congrés de Cultura Catalana. L’acte commemoratiu 
va tenir lloc el 29 de març al Col·legi d’Advocats de Barcelona 
(ICAB) i va ser presidit pel conseller de Cultura, Santi Vila. 

El Congrés de Cultura Catalana es va celebrar entre els anys 
1975 i 1977 i va representar una veritable mobilització popular 
en favor de la normalització de l’ús de la llengua i la defensa de 
la cultura catalana a Catalunya, València i les Illes. El Congrés 
va posar sobre la taula l’estat de la cultura des dels vessants 
jurídic, industrial, econòmic i urbanístic, entre d’altres.

El Col·legi d’Aparelladors hi va tenir una participació activa amb 
subvencions, organitzant cursets i debats i amb l’edició d’un 
memorable cartell de Josep Guinovart. També va participar 
entre els anys 1975 i 1976 junt amb altres col·legis i entitats 
ciutadanes, en l’organització de diversos cicles de conferències 
sobre cultura catalana. 

� � Els representants 
institucionals 
assistents a la 
celebració a la seu de 
l’ICAB
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ACOLLIDA ALS  
REFUGIATS I IMMIGRANTS

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Cata-
lunya, que compta amb la participació del caateeb i l’Ajuntament 
de Barcelona van signar el 28 de març un conveni per facilitar 
el contacte dels professionals refugiats i immigrants residents 
a Barcelona amb els col·legis professionals dels seus àmbits 
d’especialitat i millorar d’aquesta manera la seva inserció per-
sonal i professional a la ciutat.

L’obertura dels col·legis professionals a aquesta realitat pot 
afavorir la relació entre iguals, l’establiment de vincles en fun-
ció de les potencialitats de les persones i no en funció de les 
seves necessitats. Volen generar-se així ponts de relació de les 
persones immigrades amb altres realitats que els puguin obrir 
noves oportunitats que millorin la seva inclusió i capacitats 
d’ocupació, així com la percepció que d’elles es pot tenir des 
del conjunt de la societat. L’Associació Intercol·legial repre-
senta més de 100 col·legis professionals amb més de 250.000 
col·legiats i col·legiades de tots els àmbits professionals.  

CONVENI AMB EL  
CERCLE D’INFRAESTRUCTURES

El president de la Fundació Cercle d’Infraestructures, Pere Ma-
cias i el president del caateeb, Jordi Gosalves, van signar el 4 
de maig un acord de col·laboració amb l’objectiu de promoure i 
difondre activitats que siguin d’interès per ambdós col·lectius, 
així com per organitzar i desenvolupar accions conjuntes. La 
Fundació Cercle d’Infraestructures (FCI) és conseqüència de la 
voluntat d’una sèrie d’entitats i empreses de sensibilitzar la so-
cietat sobre la importància de les infraestructures com un fet 
econòmic, però també com a element de progrés , de vertebra-
ció del territori i de sostenibilitat, l’objectiu final del qual és la 
millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Aquest objectiu es 
du a terme mitjançant accions en dues àrees: la divulgativa i la 
formativa

� � Els membres 
de l’Associació 
Intercol·legial junt 
amb les autoritats 
de l’Ajuntament de 
Barcelona

� � Pere Macias i 
Jordi Gosalves en 
l’acte de signatura 
del conveni
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FOMENTAR L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA EN L’EDIFICACIÓ

La directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Assumpta 
Farran i el president del caateeb, Jordi Gosalves, van signar 
al setembre un conveni pel qual les dues entitats col·laboraran 
per fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica en l’àmbit de 
l’edificació. Totes les actuacions incloses en l’acord tenen com 
a finalitat incrementar l’interès i la motivació per la rehabilita-
ció energètica del parc d’edificis de Catalunya. La reducció del 
consum d’energia en l’edificació, amb la mirada posada en els 
edificis de consum energètic gairebé nul, és un dels eixos bà-
sics de la transició que ha iniciat Catalunya cap a un nou model 
energètic més net, democràtic i sostenible.

EL CAATEEB PARTICIPA A LA 
CIUTAT DELS SOMNIS

Amb la casa sí que s’hi juga! Aquest va ser l’eslògan que va 
marcar la participació del caateeb en la nova cita anual amb els 
més petits. la Ciutat dels Somnis va substituir enguany el tradi-
cional Festival de la Infància que se celebra la darrera setmana 
de l’any a les instal·lacions de Montjuïc de la Fira de Barcelona. 
La reorientació que se li vol donar a aquesta trobada passa per-
què els nens puguin jugar “exercint” la professió que més els 
agradi. A l’estand dels aparelladors van poder jugar tot apre-
nent conceptes com l’ús i el manteniment de la casa i l’estalvi 
d’energia. La fira va acollir més de 20.000 visitants.

� � Jordi Gosalves i 
Assumpta Farran en 
l’acte de signatura del 
conveni

� � El Col·legi hi va 
participar per primera 
vegada en el Saló de la 
Infància que ha estat 
completament renovat  
 
(Foto Manuel Segura)
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CONCERT DE NADAL A SANTA MARIA DEL MAR

El marc incomparable de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona va acollir el 13 de desembre el 21è 
Concert de Nadal del caateeb que un any més va quedar petit per l’interès que suscita entre els aparelladors, que 
van acudir acompanyats dels seus familiars i amics. En aquesta ocasió el concert va anar a càrrec de VEUS-Cor 
infantil Amics de la Unió, cor nascut l’any 1996 amb l’escola de música creada dins de la Societat Coral Amics 
de la Unió de Granollers. El concert duia per títol L’Esclat de l’Esperança, amb les Cançons Nocturnes de Bernat 
Vivancos i la Suite de Nadal d’Albert Guinovart. Van patrocinar el concert les empreses BASF, Banc Sabadell i 
SOM-hi Construccions i Obres, a més de Propamsa, patrocinador preferent del caateeb i també va comptar amb 
el suport de la Corredoria d’Assegurances ASP, Àrea Building School i l’Agència de Certificació Professional (ACP).

� � La monumental 
basílica de Santa 
Maria del Mar de 
Barcelona va acollir 
un any més el Concert 
de Nadal del CAATEEB  
 
(Foto Chopo)
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REUNIONS  
DE LA JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern s’ha reunit 24 vegades al llarg de l’any, nor-
malment en dilluns alterns. La composició de la Junta de Go-
vern, ha estat conformada de la manera següent:

Jordi Gosalves, president

Maria Àngels Sánchez, vicepresidenta i comptadora

Josep Maria Forteza, vicepresident segon

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

Josep Linares, vocal

Natàlia Crespo, vocal

En cap dels casos consten conflictes d’interès.

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

Nou vicepresident segon i nova vocal 
de la Junta de Govern 

El president Jordi Gosalves, en la sessió de Junta de Govern 
del 20 de març, va nomenar el company Josep Maria Forteza, 
amb càrrec de vocal, com a vicepresident segon de l’entitat, en 
aplicació de l’article 49 dels Estatuts col·legials.Axí mateix, la 
Junta de Govern va designar la companya Natàlia Crespo, que 
era suplent, com a vocal en substitució de Sebastià Pujol, en 
qual va deixar el càrrec en ser nomenat nou vicepresident de 
PREMAAT. L’acord es va prendre en la sessió del 26 de juny i la 
incorporació efectiva es va fer el 10 de juliol.

1.3 ÒRGANS DE GOVERN



CAATEEB 22

ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS DEL MAIG

El 4 de maig es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades en la qual la Junta de Govern va presen-
tar l’informe de gestió i la liquidació pressupostària corresponent a l’any 2016, així com la memòria que recull l’activitat feta 
l’any anterior. La sessió va ser presidida per Jordi Gosalves, president del caateeb, Maria Àngels Sánchez, vicepresidenta 
primera i comptadora; Jaume Casas, secretari i, per primera vegada també Josep Maria Forteza, que el 20 de març va ser 
designat nou vicepresident segon del Col·legi, d’acord amb la possibilitat prevista en els Estatuts col·legials. Tant la memòria 
d’activitats com la gestió econòmica va merèixer l’aprovació unànime de l’Assemblea.

Acords de l’Assemblea general ordinària de maig

Els acords adoptats per l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 4 de maig de 2017 van 
ser els següents:

1. Aprovar la Memòria d’acció col·legial presentada per la Junta de Govern, corresponent a la gestió realitzada pel  
caateeb durant l’exercici 2016. 

2. Aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del caateeb, corresponent a l’exercici 2016 i de l’aplicació 
del resultat, així com del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2016. 

3. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de la societat Aparelladors Serveis Professionals Corredoria 
d’Assegurances SLU (el capital del qual pertany íntegrament al caateeb) i de l’aplicació del resultat. 

4. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de la societat Gescol Serveis i Tecnologies SLU (el capital del 
qual pertany íntegrament al caateeb) i de l’aplicació del resultat. 

5. Elegir els col·legiats Antoni Floriach, Anna Portella i Joan Vilella, que constituiran, junt amb Rafael Cercós, Esteve 
Aymà i Fernando Valero, la Comissió Econòmica per a l’exercici 2017, d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.

6. Designar els col·legiats Cèsar Giménez, Manuel Segura i Anna Portella, amb Fernando Valero 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 Esta-
tuts col·legials

Tots els acords es van prendre per unanimitat.

� � Una imatge de la 
mesa de l’Assemblea 
General de col·legiats 
del mes de maig  
 
(Foto Carles Cartañá)
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ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS DEL DESEMBRE

L’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 14 de desembre va aprovar el pressupost 
d’ingressos i despeses per al 2018 presentat per la Junta de Govern, que acompanya un programa d’acció col·legial que 
es fonamenta en el suport al professional, el seu enfortiment, la promoció i defensa, en un moment de canvis profunds en 
el sector i el model d’exercici professional. La Mesa de l’Assemblea va estar formada per Jordi Gosalves, president; Maria 
Àngels Sánchez, comptadora i vicepresidenta primera; Josep Maria Forteza, vicepresident segon; i Jaume Casas, secretari.

Acords de l’Assemblea general ordinària de desembre

Els acords de l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el passat 14 de desembre de 2017 
van ser els següents:

1. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses presentada per a l’exercici 2018, corresponent al caateeb. 

2. Aprovar la proposta del pressupost d’ingressos i despeses presentada per a l’exercici 2018 corresponent a la so-
cietat Aparelladors Serveis Professionals, Corredoria d’Assegurances, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al  
caateeb). 

3. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses presentada per a l’exercici 2018, corresponent a la societat 
Gescol Serveis i Tecnologies, SLU (el capital del qual pertany íntegrament al caateeb). 

4. Aprovar la proposta de compra de local en la planta baixa de la Plana de l’Om, 6, de Manresa, per al trasllat de la seu de 
la delegació del Bages-Berguedà-Anoia(1). Així mateix es faculta expressament el president del Col·legi, Jordi Gosalves 
i López, perquè pugui formalitzar l’escriptura pública i també altres documents públics i privats complementaris, i per 
realitzar tots els tràmits i actes necessaris per materialitzar i inscriure aquesta compra. 

5. Designar els col·legiats Fernando Valero, Marta Iglesias i Joan Olivella, amb Alba Xarpell com a suplent, com a in-
terventors 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.

(1) Acord d’adquisició del local de la planta baixa, número 3 bis, de la Plana de l’Om, núm. 6  de Manresa (finca 
registral 64385), on es traslladarà la seu de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia, amb una superfície es-
cripturada de 266 metres i cinquanta-dos centímetres quadrats, al seu actual propietari Banc Bilbao Vizcaya 
Argentaria, per un preu total i tancat de TRES-CENTS VINT MIL EUROS (320.000 €), més l’Impost de Transmis-
sions Patrimonials corresponent, imports que es faran efectius amb saldos disponibles del propi caateeb, sense 
finançament aliè.

Tots els acords es van prendre per unanimitat.

� � Josep Maria 
Forteza, Jordi Gosalves, 
Maria Àngels Sánchez 
i Jaume Casas van 
presidir l’Assemblea de 
col·legiats  
 
(Foto Carles Cartañá)
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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 Junta de Govern és l’òrgan plenari i decisori, al qual li 
correspon la direcció, l’administració i la representació del Con-
sell. La composició actual de la Junta de Govern del Consell és 
la següent: 

President:   Miquel Vendrell 

President executiu:  Jordi Gosalves

Vicepresident:   Francesc Barberà

Secretari:  Adolf Quetcuti

Tresorera:   M. Teresa Arnal 

El Consell Català s’ha reunit de manera periòdica al llarg de 
l’any per tractar sobre els temes d’interès per a la professió que 
tenen àmbit català, com ara l’anàlisi dels projectes normatius 
autonòmics o estatals o bé la coordinació col·legial i adminis-
trativa per a l’exercici professional a Catalunya.

Una de les accions més destacades del 2017 ha estat la difusió 
i implantació del nou Codi deontològic i de bones pràctiques 
dels professionals de l’arquitectura tècnica a Catalunya, elabo-
rat pel Consell i que va entrar en vigor l’11 de novembre de 2016.

Algunes de les activitats en què s’ha participat i treballat du-
rant l’any han estat la nova Llei de l’Arquitectura, l’Avantprojecte 
de Llei del Territori, la preparació del Decret d’Accessibilitat, el 
desplegament de la Llei d’accessibilitat de Catalunya, la futura 
normativa d’arrendaments urbans catalana i el decret relatiu a 
l’activitat de l’administració de finques.També ha participat en 
l’elaboració de normatives estatals, com ara la implantació de 
la garantia triennal i l’assegurança obligatòria de responsabili-
tat civil de promotors i constructors, així com la llei reguladora 
dels contractes de crèdit immobiliari.

Igualment s’ha treballat activament en la redacció de norma-
tives de l’organització col·legial i professional, com els nous 
Estatuts Generals i el Reglament de Règim Intern del Consejo 
General de l’Arquitectura Tècnica i en la modificació dels esta-
tuts de la MUSaat.

Així mateix, des del Consell s’han continuat les actuacions en-
caminades a resoldre el problema de la denominació del grau 
en enginyeria d’edificació a les universitats catalanes i s’han 
preparat recursos contenciosos en defensa de les atribucions 
professionals i el posicionament del col·lectiu. Entre els recur-
sos en tràmit durant el 2017, hi ha l’interposat per la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competència contra el Decret 
de la ite català, en defensa de la garantia de la unitat de mercat 
i en contra de la reserva als arquitectes i arquitectes tècnics de 
les atribucions per realitzar informes de la ite d’habitatges. 

El Consell Català ha participat en altres activitats del sector i 
d’àmbit català, com ara el Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge, 
el Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya, el Pacte Nacio-
nal per a la Transició energètica, la representació a l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció (itec) i també en d’altres comis-
sions tècniques i grups de treball.

Un any més, el Consell ha donat suport als Premis Catalunya 
Construcció que organitza el caateeb.

1.4 RELACIONS INSTITUCIONALS
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CONSELL GENERAL  
D’ÀMBIT ESTATAL

El caateeb ha participat, representat pel president, a les reu-
nions periòdiques de la Junta de Govern del Consejo General de 
la Arquitectura Tècnica (cgate) d’àmbit estatal, en representa-
ció del Consell de Col·legis de Catalunya, així com a 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, així com de posada en 
marxa d’accions estratègiques. 

Enguany ha estat un any ben especial, atès que s’han celebrat 
eleccions a la presidència de la institució, a les quals el presi-
dent dels últims 32 anys no es va presentar, produint-se el relleu 
en la persona d’Alfredo Sanz Corma. 

En les reunions del Consejo General s’han tractat temes com 
ara la millora dels continguts acadèmics del títol de grau o 
l’ampliació de les relacions internacionals amb la signatura de 
convenis amb entitats estrangeres. D’altra banda, s’han de-
batut diverses iniciatives orientades a fomentar el paper dels 
arquitectes tècnics en la rehabilitació i la coordinació de segu-
retat i salut, entre d’altres especialitats i tambñe a tractar les 
especificitats i possibles mesures d’optimització entre col·legis 
de petita envergadura. També s’ha produït l’aprovació dels nous 
estatuts.

El nostre Col·legi ha seguit liderant i dedicant importants es-
forços a la promoció de la metodologia bim com a una gran 
oportunitat per als nostres professionals i hem assistit a les re-
unions de la Comisión bim, tant en representació del Consejo 
com en representació del caateeb.  Un tema en què s’ha seguit 
insistint des del Col·legi ha estat el de la defensa de la implan-
tació de la garantia trienal a les obres.

En l’àmbit tècnic i legislatiu, el caateeb ha col·laborat amb el 
Consejo General en l’anàlisi de lleis i normatives d’àmbit estatal, 
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

En aquest any de franca excepcionalitat a partir del tercer qua-
drimestre en el Govern de la Generalitat, tot i la situació de 
context, s’ha pogut seguir aprofundint en la col·laboració des 
del caateeb. Ha estat continua la tasca realitzada en diversos 
àmbits d’interès professional, amb especial menció de tot allò 
relacionat amb els departaments de Territori i Sostenibilitat, 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge i la Secre-
taria d’Habitatge, en àmbits relacionats amb la rehabilitació, 
l’eficiència energètica, la seguretat i salut i la promoció profes-
sional. També s’han mantingut nombroses reunions amb la Di-
recció General d’Urbanisme i, directament o a través del Consell 
Català, s’ha dut a terme una intensa tasca d’anàlisi, suport i su-
pervisió de les propostes legislatives que afecten la professió i 
el sector, així com d’estudi per a la implantació i interpretació de 
les noves normatives actualment en vigor.

En l’àmbit de les tecnologies i pràctica professional el caateeb i 
la Generalitat realitzen conjuntament accions com ara sessions 
tècniques i de divulgació amb l’Agència de l’Habitatge i l’icaen.

La Generalitat va renovar el seu suport a la celebració de la 
Setmana de la Rehabilitació 2017, celebrada amb gran èxit 
de participació al Palau Robert i a la seu central del Col·legi a 
Barcelona. També va reforçar el seu suport a l’European BIM 
Summit (ebs) en el qual el conseller Josep Rull Rull va fer la 
inauguració i la consellera Meritxell Borràs, la cloenda També 
hem mantingut una relació estreta amb entitats del sector, com 
ara Infraestructures, l’Incasol, la Direcció General d’Energia, la 
Direcció General de Seguretat, l’Institut Català d’Energia (amb 
qui hem preparat un conveni per promoure la qualitat en els 
certificats d’eficiència energètica), l’Agència de l’Habitatge i 
l’Institut Cartogràfic i Geològic, entre d’altres. A més, hem orga-
nitzat sessions de formació per a l’Agència de l’Habitatge i per 
a Infraestuctures.

Un any més, el Govern català va donar suport a la Nit de la 
Construcció, la gran trobada del sector liderada pel caateeb. 
En aquesta edició va ser el secretari d’Habitatge, Carles Sala, 
qui va presidir la cerimònia de lliurament dels Premis Catalun-
ya Construcció, conjuntament amb el president del caateeb, 
acompanyats pel president d’Infraestructures de la Generalitat, 
Joan Jaume; el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalun-
ya, Jaume Fornt i el cap del Departament de Regeneració Ur-
bana de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Amela, entre d’altres 
autoritats.

Així mateix, s’han establert i reforçat valuoses relacions amb 
l’Institut de Seguretat i Salut Laboral, així com amb la Secretaria 
d’Ocupació i Relacions Laborals. 
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ADMINISTRACIONS LOCALS I 
ALTRES ADMINISTRACIONS

Per tal de donar visibilitat, paraula i fer saber l’opinió i el posi-
cionament de la professió, un dels aspectes a què es dediquen 
grans esforços és el de treballar molt estretament amb les en-
titats d’àmbit comarcal i els ajuntaments. Volem donar-los su-
port i recolzament en el dia a dia professional i col·laborant amb 
aquelles iniciatives que representen un benefici per als ciuta-
dans. Per assolir aquests objectius són de gran importància 
la tasca intensa que desenvolupen les delegacions col·legials 
i les seves comissions territorials, atès el seu coneixement de 
les realitats territorials i la seva vocació de servei al ciutadà i de 
donar suport al professional.

Aquest any cal esmentar el recolzament decidit de l’Ajuntament 
de Barcelona en la preparació de Rehabilita 2017, 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 Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica 
(obra), conjuntament amb altres entitats del sector i amb el Pa-
tronat Municipal de l’Habitatge. 

Molt coincident en la estratègia és la tasca amb l’Ajuntament 
de Barcelona. A banda d’establir un diàleg continuat amb els 
seus representants polítics, especialment les àrees d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat de la cinquena Tinència d’Alcaldia i la Re-
gidoria d’Habitage, s’ha treballat intensament en la promoció, 
suport i foment del dret dels ciutadans a disposar d’un habitat-
ge digne, tant pel que fa a la vessant social com també a la més 
tècnica, entroncant amb els conceptes de rehabilitació, acces-
sibilitat, benestar i sostenibilitat. Hem seguit treballant conjun-
tament per a  consolidar la tramitació de les llicències electrò-
niques i amb l’emissió de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (iit), així 
com dels projectes i les documentacions tècniques que elabo-
ren els professionals, i hem participat en reunions del Consell 
de l’Habitatge Social i del Patronat Municipal de l’Habitatge. Els 
representants del caateeb ja han fet reunions amb altres con-
sistoris catalans per explicar els avantatges d’aquest sistema 
en els processos de tramitació de llicències. També ha estat 
continuada la relació amb entitats municipals com ara BIMSA o 
L’Institut del Paisatge Urbà. 

Amb la mateixa intensitat les diferents delegacions col·legials 
treballen continuadamenten dins les comissions tècniques, 
com la comissió peipu de Sabadell o el Tribunal Arbitral del Va-
llès Oriental i estan presents en la preparació de normatives i 
ordenances. És estreta la col·laboració en diferents iniciatives 
d’interès ciutadà, havent-se intensificat la presència en fires i 
actes populars amb l’objectiu de promocionar el professional i 
el Col·legi. S’han establert diferents acords de col·laboració en 
els diversos àmbits d’actuació municipal com ara l’urbanístic, 
cultural i de promoció econòmica. El Col·legi participa també en 
la Intercol·legial Tècnica del Vallès i la Intercol·legial del Bages.

Finalment, s’han mantingut relacions amb la Diputació de Bar-
celona, el Parlament de Catalunya i diferents partits polítics. 

ALTRES COL·LEGIS  
I ENTITATS DEL SECTOR 

En un moment en què la força de les professions col·legiades 
és plena de potencials amenaces i, convençuts dels avantatges 
que comporta desenvolupar la feina de manera coordinada quan 
això sigui possible, hem mantingut una estreta col·laboració 
amb un elevat nombre de col·legis professionals i entitats del 
sector. Pel que fa als primers, destaca la participació en la tas-
ca desenvolupada per l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya, que agrupa més de 90 col·legis de 
diferents sectors i representa més de 150.000 col·legiats cata-
lans, i del qual el caateeb ostenta la vicepresidència des de la 
seva creació. Aquest 2017 destaca la realització del Congrés 
de les professions, en el qual el Col·legi ha estat molt actiu, or-
ganitzant nombroses ponències i taules de debat de la Secto-
rial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica. Dins d’aquesta entitat, 
també participem en la seva taula de caràcter tècnic, així com 
l’anomenada taula lletrada, que tracta els temes de caire jurídic.

Enguany, la Intercol·legial catalana ha continuat una tasca im-
portant de caire solidari, desenvolupant l’adhesió a iniciatives, 
com és el cas de l’acollida als refugiats, a més de treballar de 
manera coordinada per defensar i posar en valor la funció social 
dels col·legis professionals i la importància de salvaguardar el 
sistema de garanties que aquests representen per a la societat. 
En un àmbit més tecnològic, també es treballa amb els col·legis 
en el marc de la Taula de Col·legis Tècnics.
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En el camp de l’acció institucional, hem de destacar la 
col·laboració amb Arquinfad, associació interdisciplinària del 
disseny de l’espai i amb els premis que organitza anualment 
l’entitat, els Premis fad, guardons 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. Al mateix 
temps, Arquinfad dóna suport als Premis Catalunya Construc-
ció que organitza el caateeb.

Durant l’any, ha estat molt intensa la col·laboració prestada 
amb la fundació ITeC en el desenvolupament de la implantació 
de bim en moltes i diferents taules de treball, aglutinades sota 
el paraigües de la comissió Construïm el futur, en què el ca-
ateeb ha liderat el grup anomenat Processos i participa en la 
taula de coordinació. Amb aquesta entitat s’han signat conve-
nis referents a la formalització del recolzament en la comissió 
i per a la redacció del llibre blanc per a la implantació del BIM 
a l’administració de Catalunya. A més, s’ha col·laborat activa-
ment en la comissió permanent i les diferents assemblees de 
l’Institut. Destaquem en aquest capítol que el president del ca-
ateeb, Jordi Gosalves, ha esdevingut vicepresident de la Fun-
dació.

Es manté la col·laboració molt estreta amb el Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Madrid. D’una banda, 
amb la gestió d’Area Building School, la plataforma en línia de 
formació per als professionals de la construcció. I d’una altra, 
amb l’Agència de Certificació Professional (acp), que redun-
darà en benefici de la competitivitat i rellançament de la pro-
fessió. També són destacables els convenis sobre formació 
signats amb el Col·legi d’Aparelladors de Girona i els convenis 
per a la incorporació a la eina Liweb signats amb els Col·legis 
d’Aparelladors de Terres de l’Ebre i de Girona i amb el CETOP.

El caateeb ha renovat la vicepresidència de Building smart 
Spanish Chapter, capítol espanyol de l’entitat que lidera la 
implantació del bim al món, amb una promoció d’eines Open, 
participant periòdicament a les reunions dels seus òrgans de 
govern, així com en diferents activitats organitzades en el seu 
marc d’actuació. En concret, hem acollit la trobada anual se-
mestral de primavera d’aquesta entitat a la seu central de Bon 
Pastor, que ha estat una trobada rècord en nombre d’assistents 
d’arreu del món, que així han pogut conèixer de primera mà la 
implicació del caateeb i dels aparelladors amb el BIM. També 
s’ha participat activament a congressos com Eubim.

Com no pot ser d’una altra manera, enguany també ha tingut con-
tinuïtat la col·laboració amb altres col·legis professionals i cal 
destacar la  intensitat de treball desenvolupada amb el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (coac) per temes de mutu interès, 
així com el desenvolupament conjunt del llibre d’ordres electrò-
nic i del procediment per efectuar el visat electrònic i conjunt del 
cfo. També s’han mantingut relacions amb altres col·legis i as-
sociacions, com el Col·legi de Camins, Col·legi d’Administradors 
de Finques, Associació de Consultors d’Estructures (ace), Gremi 
de Constructors, Green Building Council Espanya (GBCe), i Aso-
ciación Española de Mantenimiento (aem). Es novetat la nostra 
incorporació al Cercle d’Infraestructures, amb el qual es va or-
ganitzar a la sala d’actes del caateeb, una conferència sobre el 
projecte del tramvia de la Diagonal a Barcelona; la incorpora-
ció també a l’Associació Catalana de Facility Management; i el 
conveni signat amb el Clúster de Seguretat Contra Incendis de 
Catalunya.

Aquest 2017 ha estat any de Construmat, on el Col·legi ha tingut 
una participació molt activa amb un estand, amb la realització 
de jornades tècniques sobre rehabilitació i seguretat i salut, i 
especialment per desenvolupar en el aquest marc la tercera edi-
ció de l’European BIM Summit (ebs).

Finalment, cal esmentar l’estreta relació, sobre la qual cal se-
guir aprofundint, del caateeb  amb les escoles universitàries. 
En aquest àmbit destaca poderosament la campanya per a la 
promoció de la professió i el grau universitari que va adreçada 
als joves, a les seves famílies i els professors d’institut. Igual-
ment, s’ha treballat per a la implantació del grau que habilita 
per a l’exercici de l’arquitectura tècnica, l’homogeneïtzació del 
nom i també pel procés d’incorporació dels nous titulats a la 
vida professional. S’han fet conferències a les escoles de Bar-
celona: epseb i La Salle, 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 profes-
sional. Pel que fa a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de 
Barcelona (epseb). també s’ha participat en el seu patronat em-
presarial.
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Relació de les reunions i trobades institucionals més destacades 
dels membres de la Junta de Govern i directors

GENER

9 CAATEEB Comissió millores Bon Pastor

9 CAATEEB Junta de Govern

10 WebEx Junta Directiva BSSCh

11 INSHT Presentació Liweb

11 CAATEEB Proposta millora 7@

11 CAATEEB Seguiment EBS

12 ITEC Comissió Permanent del Patronat

12 MUSAAT Reunió de presidents de Col·legis

13 CGATE Junta de Govern CGATE

16 COAC Entrega de premis I Concurs de Cartells i Díptics sobre la Mediació

17 CAATEEB Reunió president Sagrada Família

18 Instituto Eduardo Torroja Jornada Comisión BIM-Ineco

18 CAATEEB Reunió Banc Sabadell

18 Infraestructures.cat Reunió president Infraestructures

19 CAATEEB J. Cavalle, director general Caixa d'Enginyers

19 CAATEEB Consell català

19 CAATEEB Comitè editorial L'Informatiu

21 Centre d'Estudis Jurídics Signatura adhesions Manifest Mediació

23 CAATEEB Reunió Pere Macías

23 CAATEEB Junta de Govern

25 ITEC Ple Extraordinari

25 CAATEEB Seguiment EBS

26 Port de Barcelona Reunió Port de Barcelona

26 ITEC CCF GT2 Normativa
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26 PREMAAT Reunió directors corredories

27 Saló de Plens Ajuntament Presentació Pla pel dret a l'habitatge de Barcelona  
 de Barcelona

27 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

FEBRER

1 Infraestructures Presentació Liweb

1 ICAB Congrés de les Professions

2 ITEC Esmorzar amb Philippe le Quemen

2 COAATM Reunió president COAATM

3 CGATE Junta de Govern

3 Vilanova i la Geltrú Sopar Delegació Alt Penedès-Garraf

6 ITEC CCF Coordinació

6 Basílica Sagrada Família Visita guiada

6 CAATEEB Junta de Govern

7 Rte. Amalur Taula Col·legis Tècnics

7 CAATEEB Seguiment EBS

7 Saló de Cent Ajuntament Signatura Compromís ciutadà per a la sostenibilitat 
 de Barcelona

7 Roca Barcelona Gallery Inauguració exposició 100 anys Fundació Roca

8 COAATM Reunió ACP

9 CAATEEB EBS Day - Seguretat

10 CAATEEB Curs Portaveus

13 CAATEEB Càritas

15 COEIC TID-PAU

15 CGATE Grup de Treball Estatuts CGATE

15 CAATEEB Comissió d'atenció col·legial

16 Ajuntament de Barcelona Subvencions Rehabilitació 2017

16 CAATEEB Reunió Coop. Jordi Capell

16 ITEC Comissió Permanent del Patronat
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20 CAATEEB Ponència Banc Sabadell

20 CAATEEB Junta de Govern

22 COEIC TID-PAU

22 CAATEEB Seguiment EBS

24 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

28 CAATEEB Entrevista diari Expansión

28 CAATEEB Director UIC

MARÇ

1 Fundación Laboral  Inauguració seu Badalona 
 de la Construcción

1 Parlament de Catalunya Compareixença Llei d'Arquitectura

1 Secretaria Geranal TiS Ferran Falcó

1 CAATEEB Consell assessor de L'Informatiu

2 CAATEEB EBS Day Facility

2 CAATEEB Reunió Francesc Martínez Peña

3 CGATE Junta de Gobierno CGATE

3 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

6 CAATEEB Comitè editorial L'Informatiu

6 CAATEEB Xerrada Gabriel Rufián

6 CAATEEB Junta de Govern

7 Ajuntament de Barcelona Assemblea OBRA

7 Museu de la Ciència Lliurament dels Premis d’Excel·lència Energètica 2017 
 i de la Tècnica

8 CAATEEB Directora EPSEB

8 Direcció General Director general de Patrimoni 
 de Patrimoni

8 CAATEEB Seguiment EBS

9 CAATEEB Reunió Corredoria

10 WebEx Junta Directiva BSSCh
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15 ITEC CCF GT2 Processos

16 CAATEEB Entrevista La Vanguardia

16 CAATEEB Consell català - Presentació projecte vocacions

16 CAATEEB Consell català - Junta de Govern 

16 Bagursa GT Rehabilitació Consell Habitatge Social

16 Sagrada Família Visita guiada Consell català

16 Restaurant Canonge Intercol·legial Tècnica

17 Museu Marítim Sessió informativa Rambla XXI

20 Hospital de Sant Pau Visita al Pavelló Sant Salvador

20 CAATEEB Junta de Govern

21 CAATEEB Estudi sobre entitats, Ajuntament de Barcelona

21 CAATEEB Reunió Càritas Barcelona

21 EPSEB Jurat Premis final de carrera EPSEB

21 Centre d’Estudis Jurídics  Comitè Assessor de la Mediació  
 i Formació Especialitzada  (Consell Català)

21 Càritas Terrassa Signatura conveni amb Càritas Terrassa

22-26  Saló de l'Ensenyament

22 Consell de l'Habitatge  Comissió Permanent CHS 
 Social

22 ITEC Plenari CCF

22 CAATEEB Seguiment EBS

22 CAATEEB CCF-ITEC Coordinació 

23 Dirección General de Presentació Liweb Subdir. General de Ordenación Normativa 
 Empleo, Madrid

23 Restaurant Dos Torres Taula de Col·legis Tècnics

24 Direcció de Qualitat de Reunió Jordi Sanuy (Consell català) 
 l’Edificació i Rehabilitació  
 de l'Habitatge

24 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

24 CAATEEB Comissió d'Urbanisme

27 Monestir Montserrat Visita
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28 Ajuntament de Barcelona Acte signatura conveni Intercol·legial

29 ICAB Trobada d’entitats del Congrés de Cultura Catalana 

29 CAATEEB Seguiment EBS

31 PREMAAT CGATE Reunió col·legis petits i mitjans

ABRIL

3 al 6  CAATEEB BuildingSMART International Summit 

3 Col·legi Odontòlegs Inauguració BSI Summit

3 ITEC Ple extraordinari ITEC

4 Ajuntament de Barcelona Gerent adjunt d'Urbanisme i Infraestructures

4 CGATE Mesa BIM Cercha

5 Departament de Treball Presentació directora ICSSL Elena Juanola

5 Palau de la Virreina Plenari Consell de l'Habitatge Social

6 Roca Barcelona Gallery BSI Industry Day

6 CAATEEB Comitè editorial L'Informatiu

7 COACB Seguiment Congrès Intercol·legial

7 CGATE Junta de Govern CGATE

8 CGATE Assemblea General Ordinària CGATE

10 CAATEEB Junta de Govern

11 CAATEEB Seguiment EBS

18 Departament de Treball Codi de bones pràctiques en PRL

19 Càritas St. Feliu Llobregat Signatura conveni amb Càritas St. Feliu de Llobregat

19 Vapor Universitari Terrassa Reunió Delegacions del CAATEEB

20 Roca Barcelona Gallery EBS Day / Roda de premsa / Comitè estratègic

20 Fira de Barcelona Comitè organitzador Construmat

20 ITEC Permanent ITEC

20 CAATEEB Seguiment EBS

21 Cuatrecasas GLOBAL POUND CONFERENCE (GPC) BARCELONA 2017

21 ITC Sentència TSJ de Cantàbria vers la CSS
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24 CAATEEB Junta de Govern

25 Col·legi Camins Jornada sobre “El futur de Rodalies”

25 CAATEEB Comissió Econòmica

26 COEIC TID-PAU

26 HOTEL HCC St. Moritz Taula Col·legis Tècnics

26 CAATEEB Seguiment EBS

26 CAATEEB Jurat Premis Catalunya Construcció

27 Direcció General Subdirectora general del Patrimoni, Sra. Elsa Ibar (Consell) 
 de Patrimoni

27 WebEx Junta Directiva BSSCh

27 CAATEEB Codi de bones pràctiques en PRL amb Col·legis

28 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

MAIG

3 CAATEEB Reunió escoles AT A/Vocacions

3 COEIT TID-PAU

3 Palau de la Generalitat Lliurament Creu de Sant Jordi

4 World Trade Center Cercle d'Infraestructures (conveni+jornada)

4 CAATEEB Assemblea General Ordinària CAATEEB

5 DG d’Ordenació del Territori i Urbanisme DG d’Ordenació del Territori i Urbanisme

5 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

5  Rest. Mas de la Sala EIC a Sallent

8 Ministerio de Fomento Reunió es.BIM

8 CAATEEB Junta de Govern

10 ICAB Reunió Intercat amb l’Oficina del Pacte Nacional per a una  
  Societat Digital

10 CAATEEB Seguiment EBS

10  Restaurant Traster Intercol·legial Tècnica + GEST!

11 CAATEEB Reunió Consell Català

11 CAATEEB Celebració Creu Sant Jordi
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11 CAATEEB Comissió Validació

11 EPSEB Lliurament Premis UPC/CAATEEB

12 CGATE Junta de Govern CGATE

12 CGATE Assemblea Extraordinària CGATE

13 CGATE Assemblea Extraordinària CGATE

16 CAATEEB Signatura de conveni amb La Caixa

16 ITEC Ple del Patronat

17 ICAB Intercat - Comissions Executiva i de Relacions Institucionals

17 CAATEEB Seguiment EBS

17 CAATEEB Jurat Premis Catalunya Construcció

18 ICAEN Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic

18 Ajuntament de Barcelona Seguiment OBRA

18 CAATEEB Junta de Govern Consell Catal

18 ITEC Comissió Permanent

19 Museu Colet Jornada Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya:  
  estat actual i perspectives de futur

19 València Congrés Eubim

20 Olot Dinar de Germanor CAATEE Girona

22 CAATEEB Consell Assessor L'Informatiu

22 Caixa Fòrum Presentació Associació Catalana de Facility Management

22 ICAB Junta Directiva Intercol·legial

23 Construmat Jornada 'Present i futur SiS a Europa i Catalunya'

23 Construmat Inauguració Construmat

23 CAATEEB Junta de Govern

24 Construmat Reunió GBCe

24 Construmat Jornada OBRA 'Rehabilitació: Arquitectura de les ciutats construïdes'

24 Construmat Reunió delegació de Xile

24 Construmat BIM 4 Student

24 Construmat Lliurament Premis Construmat
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24 Auditori Plana de l'Om Lliurament Premis Regió7

25 Construmat-EBS Inauguració EBS 2017

25 Construmat-EBS Taula rodona CCF - Estrategia para estándares de BIM 

25 Restaurant Olivé Sopar CGATE/PREMAAT/MUSAAT

26 CAATEEB Comissió Executiva CGATE

26 Construmat-EBS Lliurament Premis EBS i cloenda

26 Argentona Sopar Delegació Maresme

29 CAATEEB Lliurament obsequi sorteig Saló de l'Ensenyament

31 Biz Barcelona Inauguració Congrès de les Professions

31 Lille (France) UNTEC / CEEC General Assembly

JUNY

1 Departament Treball Codi de bones pràctiques en PRL amb Col·legis

1 Lille (France) UNTEC / CEEC General Assembly

2 Vic Sopar Delegació Osona-Moianès

6 Telèfon Entrevista KYU Lab

7 Col·legi Geòlegs Jornada temàtica geologia urbana

8 CAATEEB Taula rodona deontologia i bona praxis

8 CAATEEB Comitè editorial L'Informatiu

8 Departament Governació Consell Assessor de l'Habitatge (Consell català)

8 CAATEEB Acte 25 anys col·legiació

9 CGATE Junta de Govern CGATE

12 UPC 6a Jornada UPC Alumni

12 ICAB Assemblea General Intercol·legial

12 ICAB Jornada Intercol·legial. Conferència “Europa i les professions”

13 CAATEEB Assemblea Territorial PREMAAT

13 CAATEEB Junta de Govern

14 CAATEEB Cercle d'Infraestructures

14 CAATEEB Sessió accidents laborals
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16 COAC Consell Estratègic del PNRU

16 Casal de Castelltallat Sopar Delegació Bages-Berguedà-Anoia

20 CAATEEB COAAT Madrid

21 ITEC Esmorzar ITEC - Damià Calvet

21 EIC Homenatge Jordi Guix

22 MUSAAT Assemblea General MUSAAT

22 ITEC Comissió Permanent

23 PREMAAT Assemblea General PREMAAT

23 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

26 CAATEEB Jornada AQPE-ACP

26 CAATEEB Junta de Govern

27 COEIC Taula Col·legis Tècnics

27 Centre de Suport Professional Assemblea ACFM

28 Madrid Assemblea BSSCh

28 UdG Seminari UDG nova titulació tècnic eficiència energètica

28 Parlament de Catalunya Debat i votació Llei d'Arquitectura

28 Parlament de Catalunya Dinar conseller TiS

28 CAATEEB Comissió Seguretat i Salut

29 Disseny Hub Barcelona Lliurament Premis FAD

30 COAC Consell Estratègic del PNRU

30 CAATEEB Reunió ALAC

JULIOL

3 ICAB Junta Directiva Intercol·legial

4 Museu Marítim Cloenda Congrés de les Professions

6 Museu de les Aigües L'Observatori de l'Enginyeria 
 (Cornellà Llobregat)

6 Barcelon Nautic Centre La Nit 

7 CGATE Junta de Govern CGATE
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7 CGATE Comissió Executiva CGATE

7 PREMAAT Reunió de presidents de Col·legis

8 MUSAAT Assemblea General CGATE

10 CAATEEB Comitè editorial L'Informatiu

10 CAATEEB Junta de Govern

11 Roca Barcelona Gallery EBS Day Conclusions

11 CAATEEB Reunió Càritas Diocesana Barcelona

12 Infraestructures Reunió president Infraestructures, ACP, AQPE

13 CAATEEB Consell català

14 COAC Consell PNRU

17 Sala de Juntes Entrevista Via Empresa

18 Direcció General d’Arxius,  Reunió Consell català/director Jusep Boyà 
 Biblioteques, Museus 
 i Patrimoni

18 Seu Districte Reunió regidor Daniel Mòdol 
 Sarrià-St Gervasi

18 CAATEEB Projectes vocacions

19 CAATEEB Comissió Assegurances

19 Cambra d’Empreses de Conveni Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la  
 Serveis Professionals  Construcció i ACP 
 a la Construcció

20 CGATE Comissió Executiva CGATE

24 CAATEEB Junta de Govern

26 COAC Tribuna COAC - Tramvia

27 ITEC Comissió Permanent

28 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

AGOST

30 CAATEEB Seguiment EBS
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SETEMBRE

4 CAATEEB Junta de Govern

5 COAC Consell PNRU

5 COAC Presentació PNRU

6 CAATEEB Seguiment EBS

8 CGATE Junta Govern CGATE

11 Monument Rafel Casanova Ofrena Diada

12 Departament de Territori i Sostenibilitat  Comissió interdepartamental BIM

14 ICAEN Signatura conveni ICAEN, sobre CEE

14 CAATEEB Comissió col·legiació

14 Restaurant Canonge Intercol·legial Tècnica

18 CAATEEB Junta de Govern

19 Roca Barcelona Gallery Signatura conveni

19 CEIC Taula Col·legis Tècnics

19 ITEC Sessió TCQ2000

20 CAATEEB Seguiment EBS

20 CAATEEB Consell Assessor L'Informatiu

21 CAATEEB Consell català

21 CAATEEB Taula rodona 'Projecte de connexió de tramvia a la Diagonal a debat'

22 COAC Consell Estratègic del PNRU

22 UPC Inauguració curs acadèmic

22 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

25 Delegació Alt Penedès-Garraf Celebració Creu Sant Jordi

27 CAATEEB Comissió Deontològica

28 ITEC Comissió Permanent 

28 CAATEEB 50 anys col·legiació
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OCTUBRE

2 CAATEEB Junta de Govern

4 CAATEEB Seguiment EBS

4 CAATEEB Comissió Econòmica

5 Auditori Palau Macaya Jornada Lean Construction

5 CAATEEB 21a Jornada tècnica: Gestión y mantenimiento de edificios

6 CGATE Junta de Govern CGATE

6 WebEx Junta Directiva BSSCh

6 Fira Sabadell Sopar Delegació Vallès Occidental

7 MUSAAT Assemblea General CGATE

11 COEIC TID-PAU

11 URL Inauguració curs acadèmic

13-14 Rotterdam CEEC General Assembly

16 CAATEEB Comitè organitzador Premis Catalunya Construcció

16 CAATEEB Junta de Govern

17 CAATEEB Comissió col·legiació

18 Consell de l'Habitatge  Comissió Permanent 
 Social

18 CAATEEB Seguiment EBS

19 Recinte Firal "El Sucre"  Plataforma Fusta Constructiva 
 de Vic

19 CAATEEB Jornada Seguretat i Salut

20 COAATM Reunió president COAATM

23 Consell de l'Habitatge  Grup de Treball de Producció Industrial d'Habitatge Sostenible 
 Social

23 Teatre Nacional de Catalunya Nit de l'Empresari

26 CAATEEB EBS Day BIM/Lean

26 ITEC Comissió Permanent

26 CAATEEB Entrega de diplomes Formació CAATEEB
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27 Hotel Crowne Plaza Jornada dels Economistes

27 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

30 CAATEEB Junta de Govern

NOVEMBRE

2 ICAB Comissions Executiva/Relacions Institucionals de l'Associació  
  Intercol·legial

2 CAATEEB Comitè editorial L'Informatiu

2 caateeb Comité organitzador EBS

3 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

6 Campus administratiu Generalitat Visita d'obra

6 CAATEEB Junta de Govern

16 ITEC Comissió Permanent

16 Restaurant Canonge Intercol·legial Tècnica

17 CGATE Junta de Govern CGATE

18 MUSAAT Assemblea General CGATE

20 Palau Robert Inauguració Rehabilita

20 Palau Robert Taula rodona rehabilitació

20-24 Palau Robert Rehabilita

20 CAATEEB Junta de Govern

21 CAATEEB Comissió d'Assegurances

21 ITEC Ple del Patronat

21 CAATEEB Diplomes Premis FAD

22 COAC Taula de Col·legis Tècnics

22 CAATEEB Comissió de Visats

22 CAATEEB Taula del visat col·legial

23 CAATEEB Junta de Govern Consell català

23 ICAB Junta Directiva Intercol·legial

24 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial
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24 Teatre-Auditori de Granollers Sopar Delegació V. Oriental

27 Rehabimed Assemblea Rehabimed

27 ICAB Junta Directiva Intercol·legial

28 CAATEEB Construjove

28 CAATEEB Xerrada Barcelona 92

28 CAATEEB Junta de Govern

30 Casa Lluvià Taula rodona Coop. Industrials

DESEMBRE

1 CGATE Junta de Govern CGATE

4 CAATEEB Consell Assessor L'Informatiu

4 CAATEEB Junta de Govern

5 ICAB Assemblea extraordinària Intercol·legial

11 CAATEEB Comitè editorial L'Informatiu

12 CAATEEB Comitè Estratègic EBS 2018

12 Madrid Assemblea GBCe

12 CAATEEB EBS Day

13 Santa Maria del Mar Concert de Nadal

14 ITEC Comissió Permanent ITEC

14 CAATEEB Assemblea General CAATEEB

15 Gerència Ecologia Urbana Reunió Ajuntament Bcn, COAC i APCE

16 Lleida Dinar Germanor CAATEELL

18 CAATEEB Junta de Govern

19 Fòrum Europa Esmorzar amb Josep Rull

22 Notaria Compravenda local Manresa
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COMISSIONS  
COL·LEGIALS I REPRESENTACIÓ

En les diferents àrees de treball del caateeb hi treballen co-
missions formades per membres de la Junta de Govern, per-
sonal del Col·legi i també per col·legiats i col·legiades i altres 
professionals que hi col·laboren habitualment i de manera des-
interessada. A continuació fem una llista amb la composició 
d’aquestes comissions. Fem excepció de les comissions terri-
torials del caateeb, així com la seva representació en els àm-
bits 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

Jaume Casas

Bernat Navarro

Joan Ignasi Soldevilla

Comissió d’Assegurances

Jordi Gosalves 

Maria Àngels Sànchez

Celestí Ventura  

Joan Ignasi Soldevilla 

Llorenç Serra

Comissió Sènior 

Josep Mas 

Rafael Cercós

Josep Vila

Magí Miracle

Jaume Palmés

Joaquim Sierra

Ramon Sala

Jordi Pijoan

Joan Bosch

Albert Gelabert

Comissió Júnior

Oscar Subirats

Bernat Navarro

Eva Boix

Adelma Sanabria

Laura Barroso

Claudia Vargas

Joan Serra

Alejandro Soldevila

Kellian Garrigós

Alberto Fernández

Mar López 

Beatriu Ariño



MEMÒRIA 2017 43

Martí Coll

Alba Fuentes

Bega Clavero

Cristina Igual

Andrea Fernández

Ester Montull

Begoña Sales

Alberto Gutiérrez

Guillem Escofet

Comissió d’activitats

Jaume Casas

Sebastià Jané

Joan Olivella

Ferran Valero

Francisco José Andreu

Jesús Rey

Conxita Pladellorens

David Mercader

Sensi Gálvez

Teresa Pallàs

Marta Piñeiro

Cristina Vela

Comissió de Formació Contínua

Josep M. Forteza

Lourdes Estéfano

Francisco José Andreu

Marc Barjola

David Mercader

Pere Mora

Alba Xarpell

Manel Segura

Mònica Clemente

Álvaro Cecilia

Teresa Pallàs

Comitè editorial de L’informatiu i mitjans  
de comunicació

Jaume Casas

Carolina Cuevas

Sebastià Jané

Joan Ignasi Soldevilla 

Manuel Segura 

Carles Cartañá
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Consell Assessor de L’informatiu

Eulàlia Aran

Josep Camps

Susana Pavón

Alejandro Soldevila 

Carles Cartañá

Comissió organitzadora dels Premis  
Catalunya Construcció

Maria Àngels Sánchez

Carolina Cuevas

Josep Maria Forteza

Celestí Ventura

Joan Ignasi Soldevilla

Carles Cartañá

Comissió Econòmica

Rafael Cercós

Esteve Aymà

Fernando Valero

Antoni Floriach

Joan Vilella 

Anna Portella

Comissions tècniques

Comissió de Seguretat i Salut en la Construcció 

Maria Àngels Sánchez

Ezequiel Bellet 

Natàlia Crespo

Josep Augé

Francisco Verdejo

Victòria Piera 

Comissió d'Urbanisme 

Jordi Gosalves

Francesc Martínez Peña

Carles Puiggròs i Lluelles

Esteve Aymà i Pedrola

Antoni Puntí Sardà

Jordi Domingo Queralt

Andreu Tornés Noms

Antoni Ollé Dorca

Jaume Ávalos Tomás

Comissió d'obres CAATEEB 

Bernat Navarro

Maria Molins

Josep Maria Forteza

Marta Esther Mulero

Joan Ignasi Soldevilla

Manuel Segura
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Comissió per al foment de l’interès dels joves  
per la professió d’arquitecte tècnic 

Jordi Gosalves

Maria Àngels Sánchez

Jaume Casas

Carolina Cuevas

Josep Maria Forteza

Joan Ignasi Soldevilla

Carles Cartañà

Comissió de col·laboració amb Càritas 

Jordi Gosalves

Carolina Cuevas

Pau Moreno

Sensi Gálvez

REPRESENTACIÓ  
EXTERNA DEL CAATEEB

El caateeb participa activament en comissions i grups de tre-
ball del nostre àmbit professional i també com a representant 
de la societat civil en àmbits d’interès ciutadà. A continuació, 
enumerem algunes de les comissions més significatives que 
compten amb la participació del Col·legi. En l’àmbit comarcal i 
local, la representació recau en els nostres representants terri-
torials 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

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 Estratègic del Pacte Nacional per a la Renovació 
Urbana

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

Conseil Européen des Economistes de la Construction (CEEC), 
en representació del Consejo General de la Arquitectura 
Técnica
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Consell Català

Presidència de la Junta de Govern fins juliol de 2017 i 
presidència executiva a partir d’aquesta data

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

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.

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 Barcelona per 
la rehabilitació (obRa)

Comissió Mixta de seguiment de declaracions ambientals de 
productes dap’S.

Club eMaS.

Associació Catalana de Facility Management

Building Smart Spain

Cercle d’Infraestructures
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Àrea Tècnica

El caateeb està representat i participa activament en les insti-
tucions 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 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 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 2017 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 
establert acords de col·laboració en l’àmbit comarcal i local. A 
continuació, enumerem alguns dels més destacats:

Conveni de patrocini amb Gas Natural

Conveni de patrocini amb Som-hi Construccions i Reformes 
Integrals

Conveni de patrocini amb basf

Conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Terrassa 
per al manteniment d’immobles socials

Conveni de patrocini amb Construcció i Rehabilitació 4ARK

Conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Sant 
Feliu de Llobregat per al manteniment d’immobles socials

Conveni de col·laboració amb Cercle d’Infraestructures per 
promoure i difondre activitats i iniciatives

Conveni amb CaixaBank per a la promoció de relacions 
comercials i financeres

Incorporació del CAATEEB a l’Associació Catalana de Facility 
Management

Conveni de col·laboració amb Clúster de Seguretat Contra 
Incendis de Catalunya, en activitats en matèria de seguretat 
contra incendis

Conveni de servei Liweb amb el Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona

Conveni de col·laboració amb Roca Sanitario per a 
l’organització de l’European BIM Summit 2018

Conveni amb l’Institut Català d’Energia per promoure 
l’emissió de certificats energètics d'edificis amb alta qualitat 
tècnica

Conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Vic per al 
manteniment d’immobles socials
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Conveni de servei Liweb amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics 
d’Obres Públiques de Catalunya

Conveni amb l’ITeC per a la redacció del Llibre blanc BIM per 
administracions públiques

Conveni marc amb l’ITeC per a la Comissió Construïm el 
Futur

EMPRESES DEL SECTOR

El caateeb ha renovat i establert acords de col·laboració amb 
les empreses amb l’objectiu de desenvolupar conjuntament ac-
cions en els àmbits de la informació, la divulgació tècnica, així 
com en la formació dels professionals. També ha establert al 
llarg de l’any, acords de publicitat i patrocini per facilitar el des-
envolupament 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 2017 han estat:

PROPAMSA (Patró preferent del CAATEEB)

BANC SABADELL (Concert de Nadal)

BASF CONSTRUCTION SYSTEMS (Concert de Nadal)

SOM-HI CONSTRUCCIONS I REFORMES INTEGRALS  
(Nit Construcció – Concert Nadal)

CAIXA D’ENGINYERS (La Nit de la Construcció)

AXA (La Nit de la Construcció)

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN  
(La Nit de la Construcció – Campionat de Golf – Formació)

CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ 4ARK  
(La Nit de la Construcció)

ROCA (European BIM Summit)
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SUPORT DE LES EMPRESES

Llistat d’empreses i entitats que han col·laborat amb el  
caateeb al llarg del 2017, ja sigui amb patrocinis, publicitat i 
organització d’activitats:

2A CAD GLOBAL GROUP

4 ARK 

A3D CONS. INT.

ACTIS

ADECOSE

AFONTCORK

ALUCOIL

ANFAPA

APP. CONSULTORIA GESTION

APPEC

ARTHURSEN

ARTIC INDUSTRIA QUIMICA

ASIDEK

ATRAPALO

AUTODESK 

BANC DE SABADELL

BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA

BENTLEY SYSTEMS

BIM & CO

BIMETRICAL

BUDESA

CAIXA D'ENGINYERS

CAIXABANK

CAPTAE DIGITALIZADO 3D

CECAM

CERACASA

CIAT

CIN VALENTINE

CLINICA DRS. MIRAVE

COINTECS

COLORKER

CONSTRUCTORA DE CALAF SAU

CONSTRUSOFT

CONTEMPORANEA 2010

CONTRACTA, OBRES TEC. I REHABILITACIO

COPISA

CRC OBRAS Y SERVICIOS

CT INGENIEROS CATALUNYA

DAVID MUNNE

DE DIETRICH TERMIQUE

DOUBLE TRADE SPAIN

EIXVERD  
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ENCOFRADOS J. ALSINA

ENGINYERIA DE L'EDIFICACIO I PROJECTMANAGER 

FERMIN PUIGDELLIVOL

FIRA DE BARCELONA

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

FUNDACION POLITECNICA DE CATALUNYA

GAS NATURAL CATALUNYA

GEOSEC ESPAÑA 

GRESMANC INTERNACIONAL

GRESPANIA

HERMS

HUMITAT STOP

HYDRO BUILDING SYSTEMS SPAIN - TECHNAL

IBERTRAC

INECO 

INFOEDITA

ITALSAN

KNAUF INSULATION

LEICA GEOSYSTEMS

LUMION

LUXIFORM

MAPEI

MEDICLINICS

MIGUEL VILLAMOR TARDAGUILA

MOSAICS TORRA

MURPROTEC ESPAÑA

MUSAAT

NEGRE CASAOLIVA

NOU BAU

PORCELANOSA

PREDECAT

PREMAAT

PRESTO IBERICA 

PROFESSIONAL  CONSTRUCTION APPS

PROPAMSA

PURAGUA SYSTEMS 2000 

REHABILIT

RIB SPAIN

ROBERT BOSCH - JUNKERS

ROCA SANITARIO

ROCKWOOL PENINSULAR

ROSA GRES

SACETA 

SACYR CONSTRUCCION 

SCHLÜTER SYSTEMS 

SENER INGENIERIA Y SISTEMAS

SERVIELEVA

SEYS

SIBER ZONE

SIKA
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SOLIBRI IBERIA

SOMFY

SOM-HI CONSTRUCCIONS 

STABILIT EUROPA

STANDARD HIDRAULICA

STRUCTURALIA

TECMAR SOL. SCANPHASE

TECNARIA

TOPCON POSITIONING SPAIN SLU

TRAC REHABILITACIÇIÓ D'EDIFICIS

URSA IBERICA AISLANTES

VERTISOL

VIESMANN

ZIGURAT

ESPAI EMPRESA

També aquest any s’han celebrat sessions tècniques de presen-
tació de productes i serveis que han estat seguides amb gran 
interès pels professionals. A la seu central s’han fet 3 sessions 
d’Espai Empresa, amb una inscripció total de 70 persones.
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COL·LEGIATS, PRECOL·LEGIATS I SOCIETATS

El Col·legi és la institució que representa i ordena l’exercici de la professió d’aparellador, arquitecte tècnic i  
enginyer d’edificació i treballa per promocionar-lo tècnicament i econòmicament, 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 7.400 
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 professio-
nals que mostren interès en gaudir dels seus serveis, productes i avantatges. Com cada any, s’han realitzat ses-
sions informatives d’acollida als nous col·legiats. L’objectiu d’aquestes sessions és donar a conèixer els serveis 
del Col·legi i assessorar sobre l’exercici de la professió una vegada s’ha obtingut la titulació universitària.

52

El Col·legi representa i 
ordena l’exercici de la 
professió d’aparellador, 
arquitecte tècnic i enginyer 
d’edificació i treballa per 
promocionar-lo tècnicament 
i econòmicament, com 
també per projectar la seva 
funció social

1.5 INTEGRANTS DEL CAATEEB
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Nombre de col·legiats 

Nombre de col·legiats del caateeb amb col·legiació única 7.320

Col·legiats com a segona col·legiació i altres casos amb efectes a 31/12/2016 76

TOTAL 7.396

INTEGRANTS DEL Caateeb

Nombre de col·legiats 7.396

 - En actiu 5.587

 - Sense activitat professional  1.809

Nombre de precol·legiats 87

Nombre de societats professionals 188

Nombre d’afiliats 3

TOTAL 7.674

Aquestes dades estan tancades a 31 de desembre de 2017
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ALTES I BAIXES

El servei de Col·legiació és el responsable de tramitar els pro-
cessos de col·legiació (altes, baixes, reingressos i trasllats). 
Al llarg del 2017 s’han col·legiat 220 professionals, dels quals 
151 són de nova incorporació, i 69 corresponen a reingrés en el  
caateeb. S’han donat de baixa 240 col·legiats, dels quals 184 
corresponen a baixa voluntària, 4 han estat baixa per trasllat 
a un altre col·legi, 34 han causat baixa per defunció i 18 per 
l’article 18D dels estatuts del caateeb. El resultat final és que a 
31 de desembre de 2017 el nombre de col·legiats del caateeb 
és de 7.396.

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL

Els col·legiats del caateeb es distribueixen en l’àmbit de la seu 
central i de les 6 delegacions de la manera següent:

Alt Penedès-Garraf: 260

Bages-Berguedà-Anoia: 321

Barcelonès i Baix Llobregat: 4.659*

Maresme: 575

Osona-Moianès: 202

Vallès Occidental: 930

Vallès Oriental: 449

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

18
34

184

151

69

4

321
575

202
449

930

260

4.659

1.6 COL·LEGIACIÓ
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DONES 

 Estàndard:  1.571

 Júnior: 6

 Sènior:  27

 Invalidesa: 10

HOMES 

 Estàndard:  4.701

 Júnior: 15

 Sènior:  976

 Invalidesa: 90

TOTAL

 Estàndard:  6.272

 Júnior: 21

 Sènior:  1.003

 Invalidesa: 100

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’inici de l’exercici profes-
sional 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 realitzar 3 sessions informatives en 
les quals hi van participar 27 col·legiats.

COL·LEGIATS PER GÈNERE

Del total de col·legiats a 31 de desembre de 2017:

Dones: 1.614

Homes: 5.782

5.782

1.614
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PRECOL·LEGIACIÓ I 
COL·LABORACIÓ AMB LES 
ESCOLES

Apropem el món laboral a l’estudiant d’arquitectura tècnica i en-
ginyeria d’edificació mitjançant la precol·legiació. Amb aquesta 
modalitat, els estudiants poden formar part del Col·legi i acce-
dir a la majoria de serveis en les mateixes condicions que els 
col·legiats. Per altra banda, el Col·legi, amb l’estreta relació que 
manté amb les universitats, col·labora amb elles mitjançant  el 
lliurament de premis als millors projectes de final de carrera de 
l’escola La Salle i de l’Escola Politècnica Superior de l’Edificació 
de Barcelona (epSeb). A més, organitza conferències i cursos 
gratuïts per als estudiants amb la finalitat d’apropar-los al món 
laboral.

El nombre d’estudiants que a l’any 2017 tenen la condició de 
precol·legiats és de 87.   

Alt Penedès - Garraf: 4

Bages - Berguedà - Anoia: 4

Barcelonès - Baix Llobregat* : 61 

Maresme: 2

Osona - Moianès: 3

Vallès Oriental: 3

Vallès Occidental: 10

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

4 2 3
10

3 4

61

EXERCENTS I NO EXERCENTS

Es considera un  col·legiat  "exercent" aquell que desenvolupa 
qualsevol activitat pròpia de la professió, amb independència 
de la modalitat d'exercici.   Particularment, el professional que 
realitzi treballs 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 pro-
fessions titulades de Catalunya, els professionals exercents es-
tan  obligats  a disposar d'una  assegurança  de responsabilitat 
civil. 

En canvi, 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 vi-
sar ni  registrar treballs professionals,   no formaran part de la 
base de dades de la "Ventanilla Única" (que engloba tots els ar-
quitectes tècnics exercents col·legiats en qualsevol col·legi de 
l'Estat, per facilitar l'exercici   en tot el territori espanyol) i tam-
poc podran formar part de la Borsa de Treballs Liberals o de les 
llistes de pèrits que gestiona el caateeb.

Exercents :  5.587

No exercents :  1.809

5.587

1.809
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RESIDENTS I NO RESIDENTS

Residents: 7.320

No residents : 76 

ACREDITATS

El nombre d’acreditats és de 1.521 repartits segons el quadre:

Acreditats Catalunya: 801

Acreditats Espanya : 720

7.320

76

SOCIETATS PROFESSIONALS

El nombre de societats professionals és de 188.

AFILIATS

El nombre d’afiliats és de 3.
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SERVEI DE  
MEDIACIÓ COL·LEGIAL (SMC)

D’entre les funcions públiques que els col·legis professionals 
tenen encomanades per la Llei i que justifiquen la seva raó de 
ser com a corporacions de dret públic, destaquen la de vetllar 
perquè l’exercici dels professionals s’adeqüi a la normativa apli-
cable i es respectin els drets i els interessos dels destinataris de 
les actuació professional. Per complir amb aquesta funció, el 
caateeb té establert el Servei de Mediació Col·legial o servei 
d’atenció de les possibles queixes dels consumidors i usuaris 
dels serveis dels professionals, i, en els casos en que pot ha-
ver una infracció deontològica, exerceix la potestat disciplinaria 
que té atribuïda legalment.

Indicadors smC 2017: expedients nous 46

TRAMITACIÓ  
EXPEDIENTS SANCIONADORS

En compliment de las funcions públiques que els col·legis pro-
fessionals tenen atribuïdes legalment, al caateeb li correspon 
exercir la potestat disciplinària sobre els seus col·legiats en el 
cas de conductes que suposin una vulneració dels seus deu-
res professionals, deontològics o col·legials i que constitueixin 
infracció prevista en la Llei 7/2006 de l’exercici de professions 
titulades i dels col·legis professionals de Catalunya (LCPC) i 
en els Estatuts del Col·legi. Les sancions aplicables i la seva 
graduació (en funció de les circumstàncies que concorrin en 
cada cas), també estan regulades en la LCPC i en els Estatuts 
col·legials.

Indicadors expedients sancionadors 2017

1.7 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL
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Núm.  Denunciant Conducta que vulnera la Infracció Resolució dictada   
expedients  deontologia professional  en l'expedient

3 Agència de Exercir sense estar  Infracció molt greu d'exercici de Expedients incoats pel 
 l'Habitatge de col·legiat i falsejament de la professió sense complir  Departament de Justícia de la 
 Catalunya certificat de col·legiació. l'obligació de col·legiació Generalitat de Catalunya (atès 
   (art. 17 LCPC i art. 96 Estatuts que el professional afectat no 
   del CAATEEB) + està col·legiat) i en tràmit. 
   Infracció greu de falsificació o 
   simulació de qualsevol 
   document, certificat o acte col·legial 
   (art. 18 LCPC i art. 97 Estatuts 
   del CAATEEB)

1 Jutjat Manca de realització de Infracció greu d'incompliment de Expedient en tràmit 
  peritatge judicial, malgrat deures professionals amb 
  haver acceptat el càrrec i perjudici per al client i per a la  
  cobrat per avançat els dignitat de la professió 
  honoraris professionals, (art. 18 LCPC i art. 97 Estatuts 
  sense retornar-los. del CAATEEB)

1 Promotor Manca de realització de la Infracció greu d'incompliment de Expedient en tràmit 
 client feina contractada deures professionals amb 
  (documentació tècnica perjudici per al client i per a la 
  d'obra de rehabilitació per dignitat de la professió 
  obtenir subvenció), malgrat (art. 18 LCPC i art. 97 Estatuts 
  haver cobrat per avançat del CAATEEB) 
  els honoraris professionals,  
  sense retornar-los.

1 Promotor No subscriure ni lliurar el Infracció greu d'incompliment de Expedient en tràmit 
 client CFO d'obra de rehabilitació deures professionals amb 
  malgrat requeriment de perjudici per al client i per a la 
  l'Ajuntament al client, amb dignitat de la professió 
  multes coercitives, i  (art. 18 LCPC i art. 97 Estatuts 
  falsejament de visat del CAATEEB) + 
  col·legial. Infracció greu de falsificació o 
   simulació de qualsevol document, 
   certificat o acte col·legial (art. 18 
   LCPC i art. 97 Estatuts del CAATEEB)

1 Agència de  Falsejament de visat Infracció greu de falsificació o Resolució sancionadora de 
 l'Habitatge de col·legial. simulació de qualsevol document, multa de 1.001€, amb  
 Catalunya  certificat o acte col·legial (art. 18 reducció a 500€, per  
   LCPC i art. 97 Estatuts del CAATEEB) reconeixement infracció i  
    pagament anticipat sanció 
    (art. 21 LCPC i art. 99 Estatuts 
    del CAATEEB)
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ACCIÓ SOLIDÀRIA

El Col·legi no ha desatès la vessant solidària. Enguany s’ha 
donat contingut i continuïtat al conveni subscrit amb Càritas 
Diocesana de Barcelona, que inclou la creació d’una borsa 
d’aparelladors solidaris per col·laborar en els programes de 
Càritas, en la realització de treballs professionals, en immobles 
destinats a funcions socials que Càritas gestiona, així com dels 
habitatges i espais que ocupin les persones de les quals té cura, 
ubicats en l’àmbit de la província de Barcelona. Amb aquesta 
finalitat s’ha anat estenent el conveni a la resta de diòcesis de 
la provincia de Barcelona (en concret la de Terrassa, Sant Feliu 
i Vic). A més, i per tal de completar la partida assignada, s’ha 
subvencionat íntegrament la instal·lació d’un sistema de cale-
facció a l’Escola Social del carrer Floridablanca de L’Hospitalet. 
Aquesta acció es complementa amb ajuts que també es con-
signen a l’Abadia de Montserrat, al menjador social de Raval, 
i a les associacions Amics de La Seu i Amics del Romànic del 
Berguedà.

1.8 COMPROMÍS SOCIAL

� � Visita a l’Escola 
Social Floridablanca 
de l’Hospitalet de 
Càritas Diocesana
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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 caateeb, 
sensible a l’actual canvi social i ambiental, aposta per un des-
envolupament sostenible i ha adquirit un compromís amb la 
protecció i conservació del medi en totes les activitats que des-
envolupa i en la promoció de valors que millorin l’actuació dels 
professionals del procés de l’edificació. 

El caateeb va ser el primer col·legi professional que implan-
tà els sistemes de gestió ambiental voluntaris, certificats ISO 
14001 i EMAS. Iniciat l'any 2003, aquest any ha estat un any 
de canvis i renovacions ja que el nostre sistema s’ha adaptat 
a la nova versió de la ISO 14001/2015 i a les modificacions re-
querides en base a Reglament 2017/1505 amb un resultat molt 
satisfactori.

En aquest matex àmbit, s’han mantingut els contactes amb 
escoles i instituts per dur a terme 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 racional de l’energia. Tallers 
que també hem desenvolupat pel territori en fires locals i també 
a l’antic Saló de la Infància, ara reconvertit en La Ciutat dels 
Somnis.

QUALITAT CERTIFICADA

Una formació continuada, especialitzada i adequada és la base 
per poder optar a les millors oportunitats en la vida professio-
nal. Per aquest motiu, el caateeb du a terme una tasca desta-
cada 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 profes-
sionals. 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, alhora, millorar-ne la qualitat. Amb 
aquesta finalitat, s’ha elaborat una política de qualitat que prio-
ritza els aspectes de metodologia i gestió més importants que 
enriqueixen la formació que ofereix el caateeb.

El caateeb, sensible a 
l’actual canvi social i 
ambiental, aposta per 
un desenvolupament 
sostenible i ha adquirit un 
compromís amb la protecció 
i conservació del medi 
en totes les activitats que 
desenvolupa
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RECURSOS HUMANS

Durant aquest exercici 2017 la unitat de Recursos Humans ha 
treballat sobre els següents temes:

1. Executar el pla de millora en l’atenció col·legial. S’han 
impartit un total de 15 accions formatives.

2. Execució del pla de prevenció de riscos laborals: avalua-
ció dels riscos laborals dels llocs de treball, accions de for-
mació i sensibilització al personal en matèria de prevenció, 
simulacre d’evacuació, coordinació d’activitats preventives 
amb altres agents del caateeb.

3. Elaboració del projecte de millora de convivència interna. 
Creació del Grup de Mediació Interna i el Codi de Conducte 
Interna del CAATEEB.

4. Creació d’un grup de treball per generar accions que mi-
llorin l’atenció al col·legiat, amb la creació d’un espai intern 
de transmissió de coneixements anomenat Aula Viva.

Dades d’evolució estadística:

 Plantilla ETT’s Becaris TOTAL

2017 46 0 10 56

2016 46 1 8 55

Distribució de la plantilla:

  Dones Homes

Director General 0 1

Tit. Superior 5 0

Tit. Mig 4 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 31 15

1.9 SERVEIS GENERALS I  
RECURSOS HUMANS
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SERVEIS GENERALS

Les principals accions han estat:

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

2. Actualització dels sistema de vídeo vigilància i seguretat de la seu central.

3. Millores en general de les infraestructures i serveis de neteja del CAATEEB.

4. Avaluació de la reforma de la seu central.

SISTEMES I DESENVOLUPAMENT INFORMÀTIC

La tasca desenvolupada al llarg del 2017 s’ha centrat principalment a:

1. Llançament de la nova Borsa de Treball Liberal (BTL).

2. Llançament de la nova Borsa de Treball.

3. Blog dels tècnics municipals.

4. Millores en les prestacions del Liweb.

5. Millores tecnològiques en el mòdul de visats.

6. Auditoria de seguretat informàtica.

7. Millores en la connectivitat via wifi.

8. Posada en marxa migració a sistema CRM.

Durant el 2017 hem atès un total de 29 consultes a través del servei atenció de microinformàtica i hem 
iniciat el servei d’atenció a les delegacions.



SERVEIS AL 
COL·LEGIAT

Centre d’atenció telefònica _ 65

Servei de validació i exercici professional _ 66

Assessoria jurídica _ 72

Servei d’ocupació _ 76

Corredoria d’assegurances _ 85

Formació _ 87

Activitats professionals i culturals _ 96

2
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Trucades ateses    Unitats       %

Formació             1.647  3%

Ocupació i treball 1.098 2%

Àrea Tècnica       8.286 16%

Assessoria Jurídica 2.674 5%

Visats 24.058 46%

Centre atenció telefònica 13.724    26%

Derivació centraleta 431    1%

Total 51.918 100%

La centraleta telefònica del caateeb  ha 
rebut un total de 51.918 trucades, de 
les quals han estat ateses pel centre 
d'informació i consultes telefòniques un 
26% i la resta han estat ateses per ca-
dascuna de la resta d'àrees del Col·legi. El 
pes més important correspon a consultes 
sobre temes relacionats amb el Servei de 
Validació i Visats que suposen un 46% del 
total de les trucades , seguits dels serveis 
d'assessorament tècnic i jurídic amb un 
21% del pes.

ENTITAT DE REGISTRE DE CERTIFICATS DIGITALS

El caateeb és Entitat de Registre (ER) de IdCAT per delegació del Consorci d’Administració Oberta de  
Catalunya a Barcelona i les diverses delegacions comarcals i Autoritat de Registre de Firmaprofesional. 

Tipus certificat digital         Altes         Revocacions           Renovacions

Firma professional 17 5 1

IdCat 559 144 -

Sumen: 576 149 1

Certificats operatius

El nombre de certificats operatius de Firmaprofesional es manté en el mateix nombre que al 2016 amb 50 
certificats operatius. I pel que fa al nombre de certificats de IdCat, aquest s’ha incrementat en un 36% pas-
sat dels 426 operatius al finalitzar el 2016 als 628 de finals de 2017.

2.1 CENTRE D'ATENCIÓ TELEFÒNICA
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L'ACTIVITAT PROFESSIONAL I EL VISAT

Durant l’any 2016 es va produir un augment del nombre de visats de treballs relacionats amb l’obra i la seguretat 
del 4%, amb un augment sobretot de les direccions d’execució i estudis de seguretat, vinculats fonamentalment 
amb l’obra nova, confirmant la reactivació del sector que ja s’intuïa amb les dades del 2015. Durant l’any 2017, 
s’ha mantingut a l’alça aquest creixement amb una variació del 6% i també particularment el de les direccions 
d’execució i estudis de seguretat situant-se al voltant del 20% per sobre del 2016 respectivament. Al llarg de l’any 
2017 s’han visat 67.045 treballs professionals.

Pel que fa els altres treballs, cal destacar l’important augment de les ITE’s d’un 22% respecte l’any anterior. 
Aquesta dada ve donada per la valoració positiva de la revisió de idoneïtat tècnica com a valor afegit del Visat, 
i també, per l’aflorament de ITE’s  propiciat per la pròpia Agència de l’Habitatge de Catalunya, d’edificis que tot i 
estar obligats a obtenir el certificat d’aptitud per antiguitat, encara no ho havien fet.

2.2 SERVEIS DE VALIDACIÓ I  
EXERCICI PROFESSIONAL
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TREBALLS VISATS    2016    2017    % DESV

Projectes 5.548        5.623    1%

Documentacions tècniques 2.189       2.384                  9%

DO+DEO 8.847          9.111     3%

DEO 2.894 3.452    19%

Estudi Seguretat (ES) 448        542    21%

Estudi Bàsic Seguretat (EBS) 3.528      3.641     3%

Coordinació Seguretat 7.510 8.062     7%

SUMEN OBRA I SEGURETAT 30.964 32.815 6%

Informes 2.007 2.114 5%

Certificat d’Habitatge Usat (CHU) 28.481 26.863 -6%

Certificats Eficiència Energètica  3.921 2.998    -24%

ITE 1.035 1.259     22%

Altres 930 996     7%

SUMEN ALTRES TREBALLS 36.374 34.230  -6%

TOTAL 67.338      67.045                   0%

A més dels 48.762 expedients visats a la demarcació de Barcelona, 3.282 expedients corresponent a tre-
balls realitzats a la resta de províncies catalanes i 70 en cooperació amb la resta de col·legis professionals 
de l’Estat.  

L’opció de registrar treballs professionals en lloc de visar continua amb un pes residual del 1,3% respecte 
al total d’expedients tramitats. Només s’han comptabilitzat 906 actuacions registrades al llarg del 2017, un 
-11% respecte l’any anterior.
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ELS VISATS DE TREBALLS D’OBRA

Durant el 2017 s’han visat 12.563 direccions d’obra, dels quals 9.111 corresponen a direccions de tècnic 
únic (DEO+DO) i 3.452 a direccions d’execució d’obra (DEO), habitualment associades a obra nova i gran 
rehabilitació. Això suposa que s’han visat un 7% més de direccions respecte el 2016, dividides en 3% més 
de direccions de tècnic únic i 19% de direccions d’execució d’obra. En el gràfic podem comprovar l’evolució 
a l’alça dels últims 5 anys.

Evolució direccions d'obra

LA TRAMITACIÓ I ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

El Visat digital es manté com el canal habitual per a la tramitació en tot tipus d’expedient amb un 89% 
del pes total pujant un punt respecte l’any anterior, tot i que la seva evolució es manté força constant en 
els últims anys, després del increment provocat per la implementació de les e-llicències de l’Ajuntament 
de Barcelona al 2011. En els gràfics es pot observar la distribució per oficines de la tramitació de visats i 
l’evolució del visat digital dels últims 10 anys: 

Pes oficina virtual
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Si tenim en compte únicament els visats tramitats presencialment el repartiment per oficines queda de la 
següent manera:

Expedients presencials tramitats per oficines 2017

Durant el 2017 s’han ates 7.163 visites presencials front els 88.825 contactes realitzats pels altres canals a 
distància. Això suposa que el 93% de les consultes i/o tramitacions es realitzen per vies digitals o a distàn-
cia, representant un lleuger augment respecte l’any 2016 d’un punt 

La gestió a distància representa el 93% del total de la gestió feta des de visats.

 2016 2017  
ATENCIÓ PER CANAL PERSONES PERSONES DESVIACIÓ 
 ATESES ATESES

Visitants 7.706 7.163 -7%

Consultes telefòniques 42.483 38.213 -10%

Consultes correu electrònic 4.586 4.887 7%

Encàrrecs missatgeria 1.835 2.213 21%

Expedients digitals 43.925 43.512 -1%

Sumen 100.535 95.988 -5%

Total tramitació 92.829 88.825 -4%

Pes tramitació a distància 92% 93% 
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INFORMES D’IDONEÏTAT TÈCNICA (IIT)

El caateeb és entitat habilitada per a la verificació i control de projectes i documentacions tècniques. Ac-
tualment 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.

Al llarg del 2017 s’han tramitat un total de 5.039 expedients d’Idoneïtat Tècnica, un 69% de projectes d’obres 
a Barcelona, un 24% d’inspeccions tècniques d’edificis, i el 7% restant d’expedient de sol·licituds de subven-
cions del Consorci Metropolità de l’Habitatge.

Consultoria d'Indoneïtat Tècnica

La unitat d’idoneïtat tècnica ha atès un total de 5.202 consultes. A continuació es relaciona el tipus de 
consulta rebut. 

Tipus de document Consultes %

Idoneïtat Barcelona 3.514   68%

ite 992 16%

cMh 334 6%

Atribucions i altres temes tècnics 362 7%

S’han realitzat 2 cursos per elaborar projectes electrònics per les e-llicències Barcelona

S’han publicat a través del setmanari 7@ 38 preguntes freqüents i noticies sobre el tràmit d’Idoneïtat a Bar-
celona, 30 sobre el tràmit de ITE i 1 noticia sobre el tràmit d’Idoneïtat del Consorci Metropolità de Barcelona. 
Aquestes noticies es poden trobar també a la pàgina web del caateeb.

També s’han publicat dues noves Instruccions Tècniques i criteris de justificació de normativa i se n’ha 
actualitzat una altra.
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Informes d’Idoneïtat Tècnica de  
projectes d’obres a Barcelona

Durant l’any 2017 s’han emès 3.457 Informes d’idoneïtat tècni-
ca favorables, que representa una disminució del 3% respecte 
l’any anterior. Han sol·licitat l’Informe d’Idoneïtat un total de 
870 arquitectes tècnics col·legiats al caateeb, 39 arquitectes 
tècnics d’altres col·legis i 47 professionals d’altra titulació. 

Des de l’inici de l’aplicació de l’ordenança municipal a l’octubre 
del 2011 ja s’han emès 19.419 informes fins a finals del 2017. El 
pes més important dels informes realitzats ha estat la verifica-
ció de projectes tècnics, en especial les rehabilitacions de faça-
nes, patis, mitgeres i cobertes, així com les reformes interiors 
d’habitatges i locals i la implantació de millores d’accessibilitat 
en edificis i locals.

 Expedients %

Projecte de llicència 126   4%

Projecte tècnic 3.186 92%

Documentació tècnica 145 4%

TOTAL 3.457 100%

Validació de la Idoneïtat de les  
inspeccions tècniques d’edificis

En aquest període s’ha sol·licitat el visat de 1.353 expedients 
de Informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici, en total s’han visat 
1.230 ITE’s. La revisió de la Idoneïtat de la ITE s’ha realitzat al 
88% de les ITE visades, en total a 1.191 expedients d’ITE

Consorci Metropolità de l’Habitatge

El caateeb i el Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) 
han signat un conveni de col·laboració per a la implantació de 
l’Informe d’Idoneïtat Tècnica en els procediments de conces-
sió de subvencions gestionades i atorgades pel CMH durant la 
campanya 2017, a diferents municipis de l’àrea metropolitana. 
Al llarg del 2017 s’han emès 352 informes entre les fases d’alta, 
inici i final d’obra de les diferents campanyes vigents.
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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 con-
sultes poden ser presencials, per telèfon o bé per correu electrò-
nic. 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 2017: 1.880 (87% telefòni-
ques o per correu electrònic i 13% visites presencials).

Els temes de consulta més comuns han estat sobre l’inici 
d’activitat liberal i contractació dels liberals; sobre atribucions 
i competències professionals i els conflictes que es generen 
amb altres professionals, especialment en un moment en què 
s’incrementa l’activitat del sector. També sobre responsabi-
litat civil i assegurances, especialment, la conscienciació de 
l’obligatorietat i la necessitat d’assegurança i la recomanació 
i revisió de pòlisses, els dubtes en relació amb possibles recla-
macions derivades de qualsevol treball professional i la seva 
defensa, i respecte a la preocupació per la responsabilitat civil 
quan es deixa d’exercir la professió i la que es transmet als he-
reus. Finalment cal destacar les consultes sobre concursos i 
licitacions de les administracions públiques.

Es manté l’assessorament i el suport en matèria laboral, els 
dubtes sobre novetats fiscals i l’assessorament en expedients 
informatius i de comprovació de l’Agència Tributària. En paral·lel 
a l’augment d’activitat, destaquen les consultes diverses relati-
ves a l’exercici professional, als permisos i les tramitacions amb 
les administracions públiques i sobre la interpretació i aplicació 
de la normativa sectorial.

Igualment, de forma paral·lela a l’aprovació i entrada en vigor 
del nou Codi deontològic i de bones pràctiques del professio-
nals de l’arquitectura tècnica, s’ha conscienciat i orientat sobre 
deontologia i bona praxi professional.

2.3 ASSESSORIA JURÍDICA



MEMÒRIA 2017 73

SERVEIS DE GESTIÓ JURÍDICA

SERVEI ACTIVITAT 2017

Defensa d’atribucions professionals 11 informes 

Reclamació extrajudicial d’honoraris 3 expedients

Registre de societats professionals  198 societats d’alta *

Emissió certificats col·legials 

Certificats estàndards  2.321

Certificats específics 3

Certificats històric professional 39

Emissió certificats per a tercers  18

Legitimacions signatura / compulses professionals    6

Resposta d’oficis judicials 52

(*) Dades tancades a 31/12/17

Servei gratuït d’impugnació de multes de trànsit

Mitjançant un acord de col·laboració amb el Col·legi d’Agents Comercials de Barcelona (COACB), el caateeb 
ofereix als seus col·legiats un servei de reclamació de multes de trànsit. 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.
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2. Divulgació nou Codi deontològic i  
de bones pràctiques de la professió 

Pla de divulgació del nou Codi deontològic i de bones pràcti-
ques (en vigor des de l’11/11/16). Entre d’altres, s’han desen-
volupat les actuacions següents:

Edició Codi deontològic en paper (difusió col·legial, 
Construmat)

Notes de premsa (febrer 2017) i articles a l’Informatiu

Sessió de presentació sectorial: taula rodona sobre 
deontologia i bona praxi dels professionals tècnics 
(8/6/17 en el marc del Congrés de les Professions de la 
Intercol·legial) i nota de premsa conjunta

Nou espai en el web sobre l’exercici de la potestat 
deontològica per part del CAATEEB.

3. Implementació programa de  
compliment penal del CAATEEB  
(compliance penal) 

Elaboració i implementació d’un programa de prevenció de ris-
cos penals en el caateeb i de les seves societats vinculades, 
per prevenir, detectar i reaccionar davant de possibles delictes i 
evitar la responsabilitat penal de la institució. 

4. Actualització compliment normatiu 
del CAATEEB en matèria de protecció 
de dades, propietat intel·lectual i  
transparència 

ALTRES ACCIONS  
EN L’ÀMBIT JURÍDIC

1. Novetats legislatives relacionades 
amb la professió 

Seguiment del procés d’aprovació, estudi i implantació de les 
normatives que afectin la professió i l’organització col·legial:

NORMATIVES ESTATALS

Llei de l’arquitectura i l’habitabilitat: estudi esborrany 
avantprojecte (en tramitació)

Normativa implantació assegurança triennal i assegurança 
de RC obligatòria promotors i constructors: accions per a la 
seva implantació (en tramitació)

Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari: 
proposta al·legacions (en tramitació)

NORMATIVES AUTONÒMIQUES 

Llei de l’arquitectura: compareixença parlamentària i 
seguiment aprovació (vigent des de 2/8/17)

Llei del territori: presentació al·legacions avantprojecte (en 
tramitació)

Llei d’ordenació del litoral: estudi avantprojecte (en 
tramitació)

Futura normativa d’arrendaments urbans catalana: 
participació fixació criteris (en tramitació)

Decret relatiu a l’activitat de l’administració de finques: 
presentació al·legacions conjuntes amb el COAC (en 
tramitació)

Decret de desenvolupament de la Llei d’accessibilitat (en 
tramitació)

NORMATIVES LOCALS 

Ordenança reguladora dels expedients urbanístics 
Ajuntament de Sabadell: presentació d’al·legacions (en 
tramitació)

NORMATIVES DE L'ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL I 
PROFESSIONAL 

CGATE: estatuts generals (aprovats) i reglament de règim 
intern (en tramitació)

MUSAAT: nous estatuts (aprovats)
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5. Jornades, sessions informatives i 
tallers pràctics

Sessió fiscal sobre novetats campanya renda 2016 (9/5/17)

Sessió sobre problemàtiques de la RC i de la seva cobertura 
en l’àmbit de l’edificació, en el marc del Congrés de les 
Professions de la Intercol·legial (7/6/17)

Sessió sobre responsabilitat dels accidents laborals en 
les obres, en el marc del Congrés de les Professions de la 
Intercol·legial (14/6/17)

Sessió tancament exercici i novetats fiscals 2018 (29/11/17)

Taller com iniciar l’activitat com a liberal (22/3/17, 5/7/17)

Sessió pràctiques externes grau URL/La Salle (15/5/2017)

6. Campanya d’impuls i defensa  
de les atribucions i competències  
professionals 

Elaboració informe tècnic especialitzat sobre els 
coneixements i competències de la titulació d’arquitecte 
tècnic; estudi de l’informe i disseny de les accions que se’n 
derivin.

Assessorament i suport als ajuntaments. Sessions 
transversals adreçades a tècnics municipals (7/4/17 al Vallès 
Occidental; 25/10/17 a Osona-Moianès)

Seguiment accions de defensa de les atribucions del 
col·lectiu: informes, accions polítiques i recursos (destaca la 
defensa del recurs interposat per la CNMC contra el Decret de 
la ITE). 

 
Principals accions realitzades:

- Ajuntament de Barcelona: consens informe favorable de 
les atribucions dels arquitectes tècnics en projectes de 
segregacions d’habitatges i de canvi d’ús

- Direcció General de Patrimoni: defensar les atribucions 
dels arquitectes tècnics en patrimoni.

- Direcció General d’Urbanisme: delimitació de les 
competències dels interioristes davant de les dels 
arquitectes tècnics i arquitectes.

- Accions per a l’exigència de la figura del DEO en les obres 
LOE. 
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Borsa de treball:

 - Portal de treball

 - Evolució d’inscrits al Portal de Treball

 - Evolució d’ofertes publicades

 - Ofertes segons perfils

Borsa de treball per les administracions públiques:

 - Licitacions

 - Concursos i oposicions

Consultoria de selecció de professsionals de l'edificació:

 - Procés de selecció complet

 - Tria curricular

 - Dades consultoria 2017

Borsa d’encàrrecs professionals:

 - Nombre de col·legiats inscrits

 - Anàlisi d’encàrrecs per tipologia de feina

 - Treballs assignats per comarca

 - Llista de pèrits i experts

2.4 SERVEI D'OCUPACIÓ

Servei d’orientació professional:

 - Projecte mentoring junior-sènior

 - Orientació professional:

  • Entrevistes orientació

  • Activitats orientació

Programes de promoció i desenvolupament:

 - Diada Construjove 

 - Programa JobSearch

 - BIM Summit Marketplace

Voluntariat amb Càritas Diocesana:

 - Expedients d’activitat de locals

 - Construction manager

 - Catàleg de locals de Càritas

El servei d’ocupació durant aquest 2017 ha centrat la seva activitat a:
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BORSES DE TREBALL EN LÍNIA: OFERTES DE TREBALL

L’apartat del Servei d’Ocupació continua sent un any més dels més visitats del web del caateeb. Dins de 
Servei d’Ocupació, la secció més visitada és la del Portal de Treball amb un total de 13.904 visites al llarg 
del 2017. 

Evolució d’inscrits al Portal de Treball

Un cop a finals de 2017 es va implementar el nou Portal de Treball del caateeb, veiem que el total de ins-
crits a finals d’any és de 452. Aquesta implementació ha permès verificar que la disminució de nombre de 
inscrits, que al 2016 era de 2.472 col·legiats, està en correlació amb la reactivació del mercat.

Evolució ofertes publicades al Portal de Treball

En el següent gràfic podem observar que les ofertes publicades han augmentat per cinquè any consecutiu. 
Aquest any s’ha produït un increment del 65% en comparació a l’any anterior. 

Evolució publicació ofertes al Portal de Treball
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OFERTES SEGONS PERFIL

La tendència dels perfils que es demanen segueixen incrementant en la mateixa línia. Els perfils de gestió 
de la producció són clarament els més demandats amb un pes del 60% del total de les ofertes, amb la figura 
del cap d’obra (42%) com la més sol·licitada, que experimenta un augment d’un 20% de demanda, seguida 
del tècnic d’estudis (17%) en aquest últim any 2017. Les ofertes restants, es divideixen en direcció tècnica 
de l’obra (8%), project manager (8%), perícia i taxació (8%), entre d’altres. 

El sector de la construcció mostra símptomes clars de recuperació amb una creixent demanda de profes-
sionals del nostre col·lectiu i que avança a bon ritme. L’activitat constructora demanda caps d’obra amb 
perfil polivalent, que comença preparant ofertes i licitacions fins a la contractació d’obra i control tècnic i 
econòmic del procés de producció de l’obra.

El sector de la construcció i l’edificació genera unes necessitats molt específiques, és per això que les em-
preses volen definir ocupacions precises per cobrir les seves necessitats, a part de les ocupacions ja defini-
des. Tot i això, les funcions que cal realitzar permeten classificar els professionals en els perfils establerts.

Ranking perfils

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE L'OBRA

DIRECCIÓ TÈCNICA DE L'OBRA

PROJECT MANAGEMENT

PERICIA I TAXACIÓ

AUDITORIA TÈCNICA EXTERNA DE QUALITAT

DIRECTIU

SEGURETAT I SALUT

TÈCNIC DE REHABILITACIÓ I INTERVENCIÓ

    60%

    8%

    8%

    8%

4%

4%

4%

4%

OFERTES PER LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El Servei d’Ocupació del caateeb realitza la difusió de la informació referent a les licitacions presentades a 
concurs públic de diverses administracions, així com de les ofertes per treballar a l’Administració Pública. 
Del buidatge del nombre de licitacions i ofertes de l’Administració Pública es desprèn que, durant el 2017, 
s’han publicat 241 licitacions a la pagina web del caateeb (36% més respecte el 2016). Així mateix, també 
s’observa un augment en el nombre d’ofertes publicades per a treballar a l’Administració Pública. 
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CONSULTORIA DE SELECCIÓ DE  
PROFESSIONALS DE L’EDIFICACIÓ

La consultoria del caateeb ofereix des de la captació i tria dels currículums de candidats que més s’ajusten 
al perfil definit per l’empresa d’entre els captats a través de l’anunci publicat a la borsa de treball en línia 
i al nou Portal de Treball, 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. 

La consultoria de selecció del caateeb especialitzada en perfils professionals del sector de l’edificació, ha 
augmentat els encàrrecs de recerca de candidats per les empreses, després de d’alguns anys amb menys 
activitat per la manca de demanda del sector. 

Així mateix, es fan informes d’avaluació competencial i proves tècniques de candidats, o la realització de 
processos de selecció per a la creació de borses de treball per a llocs a l’Administració Pública.

Dades consultoria 2017

La Tria Curricular és un dels serveis de consultoria que es va reactivar durant l’últim trimestre del 2014 i que 
continua amb un increment dels processos amb un increment del 67% en 2017 respecte a l’any anterior. 
La consultoria del caateeb ha realitzat un total de 63 processos de selecció de personal al llarg de l’any 
2017. Quant al numero de candidats presentats hi ha un total de 1.105 candidatures, amb una mitjana de 
18 inscrits per cada procés.

Tipus d'empresa segons sector 2017

SERVEIS PROFESSIONALS

CONSTRUCTORA

ALTRES EMPRESES FORA DEL SECTOR

ARQUITECTURA/ENGINYERIA

CONSTRUCTORA-PROMOTORA

EDIFICACIÓ

PROMOTORA

INDUSTRIALS

TREBALLS AUXILIARS ESPECIALS

FABRICANTS I SUBMINISTRADORS

OBRA CIVIL

SEVEIS DE CONSULTORIA

AUDITORIA I TAXACIÓ
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Anàlisi encàrrecs per tipologia de feina 

El total d’encàrrecs professionals rebuts durant el 2017 ha es-
tat de 1.649, en comparació amb el  2016 que en van ser 547, 
això suposa un augment del 201%, és a dir, un total de 1.102 
d’encàrrecs més que s’han designat entre els 522 col·legiats 
inscrits a aquest servei durant el darrer any. 

 2016 2017 Variació %

Encàrrecs  547 1.649 +201% 
professionals

S’aprecia un notable augment de les peticions d’Inspecció Tèc-
nica d’Edificis (ITE), en concret s’han rebut 820 peticions més 
en comparació a les dades de l’any anterior. Aquest increment 
és conseqüència de la campanya que la Agència de l’Habitatge 
de Catalunya va iniciar el juny de 2017, enviant cartes adreça-
des a propietaris i comunitats de veïns d’edificis que, per la seva 
antiguitat, haurien de fer la ITE.

Treballs assignats per comarca

Com es pot observar al gràfic que es mostra a continuació, el 
54% de les sol·licituds d’encàrrecs professionals provenen de 
la comarca del Barcelonès (891 de les sol·licituds). En segon 
lloc s’hi troben el Vallès Occidental (15%), Baix Llobregat (11%), 
Maresme (8%), Vallès Oriental (3%), Alt Penedès i Bages (2%), 
Anoia, Garraf i Osona (1% de les sol·licituds). 

BORSA D’ENCÀRRECS 
PROFESSIONALS

Ciutadans i comunitats de propietaris es dirigeixen al caateeb 
amb la finalitat de sol·licitar un tècnic a qui encarregar un deter-
minat encàrrec professional. Aquests es reparteixen per rigorós 
torn entre els col·legiats inscrits a la Borsa d’encàrrecs profes-
sionals, tenint en compte el tipus de treball i les comarques que 
aquests han escollit prèviament. Els treballs sol·licitats de for-
ma més habitual són: 

Inspeccions tècniques d’edificis,

Certificats d’habitatge usat,

Informes, valoracions i certificats,

Projectes i direccions d’obres menors.

A la Borsa d’encàrrecs professionals hi tenen accés tots els 
col·legiats en situació exercent, per tal de garantir al ciutadà 
que el professional reuneix les condicions per exercir segons la 
legislació vigent.   

Nombre de col·legiats inscrits

Durant el març de 2017 es va dur a terme un canvi de l’aplicació 
que gestiona la Borsa d’encàrrecs professionals i per tant, 
els col·legiats interessats en continuar formant-hi part, s’hi 
van donar d’alta de nou. És per aquest motiu que, durant el 
2017, el nombre de col·legiats i col·legiades inscrits a la Borsa 
d’encàrrecs professionals ha disminuït respecte l’any anterior. 
Mentre que el nombre d’inscrits a la Borsa l’any 2016 va ser de 
1.573, se’n registren 522 al 2017, fet que suposa una disminució 
del -67% respecte de l’any anterior. 

BARCELONÈS

VALLÈS OCCIDENTAL

BAIX LLOBREGAT

MARESME

VALLÈS ORIENTAL

ALT PENEDÈS

BAGES

GARRAF

ANOIA

OSONA

         54%

         15%

     11%

                 8%

        3%

     2%

     2%

   1%

  1%

  1%
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Llistes de pèrits i experts

Com a resposta a la petició de diverses entitats i institucions, el caateeb disposa de diversos llistats de 
tècnics d’experts en diverses matèries. En aquests llistats, les entitats i institucions poden cercar profes-
sionals sempre que ho precisin. 

D’entre els llistats d’experts que gestiona el caateeb s’hi troben: llistat de pèrits de part, certificadors ener-
gètics pel registre públic de l’ICAEN, borsa d’encàrrecs per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, perits 
judicials, perits d’ofici, experts per a l’Agència Tributària, experts per al Registre Mercantil i borsa d’experts 
per al Col·legi de Notaris. A continuació es mostra la taula on s’hi especifica el nombre de col·legiats inscrits 
a cadascun dels llistats mencionats, durant l’exercici del 2017.

Llistat d'experts 2017

CERTIFICADORS ENERGÈTICS

NOTARIS

PÈRITS JUDICIALS

PÈRITS DE PART

PÈRITS D'OFICI

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA

REGISTRE MERCANTIL

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

                2.396

               425

     157

  99

  98

 75

60

42



CAATEEB 82

PROJECTE  
MENTORING JÚNIOR-SÈNIOR

El projecte Mentoring té com a finalitat combinar l’experiència 
dels col·legiats veterans amb els primers passos d’un projec-
te iniciat per part de col·legiats juniors. El mentor, com a font 
d’experiència, guia i aconsella al mentoritzat en els seus pri-
mers passos del projecte que es trobi duent a terme. L’any 2017 
es van conformar 7 parelles mentor-mentoritzat. El tutoratge 
es defineix, inicialment, en 3 àmbits d’orientació: gestió i orga-
nització del despatx professional, bones pràctiques a l’obra i 
bones pràctiques en informes, valoracions i activitats pericials.

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

El Servei d’Ocupació ofereix a tots els col·legiats i precol·legiats 
del caateeb diferents activitats d’orientació per assegurar un 
desenvolupament dins la seva línia professional. S’emfatitza la 
rellevància de la recerca de treball o la milloria de currículum, 
mitjançant orientacions, assessorament i recomanacions per 
part d’un equip de professionals. Durant aquest any del 2017 
s’han fet 89 entrevistes d’orientació, que representa un 27% 
més que l’any anterior.

PROGRAMES DE PROMOCIÓ I 
DESENVOLUPAMENT

Construjove

La jornada anual d’orientació professional Construjove està 
dirigida a estudiants d’arquitectura tècnica i recent titulats per 
orientar-los professionalment i propiciar el canal d'accés al 
Col·legi, a més de facilitar-los informació per a l’accés al mer-
cat de treball i oportunitats. Durant la jornada es van presen-
tar dues taules amb cinc perfils professionals dels arquitectes 
tècnics com són el BIM Management, Quantity Surveyor i Cap 
d’Obra, entre d’altres.

A més, també vam tenir l’oportunitat de parlar amb un grup de 
joves emprenedors que han creat una empresa dedicada a la 
sostenibilitat amb un mètode de càrrega pels cotxes elèctrics 
(Sharge). Altres activitats que van conformar el programa del 
Construjove 2017 van significar l’oportunitat de veure un  taller 
sobre aplicacions APPs i l’ús de drons per al suport a la pràctica 
professional de l’arquitecte tècnic. Paral·lelament es va oferir el 
servei de millora i optimització de currículums on vam atendre 
estudiants i joves col·legiats. 

� � Sessió 
d’orientació 
professional 
Construjove
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VOLUNTARIAT CÀRITAS

Al juliol de 2016, el president del caateeb i la presidenta de 
Càritas Catalunya van signar un conveni de col·laboració mi-
tjançant el qual el Col·legi es compromet a fomentar entre els 
seus col·legiats un voluntariat orientat al manteniment i la con-
servació dels immobles destinats a funcions socials gestio-
nats per Càritas, així com també dels habitatges i altres espais 
ocupats per persones que reben l’atenció d’aquesta entitat. A 
partir d’aquest moment, des del caateeb es gestiona una llista 
d’arquitectes tècnics disposats a col·laborar de forma altruista 
amb Càritas Diocesana de Barcelona. Durant el darrer any 2017, 
el caateeb ha signat altres convenis de col·laboració amb Càri-
tas Diocesana de Terrassa i també amb Càritas Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat.  

Actualment, resten en marxa 3 línies de treball: 

- Expedients d’activitats de local 

- Construction manager 

- Catàleg de locals de Càritas 

Fins a data de tancament de la memòria, s’hi havien inscrit 36 
col·legiats i col·legiades disposats a oferir els seus serveis de 
forma altruista a Càritas Catalunya. Cal emfatitzar l’elevat grau 
d’implicació rebut per part dels nostres voluntaris. 

Programa JobSearch

El programa JobSearch té com a finalitat conèixer els punts forts 
d’un mateix, juntament amb la conscienciació de l’autoimatge, 
per poder proporcionar eines que reforcin i projectin a la nostra 
personalitat. Aquest servei s’adreça a precol·legiats i  col·legiats 
que busquen la seva primera feina i a majors de 45 anys que 
porten més d’un any aturats. Durant la segona edició del  
JobSearch 2017 s’hi van inscriure 11 col·legiats. 

La finalitat d’aquest programa és, mitjançant les eines que es 
proporcionen durant el programa i el pla d’acció individualitzat, 
l’assessorament i seguiment dels objectius que els assistents 
volen aconseguir. Gràcies a la presa de consciència dels para-
digmes actuals al sector, la millora de l’autoimatge i la cons-
cienciació d’un mateix, es poden aconseguir resultats molt po-
sitius. El percentatge d’èxit d’aquesta primera edició JobSearch 
2017 va ser del 64%, quasi tres quatres parts dels col·legiats 
que hi van participar van aconseguir inserir-se al món laboral 
durant el període de durada del programa. 

BIM Summit – Marketplace

El Marketplace amb el qual va acompanyar la cimera europea 
BIM representa un espai de trobada entre empreses interessa-
des en contactar amb professionals amb perfil BIM y professio-
nals en recerca activa de llocs de treball dins d’aquest àmbit. 
En l’edició 2017, 18 professionals amb formació i/o experièn-
cia BIM, es van inscriure a aquesta activitat., que té caràcter 
pluridisciplinari. Entre tots els inscrits hi havia 14 arquitectes 
tècnics col·legiats, 2 enginyers i  2 arquitectes. La majoria pro-
fessionals formats en BIM Manager (Postgrau caateeb o UPC). 
Es van fer 47 entrevistes de 15 minuts de durada cadascuna. En 
aquestes entrevistes el professional presenta la seva candida-
tura a perfils BIM. 

Paral·lelament es va habilitar el servei anomenat Elevator pitch, 
que consisteix en la gravació d’un vídeo d’autopresentació pro-
fessional de 2 minuts, que a posteriori, els participant podran 
penjar del seu perfil Linkedin, Youtube o enviar a empreses com 
a presentació curricular. 
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La Memòria de gestió del caateeb recull l’activitat feta estrictament pel Col·legi. No obstant això, en aquest capí-
tol es decriu també la informació relativa a l’activitat feta des de la Corredoria d’Assegurances, tot i tenir identitat 
pròpia, atesa la seva importància i implicació en la nostra realitat professional.

Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances (asp) cada vegada és més coneguda pels 
col·legiats, a qui s’hi adrecen amb la confiança de què rebran el millor assessorament i el millor servei per a la con-
tractació de qualsevol tipus d’assegurança, tant la que es refereix a l’àmbit professional com al personal i familiar.

Cada any avança en la millora de les seves pòlisses, renegociant i millorant les cobertures, capitals assegurats, 
primes, etc. Continua treballant també en la millores de les dades relatives al sinistres, dels quals ja tenim infor-
mació de dades des del 2013.

Amb relació a les pòlisses de protecció personal, de familiar, d’estalvi, entre d’altres, manté el ventall d’asseguradores 
que ofereixen els productes més competitius i favorables per al col·lectiu professional.

RESPONSABILITAT  
CIVIL PROFESSIONAL

Servei d’atenció al col·legiat assegurat i recepció i gestió dels 
comunicats de sinistre emparats per la pòlissa de responsabi-
litat civil professional.

2.5 CORREDORIA D'ASSEGURANCES

TIPUS RECLAMACIÓ 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2016

Extrajudicials 122 75 72 77 60 -28,33

Civils 95 74 41 30 32 6,25

Penals 7 4 8 3 11 72,73

Laborals 2 0 0 1 0 0,00

Sancionadors 4 1 1 1 4 75,00

C. Preventives 24 11 13 21 53 60,38

TOTALS 254 165 135 133 160 16,88

Evolució de la sinistralitat de responsabilitat civil professional 2017
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PREMAAT

El nombre total de mutualistes gestionats a Barcelona i Lleida es de 5.144 dels quals 2.204 son mutua-
listes actius (43%) i la resta consten com a mutualistes passius o amb limitació de drets (57%). També 
s’han beneficiat d’altres prestacions de Premaat  97 mutualistes actius,(prestacions per accident, natalitat, 
nupcialitat, paternitat, maternitat, risc derivat d'embaràs, etc ). Aquest any han estat tramitades un total de 
1.498 peticions del col.legiats mutualistes de Barcelona i Lleida (altes, reingresos, prestacions, trasllats, 
baixes, etc). 

Premaat . Mutualistes Barcelona-Lleida ACTIUS LIMITACIÓ DRETS PASIUS

Grup Bàsic Ampliat  459 157 921

Grup pReMaat Professional 1.170 1.405 84

GRUPS OBLIGATORIS 1.629 1.562 1.005

Grup Bàsic no obligatori 47 17 124

Grup Professional Modular 54 4 1

Grup PLUS Estalvi Jubilació 330 68 17

Grup PLUS Assegurança de Vida 14 0 1

Grup PLUS Accidents 6 0 0

Grup PPA 42 0 0

Altres grups 82 0 141

GRUPS VOLUNTARIS 575 89 284

 TOTAL MUTUALISTES 2.204 1.651 1.289

 

Repartiment de prestacions relativa als mutualistes passius

Prestacions periòdiques

Situació mutialistes Barcelona-Lleida de PREMAAT 2017
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L’any 2017 hem planificat, una vegada més, un programa for-
matiu amb una estructura que facilita cobrir les necessitats del 
nostres col·legiats, empreses i institucions vinculades al sector 
de l’edificació, atenent els canvis normatius, les noves tecnolo-
gies 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-
tics. Els formadors són professionals del sector que transmeten 
el coneixement mitjançant l’exposició d’experiències professio-
nals reals. Es prioritza el treball en grup, amb l’objectiu de po-
tenciar les habilitats humanes dels participants. Així mateix es 
complementa 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 tam-
bé a les delegacions de Alt Penedès-Garraf, Bages-Berguedà-
Anoia, Maresme, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental. 
Durant l’any 2017 al caateeb s’han realitzat 129 accions for-
matives, les quals sumen un total de 4.762 hores de formació i 
902 alumnes.

Hem planificat, una 
vegada més, un 
programa formatiu 
atenent els canvis 
normatius, les noves 
tecnologies i la 
situació del sector

2.6 FORMACIÓ
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FORMACIÓ IMPARTIDA

La formació del caateeb està estructurada en àrees de conei-
xement les quals agrupen cursos específics amb un fons comú.

Les àrees de coneixement del 2017 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. 6a edició (9 alumnes)

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme / Perfil 
internacional. 27a edició (8 alumnes)

Postgraus

Postgrau de Facility Management. 11a edició (8 alumnes)

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobiliaris. 
6a edició (14 alumnes)

Postgrau de Direcció d'Execució Professional. 17a edició (8 
alumnes)

Postgrau de Gestió de Projecte i Obra. 5a edició (11 alumnes)

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions 
existents. 12a edició (7 alumnes)

Postgrau BIM Manager. 8a i 9a edició (11 i 16 alumnes)

Postgrau de Quantity Surveying. 2a edició (12 alumnes)

Postgrau Anàlisi de Viabilitat i determinació d’objectius 
d’operacions immobiliàries. 13a edició (2 alumnes)

Postgrau de Coordinador de Seguretat i Salut en la 
Construcció. 22a edició (13 alumnes)

Postgrau en Eficiència Energètica d’Edificis segons la ISO 
50.001. 1a edició (10 alumnes)
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S’han dut a terme 13 accions formatives, les quals suposen un 
total de 2.632 hores de formació que han rebut 129 alumnes. 
Els programes formatius s’han revisat i actualitzat.

Enguany el postgrau amb més demanda continua sent el BIM 
Manager. El 2016 ja es van programar 4 edicions i el 2017 s’han 
iniciat 2. Es va programar una edició abans de l’estiu i una altra 
el mes de novembre. Com a resultat de les edicions del 2016, 
s’ha fet una revisió del programa formatiu, reforçant la part de 
gestió amb BIM, amb un cas pràctic a desenvolupar al llarg del 
postgrau, que és eix vertebrador de la formació BIM. 

S’ha organitzat la segona edició del postgrau Quantity Surve-
ying. Aquesta és una sortida professional molt adient pel perfil 
de l’arquitecte tècnic. Tots els alumnes de la primera edició han 
aconseguit trobar feina o bé una millora professional. 

S’ha arribat a un acord amb la Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya, per acreditar els programes formatius 
dels postgraus Facility Management, Property Management. 
Gestió d'actius immobiliaris i Quantity Surveying.

Els diferents màsters i postgraus s’han modulat a fi i efecte que 
l’alumne interessat pogués flexibilitzar la seva formació i dila-
tar-la en el temps, o també per poder focalitzar el seu aprenen-
tatge en aquelles matèries que l’interessin, sense necessitat de 
fer tot el postgrau o màster. D’aquesta manera, s’han realitzat 
els postgraus de Gestió de Projecte i Obra i Anàlisi de Viabili-
tat i determinació d’objectius d’operacions immobiliàries, que 
formen part del Màster Project Manager en Edificació i Urba-
nisme / Perfil internacional. Altres alumnes han cursat mòduls 
o matèries dels màsters i postgraus, aprofitant aquesta oferta 
modular.

S’ha programat la 1a edició del postgrau en Eficiència Ener-
gètica d’Edificis segons la ISO 50.001, un postgrau molt pràctic 
en què els alumnes han de realitzar una auditoria energètica 
d’un edifici, per fer una diagnosi, un pla d’actuació per millorar 
l’eficiència energètica i una posterior implementació, revisant el 
resultat d’aquestes accions.

S’ha recuperat el Postgrau de Coordinador de Seguretat i Salut 
en la Construcció. S’ha programat amb una metodologia semi-
presencial, per facilitar la compatibilització entre l’activitat pro-
fessional i l’aprenentatge.

Enguany s’ha reactivat el campus APABCN, la plataforma de 
formació moodle del Col·legi. Aquesta plataforma permet fo-
mentar la interactivitat entre professors i alumnes, ja que es 
poden obrir fòrums per debatre temes d’interès, plantejar ca-
sos, formular preguntes sobre temari, etc. Resulta molt positiva 
ja que permet que els cursos siguin més dinàmics i participa-
tius. També fomenta la interacció entre alumnes. És un espai de 
trobada entre els alumnes i entre alumnes i professors. També 
permet ampliar l’oferta de material didàctic, ja que dóna la pos-
sibilitat de treballar amb diferents formats (pdf, excel, ppt), amb 
vídeos, links, scorm, etc. Aquesta plataforma s’ha utilitzat en els 
postgraus de Direcció d'Execució Professional i Coordinador de 
Seguretat i Salut en la Construcció. 

FORMACIÓ CONTÍNUA 
REALITZADA 

Enguany s’ha continuat amb l’oferta formativa de BIM, per do-
nar resposta a la demanda en aquest àmbit. S’han realitzat 7 
edicions del curs Autodesk Revit nivell 1 i 2 edicions del curs 
Autodesk Revit nivell 2. També s’han realitzat edicions d’altres 
tipus de cursos complementaris com Expert en instal·lacions 
amb BIM, Expert en eficiència energètica amb BIM, BEP BIM 
Execution Plan, Navisworks per a la gestió de projectes, BIM Fa-
cility Management... 

A l’àmbit de rehabilitació i manteniment s’ha continuat progra-
mat formació d’ITE. S’han fet 3 edicions del curs Inspeccions 
ITE / Diagnosi i terapèutica d'edificis existents. També s’han dut 
a terme diverses edicions del curs Llicències d’activitats (llicèn-
cies ambientals), Implantació d’ascensors en edificis existents i 
Estintolaments / Casos pràctics. 

S’ha continuat programant formació en l’àmbit de la certificació 
energètica d’edificis existents amb l’eina simplificada CE3X, del 
que s’han fet 2 edicions i s’ha realitzat 1 edició del nou curs 
Eina unificada LIDER-CALENER (HULC). També s’han realitzat 
2 edicions del curs sobre edificis de consum quasi nul - nZEB

S’han fet dues convocatòries del nivell bàsic del curs sobre 
Plans d’Autoprotecció, i una del nivell superior. També 3 edi-
cions de la Guia pràctica del coordinador de seguretat. Cas 
pràctic

S’ha programat la 4a edició del Curs bàsic de prevenció i segu-
retat en matèria d'incendis. Aquest curs prepara per l’accés a 
l’examen oficial per obtenir la Certificació tècnica de nivell bàsic 
de prevenció i seguretat en cas d'incendi, expedida per l'ISPC. 
S’ha realitzat conjuntament amb el Col·legi d’Enginyers de Bar-
celona. 

En matèria d’informàtica s’han programat diversos cursets 
d’Access i Excel. També s’ha tornat a programar formació en 
Presto, TCQ i MS Project. 

S’han organitzat dos cursos subvencionats i adreçats al 
col·lectiu sobre Rehabilitació integral d’edificis, de 60 hores, 
que van seguir 23 alumnes. I Amidaments i Pressupostos amb 
Presto, de 30 hores de durada, que van seguir 16 alumnes.
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En resum, en aquesta modalitat s’han dut a terme 102 accions 
formatives, les quals suposen un total de 1.834 hores de forma-
ció que han rebut 587 alumnes. A continuació us fem una re-
lació d’accions formatives (formació contínua, sense repetició) 
que s’han fet al caateeb durant el 2017:

 

Amidaments i pressupostos amb Presto

Anàlisi de danys en la construcció

Anàlisi de viabilitat de promocions immobiliàries

Anàlisi econòmico-financer

Autodesk Revit. Nivell I. BIM (Building Information Modeling)

Autodesk Revit. Nivell II. BIM (Building Information Modeling)

BEP. BIM Execution Plan

BIM Facility Management

BIM per a la Direcció d'Execució d'Obres

Cas pràctic de la diagnosi i intervenció en edificis

Cas pràctic d'ús de l'eina unificada LIDER-CALENER (HULC) 

Casos pràctics de Direcció d'Execució d'Obres. Tipologies d'obres

Casos pràctics de Direcció d'Execució d'Obres: Deconstrucció - 
enderrocs

Casos pràctics de Direcció d'Execució d'Obres: Edifici 
administratiu

Casos pràctics de Direcció d'Execució d'Obres: Edifici residencial

Casos pràctics de Direcció d'Execució d'Obres: Equipaments 
docents

Casos pràctics de Direcció d'Execució d'Obres: Equipaments 
esportius

Casos pràctics de Direcció d'Execució d'Obres: Equipaments 
sanitaris

Casos pràctics de Direcció d'Execució d'Obres: Rehabilitació i 
patrimoni

Casos pràctics de Direcció d'Execució d'Obres: Urbanització

Certificació energètica d'edificis existents (CE3X)

Contractes i licitació per al Quantity Surveyor

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

Control d'execució d'instal·lacions I

Control d'execució d'instal·lacions II

Control econòmic d'obra 

Control temporal  i planificació d'obra

Creació de documents en PDF per e-projectes i e-llicències

Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d'incendis

Danys en estructures de fàbrica i maçoneria

Due Diligence

Edificis de consum quasi nul - nZEB 

El control d'execució de les instal·lacions

El finançament i la Due Diligence

Elaborar projectes electrònics per les e-llicències Barcelona

Expert en Eficiència energètica amb BIM (Building Information 
Modeling)

Expert en Instal·lacions BIM (Building Information Modeling)

Facility Management: Desenvolupament sostenible

Facility Management: Planificació i gestió d'espais

Facility Services

Fiscalitat immobiliària

Formació bàsica per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU)

Formació superior per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU)
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Funcions amb Excel

Gestió d'obra amb BIM. Cas pràctic

Gestió financera dels projectes de construcció

Gestió urbanística. Cas pràctic de planificació urbanística

Guia pràctica del coordinador de seguretat. Cas pràctic

Humitats de capil·laritat, tècniques i procediments de reparació. Cas 
pràctic

Implantació d'ascensors en edificis existents

Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis existents

Intervenció en arcs, voltes i cúpules

La coordinació de seguretat en obres de rehabilitació i enderrocs

La maleta del diagnosticador

Les instal.lacions en els projectes de rehabilitació

Licitació i contractació

Llicències d'activitat (llicències ambientals)

Mercat i màrqueting immobiliari

Mesures de Seguretat en les diferents activitats del procés 
constructiu

Mètodes de Valoració Immobiliària

Metodologia de la coordinació de la seguretat

Navisworks per a la gestió de projectes

Perícia pràctica. Redacció de dictàmens pericials

Planificació i control de projectes amb Microsoft Project

Pressupostos i seguiment econòmic d'obres amb TCQ2000

Presto I. Amidaments, pressupostos i certificacions

Promoció i gestió del sòl per edificar

Rehabilitació de l'acústica

Rehabilitació de tancaments i espais. Casos pràctics

Rehabilitació en Façanes i cobertes

Rehabilitació integral dels edificis

Rendibilitat d'un projecte immobiliari: VAN i TIR

Taules i gràfics dinàmics amb Excel

Tipologia de fissures. Danys deguts al comportament mecànic del 
formigó

Tràmits finals d'obra a la Direcció d'Execució d'Obres

Tràmits i condicionants previs inci d'obra

Valoracions Immobiliàries
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FORMACIÓ "IN COMPANY"  
(CURSOS A MIDA  
PER A EMPRESES)

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les em-
preses del sector que es dirigeixen al caateeb per impartir for-
mació al seu col·lectiu, hem realitzat 3 cursos de formació a 
mida, que han suposat 89 hores en les quals s’han format 50 
professionals.

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

• Agència de l’Habitatge de Catalunya

• Infraestructures de la Generalitat de Catalunyaa

Enguany s’ha arribat a un acord amb el Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona i s’han 
organitzat 11 cursos en les seves instal·lacions, que han supo-
sat 207 hores en les quals s’han format 136 professionals.

Agencia de Certificación Profesional

L’Agencia de Certificación Profesiona (ACP)l ha reconegut els 
postgraus de Direcció i Execució i Control d’Obres, Coordina-
dor de Seguretat, Gestió Energètica d’Edificis i BIM Manager 
que ofereix el caateeb. Aquest reconeixement suposa que els 
alumnes que superin aquesta formació podran acreditar-la per 
obtenir la certificació professional. Aquesta homologació té un 
període de vigència de tres anys.

FORMACIÓ EN LÍNIA 

Enguany s’ha potenciat la formació a través del portal AREA 
BUILDING SCHOOL, que va crear-se l’any 2012, a partir del 
conveni de col·laboració signat entre el caateeb i Col·legi 
d’Aparelladors de Madrid amb l’objectiu de facilitar l’accés a la 
formació, eliminar les fronteres temporals i espacials i poder 
ofertar formació amb noves metodologies. Arquitectes tècnics 
i professionals del sector de l’edificació de tota la geografia es-
panyola han participat en la formació d’Area Building School

Ha hagut una forta demanda del BIM. S’han realitzat 7 edicions 
del nivell inicial del curs Autodesk Revit i s’han format 92 alum-
nes. I s’han dut a terme 4 edicions del nivell avançat, on s’han 
format un 23 alumnes. Enguany s’han realitzat 3 edicions dels 
cursos Redacció d'expedients d'activitats a locals terciaris, Ins-
peccions i informes ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis exis-
tents i Càlculs senzills en obres de rehabilitació. S’ha continuat 
l’oferta formativa en l’àrea d’idiomes, gràcies a l’acord signat 
amb l’Escola d’Idiomes Berlitz. 

En total s’han realitzat 38 accions formatives en línia, que han 
suposat 938 hores de formació i que han seguit un total de 
317 alumnes. Actualment la plataforma Area Building School  
www.areabs.com té aproximadament 3.477 seguidors i 811 se-
guidors al Twitter. 

COMISSIÓ DE FORMACIÓ

Amb l’objectiu d’estudiar i identificar les necessitats formati-
ves dels professionals del procés de l’edificació i programar 
les accions formatives més adients pel desenvolupament de 
les competències sol·licites pel sector en l’actual situació la-
boral 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 concretes de 
cada zona geogràfica i ajudar a adequar les accions formatives 
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, diferents membres de les comis-
sions territorials de les delegacions del caateeb, el director de 
l’àrea Tècnica del caateeb, una  advocada de l’Assessoria Ju-
rídica del caateeb, el coordinador de formació del caateeb i la 
directora de formació del caateeb. 
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SUPORT I  
AJUTS A LA FORMACIÓ

S’han concedit ajudes per fer cursos de màster i postgraus. S’ha 
donat suport als joves, als col·legiats amb dificultats econòmi-
ques, als alumnes i empreses que han fet formació al caateeb. 
També s’ha aprovat les bonificacions i beques següents:

Suport als joves: per col·legiats júniors, precol·legiats i 
membres de l'Associació Sectorial d'Estudiants d'Enginyeria 
d'Edificació (aSat).

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

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

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

Suport a les empreses: per empreses que hagin realitzat 
alguna acció promocional o de formació al caateeb, de 
forma 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.  

Aparelladors Serveis Professionals, la corredoria d’assegurances 
del caateeb, ha convocat 26 beques pels assegurats a la co-
rredoria i que desitgessin fer algun dels màsters o postgraus 
oferts pel caateeb i que han significat un total de 13.134,56 €.

Enguany, i amb l’objectiu de facilitar l’accés dels tècnics a la 
formació s’ha fet una revisió del preus de matrícula de diferents 
màsters i postgraus. En concret, s’ha reduït el preu de matrícula 
del màster en Rehabilitació, del postgrau de Direcció d'Execució 
Professional i el Postgrau BIM Manager.

PATRÓ DE LA  
FORMACIÓ DEL CAATEEB 

Nedgia Catalunya Grup Gas Natural Fenosa ha estat patró de la 
formació de l’àrea d’Energia, Medi Ambient i Construcció Sos-
tenible.

          

LA QUALITAT DE LA FORMACIÓ

L’àrea de Formació del caateeb imparteix formació certifi-
cada amb la ISO 9001:2008 de gestió de la qualitat. Aquesta 
certificació es renova anualment des de 2003. Aquesta és una 
de les millors garanties que podem oferir per a aconseguir els 
objectius que ens proposem. Anualment es defineix una po-
lítica de qualitat i uns objectius a assolir. Es controlen dife-
rents aspectes com ara contingut, professorat, documentació, 
instal·lacions i satisfacció dels alumnes, entre d’altres. Els va-
lors que s’assoleixen cada any estan per sobre del 80%. 

El curs acadèmic 2016-2017 els valors globals han estat de 
85,6 %, distribuïts en un 87,1% en formació contínua i un 84 % en 
màsters i postgraus. Durant el 2017 s’ha fet una revisió del sis-
tema de gestió de qualitat, per adaptar-ho a la ISO 9001:2015. 
S’ha treballat en l’actualització de tots els procediments i regis-
tres i s’ha format a tots els implicats.
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ACTES DE L'ÀREA DE FORMACIÓ

Acte d'inauguració de l'any acadèmic i 
de lliurament de diplomes

Aquest acte té un doble objectiu: en primer lloc donar el tret 
de sortida al nou any acadèmic, amb la presentació del pla de 
formació del caateeb i en segon lloc, però d’igual importància, 
fer un reconeixement públic a l’esforç realitzat durant el curs per 
part dels alumnes.

Va tenir lloc a Sala d’Actes del Col·legi i va comptar amb la par-
ticipació de membres de la Junta de Govern del caateeb,  direc-
tors acadèmics, professors i alumnes amb els seus familiars i 
amics. Els companys Ramon Espel i Carles Farràs, responsables 
de l’execució del Temple Expiatori de la Sagrada Família  van fer 
la conferència inaugural que duia per títol “Procés constructiu 
de les torres centrals de la Sagrada Família”. En el transcurs de 
l’acte es van lliurar els diplomes dels diferents cursos impartits, 
així com els premis als millors projectes, tant del màster com de 
cadascun dels postgraus. 

Els premiats de cada màster i postgrau han estat:

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions 
existents 
Projecte: Diagnosi estructural i proposta de solució 
constructiva als reforços estructurals dels locals annexes a 
la Sala Paloma 
Autors: Yaiza Chacón, Alexandra Descarrega i Sergi Ullés 

Postgrau de Facility Management 
Projecte Facility Management 
Autors: Eduard Miquel Cebrián, Ana Moreno Osona, David 
Placeres Gago, David Romero Sánchez i Oscar Subirats 
Rebull

Postgrau en Direcció d'execució i control d'obres 
Autor: Joan Masip Oliveras

Màster Quantity Surveying 
Projecte: Estudi comparatiu de Due Diligence en projectes de 
rehabilitació  
Autors: Adriana Forteza, Patricia Rodríguez, Angel  Vancells i 
Manoli Vila

Màster en Project Management en Edificació i Urbanisme 
Projecte: La post-execució hipotecaria avui. Estudi, crítica i 
proposta 
Autors: Aida Lancharro i Albert Manyà

� � Acte d’inici de 
l’any acadèmic 2017-
2018 del CAATEEB  
 
(Foto Chopo)

� � Lliurament de 
diplomes i guardons 
de formació 2007 
 
(Foto Chopo)
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FORMACIÓ DE FORMADORS

El Col·legi ha desenvolupat un pla de formació de formadors di-
rigit única i exclusivament al seu quadre docent amb l’objectiu 
de millorar les competències pedagògiques dels formadors i la 
qualitat de la formació. En aquest pla es plantegen diferents ti-
pus d’activitats formatives adreçades a reforçar les capacitats 
de transmissió de coneixement a l’aula, la metodologia pedagò-
gica i la preparació de material, entre d’altres.

Enguany s’han organitzat les accions amb el títols Lideratge per 
a formadors, Metodologia en seminaris i tallers, Treball coope-
ratiu per a formadors i L’avaluació docent: creació de rúbrica. En 
aquestes activitats han participat 24 formadors.

Trobada de formadors

El caateeb organitza anualment una trobada de professors 
amb l’objectiu d’informar del que ha realitzat l’àrea de formació 
en l’any acadèmic en curs i quines novetats es duran a terme en 
el nou any. L’altre objectiu és potenciar la relació del professorat 
amb el caateeb i la coneixença i relació entre ells i això signi-
fica crear un equip sòlid de professors que es sentin vinculats 
al caateeb. 

Cada any s’organitza un tipus d’activitat, basat en un tema di-
ferent, que emmarca aquesta trobada. Enguany s’ha realitzat 
un taller de Creativitat i networking col·laboratiu, que va anar a 
càrrec de Santi Rius. Es va plantejar una primera part, de creació 
de grup, fomentant el coneixement entre els professors que hi 
van participar tot establint empaties, seguit d’una segona part, 
on es van plantejar qüestions sobre la formació del Col·legi (va-
lorar aspectes positius, fer proposta de millores sobre la forma-
ció i la comunicació, etc).
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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 2017 es van realitzar un total de 170 activitats a Barcelona i a les delegacions. Aquestes activitats han 
estat classificades segons la seva orientació (pràctica professional, cultural, institucional i lúdic-esportiva). El 
total de participants en les activitats organitzades durant l’any 2017 ha estat de gairebé 11.500 assistents, tenint 
en compte la seu central i totes les delegacions. Aquest any hem incrementat en 800 participants respecte a l’any 
anterior. 

2.7 ACTIVITATS PROFESSIONALS I 
CULTURALS

Activitat per tipologia

Activitat per delegacions
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El Col·legi 
desenvolupa un 
intens programa 
d’activitats d’interès 
professional que es 
complementa amb 
altres activitats

Comissió d'activitats

L’objectiu general d’aquesta comissió és proposar, planificar, 
ordenar i compartir les activitats de caràcter lúdic, esportiu i 
cultural que es realitzen al caateeb i com a objectius més es-
pecífics 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

Fer el procediment necessari per a la realització d’activitats

Potenciar la 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 COMISSIONS 
ORGANITZADORES

Comissió Sènior

La Comissió Sènior neix de les necessitats dels integrants més 
grans del caateeb. Té com a objectius interessar i fer parti-
cipar a aquells col·legiats i col·legiades de més de 50 anys i, 
per aconseguir-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 
joves del caateeb. El seu objectiu és implicar els joves estu-
diants i col·legiats en les activitats del caateeb com a eina de 
posicionament en el col·lectiu d’estudiants universitaris i futurs 
col·legiats. I també com a eina integradora i de participació dels 
més joves en els serveis i activitats del caateeb. Els seus ob-
jectius 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

La Comissió Júnior s’ha configurat en 4 seccions amb l’objectiu 
d’organitzar les activitats per especialitats. Així, hi ha les sec-
cions de construcció sostenible, innovació i tecnologia de la 
construcció, rehabilitació, cultura i esports. Les seves troba-
des són trimestrals i en elles es proposen noves activitats i 
s’analitzen les accions realitzades.
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LES ACTIVITATS REALITZADES

A continuació destaquem les principals activitats que s’han dut 
a terme al llarg del 2017.

European BIM Summit (III edició)

El caateeb, juntament amb BIM Academy i el buildingSMART 
Spain amb el suport de l’empresa Roca com a Main Partner, va 
organitzar els dies 25 i 26 de maig la tercera cimera europea so-
bre Building Information Modelling (BIM). En aquesta ocasió va 
tenir lloc coincidint amb el saló Barcelona Building Construmat, 
el qual també va acollir un estand del caateeb i un altre per a 
la cimera europea. 

Hi van assistir 517 professionals vinguts d’arreu per escoltar 
els 65 ponents. La cimera també es va poder seguir per vídeo 
estríming. Els mitjans de comunicació del sector també es van 
fer un ampli ressò de la cimera.

L’empresa Roca va ser, un any més el principal patrocinador. Es 
va comptar amb 35 empreses col·laboradores i, al llarg dos dies 
intensos urant es van fer 9 taules rodones, 8 workshops, 5 pre-
sentacions d’empreses diferents, 1 ponència especial i  2 casos 
d’aplicació pràctica. També es va organitzar un espai de troba-
da i contacte amb les empreses, així com un servei d’elevator 
pich o d’autopromoció.

� � Inauguració de 
la III Cimera Europea 
sobre bim celebrada 
a la Fira de Barcelona 
 
(Foto Chopo)
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Jornada Construjove

Construjove és el nom que reben les jornades d'orientació pro-
fessional dirigides a estudiants d'arquitectura tècnica i recent 
titulats per conèixer les sortides professionals i entrar en con-
tacte amb les empreses del sector. La jornada va tenir lloc el 28 
de novembre i es van fer 4 sessions informatives, 1 taller i es va 
donar servei d’orientació laboral. El nombre d’assistents total a 
les diferents sessions va ser de 24 persones. 

Programa d’activitats Construsènior 

Mitjançant la comissió sènior del caateeb, s’han organitzat 
diferents activitats relacionades amb la cultura de la ciutat de 
Barcelona, la història de Catalunya i el procés polític que està 
vivint el nostre país. En l’àmbit cultural s’han fet les sortides 
culturals pels barris de la ciutat, organitzades en col·laboració 
amb l’empresa Insòlit Barcelona i que han despertat gran in-
terès entre els nostres col·legiats. S’han organitzat un seguit 
de visites com ara la Colònia Güell, el Rec Comtal, el Palau de 
la Música, el Palau Moja, una ruta anomenada Un barri damunt 
la platja i el Museu del Disseny. A més, també s’han fet sortides 
arreu del país com ara la visita a la Tarragona monumental. 

Aquest any,  amb la col·laboració de l’empresa T de Tertúlia 
s’han impartit conferències al caateeb tot abordant temes 
com ara l’’Europa de Mozart, París icona de modernitat, La Joie 
de Vivre, De Copèrnic a Galileu, entre d’altres. Cal dir, no obs-
tant, que aquesta iniciativa no ha obtingut l’èxit esperat. Tam-
bé s’han organitzat conferències a la sala d’actes del caateeb 
com per exemple, la xerrada impartida pel diputat d’Esquerra 
Republicana al Congrès dels Diputats, Gabriel Rufian.

� � El CAATEEB va 
tornar a reunir els 
joves estudiants i 
recent titulats

� � Conferència 
impartida pel diputat 
a les Corts Generals 
Gabriel Rufián
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Exposicions

Al llarg del 2017, a la Sala d’Exposicions del caateeb, a Barce-
lona, s’han muntat les següents exposicions:  

• Estudi de la Masia Catalana

• Exposició de fotografia arquitectònica de Simón Garcia

• La Rajoleta

• Treballs de Rehabilitació

Homenatge als 25 i 50 anys de 
col·legiació

El dia 6 de juny de 2017 es va fer un acte d’homenatge als apa-
relladors que es van col·legiar l'any 1992, ara fa 25 anys i al qual 
hi van assistir 40 col·legiats que van assistir acompanyats pels 
seus familiars i amics. També es va celebrar, el 25 de setembre, 
el tradicional acte d’homenatge als companys que han fet els  
50 anys de col·legiació al caateeb, tots els que es van col·legiar 
l’any 1967. En aquesta edició hi van assistir 84 aparelladors.

� � Els companys 
que van celebrar 
els 25 anys de 
professió junt amb 
les autoritats del 
Caateeb

� � Exposició de 
fotografies de Simon 
Garcia a Barcelona  
 
(Foto Carles Cartañá)

� � Exposició 
fotogràfica sobre la 
masia catalana al 
CAATEEB  
 
(Foto d’Arxiu)
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Inauguració de l’any acadèmic i  
lliurament de diplomes

El 26 d’octubre es va fer 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 projec-
tes de màster i postgraus i es va celebrar l’inici de l'any acadè-
mic 2017-2018. Per impartir la lliçó inaugural vam contar amb 
la participació dels companys Ramon Espel i Carles Farràs, cap 
d’obra i cap del departament de producció del Temple Expiatori 
de la Sagrada Família, respectivament, que van explicar deta-
lladament quin és l’estat de les obres, així com les aportacions 
més innovadores que es duen a terme actualment.

Benvinguda als nous col·legiats

Des del caateeb es vol donar la benvinguda als nous col·legiats 
en unes sessions i on també se’ls informa dels serveis que te-
nen a l’abast al Col·legi. Al llarg de l’any s’han organitzat tres 
sessions informatives.

� � Alumnes del 
Caateeb amb 
el seu diploma 
d’aprofitament i 
premi al millor treball

� � Una de les 
sessions de 
benvinguda als 
nous col·legiats del 
Caateeb
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Campanya de Nadal

La Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona va acollir un 
any més el tradicional Concert de Nadal, que es va celebrar el 
13 de desembre de 2017 en la seva 21a edició. Més de 1.800 
persones van poder gaudir de les veus del cor infantil  d’Amics 
de la Unió. Un acte solemne per donar la benvinguda al Nadal 
per als col·legiats, familiars i amics del caateeb.

Dins de la campanya de Nadal, el 12 de desembre es va fer 
la ja tradicional xocolatada i brenar per a tots els nens dels 
col·legiats i també dels treballadors del caateeb. En aquesta 
edició es va organitzar un taller de construcció que va anar a 
càrrec de l’empresa Kapla, on els menuts van poder inventar tot 
tipus de construccions ajudats pels monitors. Van gaudir d’una 
boníssima xocolata i la tarda es va completar amb l’actuació 
d’un animador de l’empresa Jajejijoju. 

Hi van participar 90 nens.

La ciutat dels somnis

Per primera vegada el caateeb ha participat el que en anys an-
teriors era conegut com a Saló de la Infància.  Ara ha canviat de 
nom i es diu La ciutat dels somnis. En aquesta “ciutat” tots els 
nens poden jugar a ser professionals i practicar un gran ventall 
d’oficis. El Col·legi hi va participat i va impartir el taller Amb la 
casa sí que s’hi juga. L’experiència va ser molt positiva i l’any 
vinent hi tornarem. 

Es calcula que hi van passar pel taller uns 150 nens.

� � Els companys 
que van celebrar 
els 25 anys de 
professió junt amb 
les autoritats del 
Caateeb

� � L’estand del 
Caateeb a La Ciutat 
dels Somnis
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� � Impressionant 
imatge de la basílica 
de Santa Maria del 
Mar plena de gom 
a gom
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Premis Catalunya Construcció  
(XIV edició)

El caateeb va convocar al novembre de 2016 la XIV edició dels 
Premis Catalunya Construcció amb l’objectiu de reconèixer 
públicament les funcions professionals relacionades amb els 
processos d’execució de les obres. Organitzats pel caateeb 
i oberts a tots els professionals de la construcció, 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 selec-
cionats, finalistes i guardonats. Des de l’any 2004 i fins al 2017 
el nombre de candidatures presentades en totes les categories 
ha estat de 1.431. Els premis compten amb el suport del Con-
sell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Catalunya i d’Arquinfad. 

� � Finalistes i 
guanyadors en la 
categoria de direcció 
d’execució junt amb 
les autoritats  
 
(Foto Chopo)

14a edició

2017 PREMIS
CATALUNYA CONSTRUCCIÓ
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Després de fer una primera anàlisi individual i un procés de de-
bat en comú, el jurat en va seleccionar 47 candidatures profes-
sionals, de les quals el jurat en va escollir 21 finalistes. Dels 14 
treballs acadèmics, el jurat en va escollir 5 com a finalistes. 

 

Tanca el capítol de guardons el Premi Especial a la Trajectòria 
Professional, que en aquesta edició el jurat va proposar con-
cedir a Oriol Bohigas i Guardiola, arquitecte i urbanista, com a 
responsable de la transformació de la ciutat que va fer possible 
els Jocs del 92, dels quals commemorem el 25 aniversari.

La difusió de la convocatòria es va fer a través dels mitjans 
col·legials com ara la revista L’informatiu, el setmanari electrò-
nic de notícies 7@, la pàgina web i les xarxes socials. També 
es va distribuir un comunicat a la premsa general i del sector. 
Altres entitats col·laboradores també van fer difusió de la con-
vocatòria. Pel que fa al jurat de la XIV edició, aquest va quedar 
conformat de la manera següent:

President:

Jordi Gosalves, president del caateeb

Vocals:

Josep Maria Forteza, arquitecte tècnic i project manager, 
vicepresident segon del caateeb

Celestí Ventura, arquitecte tècnic i promotor immobiliari

Eduard Gascón, arquitecte 

Natàlia Crespo, arquitecta tècnica i coordinadora de 
seguretat

Josep Camps, arquitecte tècnic

Xavier Font, enginyer de camins

El total de candidatures presentades en aquesta XIV edició ha 
estat de 92. Per categories, el nombre de candidatures presen-
tades va ser el següent:

1. Direcció de l’execució de l’obra 17

2. Direcció integrada de projecte  4

3. Coordinació de seguretat i salut 10

4. Innovació en la construcció  18

5. Intervenció en edificació existent 29

6. Treball final de grau   14

� � Membres del 
jurat en una de les 
visites a les obres de 
referència  
 
(Foto Carles Cartañá)
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La Nit de la Construcció

Els guardons es van lliurar en el transcurs de la Nit de la Construcció celebrada el 6 de juliol. Com a indret 
de celebració es va escollir un de ben original: la nau de reparació de petits vaixells del Barcelona Nautic 
Center, al Moll de Llevant. Es va muntar un escenari i cadires, es va escollir el periodista Òscar Dalmau com 
a conductor i es va comptar amb la participació de la companyia de circ Manos de fuego com a espectacle 
per amenitzar l’acte.

Hi van assistir a la celebració més de 400 persones i va ser presidida per Carles Sala, secretari general 
d’Habitatge de la Generalitat i el president del caateeb, Jordi Gosalves. Hi va haver una nombrosa repre-
sentació de les entitats del sector.

Es va muntar una exposició dels premis que s’ha exhibit a la seu central del caateeb i que ha viatjat per les 
diferents seus col·legiats, així com per les universitats i altre entitats del sector. Per donar més visibilitat 
als premis, aquest any també s’ha editat una separata especial sobre els premis inserida en les pàgines 
centrals del Periódico de Catalunya.

Com en les edicions anteriors, els guanyadors van rebre el seu guardó: una peça escultòrica dissenyada pel 
poeta Joan Brossa, a més d’un diploma acreditatiu. Per la seva banda, els finalistes van rebre el diploma 
que acredita aquesta condició. El format de la trobada va ser el mateix que en les dues edicions anteriors, 
això és, primer es fa l’acte de lliurament dels guardons i a continuació hi ha un sopar informal a peu dret. 
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� � Els assistents van 
gaudir d’una agradable 
vetllada d’estiu al Port 
de Barcelona  
 
(Foto Chopo)
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ACTIVITAT TIPUS LLOC

Activitat lúdica: Vine a veure Els Pastorets Lúdico esportiva Granollers

Exposició. 9a Biennal Artística col·lectiva d'aparelladors Cultural Mataró

Tardes culturals: Passejada per l'art: una aproximació als gèneres pictòrics Cultural Mataró

Espai empresa: jardins verticals P. Professional Mataró

Espai Empresa: LATERLITE, rehabilitació lleugera d'edificis P. Professional Mataró 

Jornada tècnica: Vols participar en l'impuls del tècnic de capçelera? P. Professional CAATEEB

Curs: Energia solar fotovoltàica en autoconsum P. Professional Manresa

Xerrada: Una ruta per l'Europa de Mozart Cultural CAATEEB

Exposició: La Masia Catalana Cultural CAATEEB

Visita a la Colònia Güell: el tresor més ben guardat de Gaudí Cultural CAATEEB

Exposició: Premis Catalunya Construcció 2016 P. Professional Terrassa

Trobada col·legial: 6è sopar de col·legiats de l'Alt Penedès - Garraf Institucional Vilafranca

Tecnic de Capçalera:El tècnic de capçalera a la Fira de Molins de Rei P. Professional CAATEEB

Taller: Novetats fiscals 2017 P. Professional Vilafranca

Tardes culturals: La Ruta de la Seda Cultural Mataró

Jornada tècnica PEP: Què és, quant costa i com es construeix un habitatge Passivhaus P. Professional Vic

1r EBSday: El BIM y la innovación en la SS P. Professional CAATEEB

Visita al Palau Moja Cultural CAATEEB

VII Edició Futbol Dual Lúdico esportiva Manresa

9ª Biennal Artística Col·lectiva d'Aparelladors Cultural Granollers

Concurs fotogràfic: primera biennal de fotografia 2017 Lúdico esportiva Mataró

Visita guiada al Rec Comtal Cultural CAATEEB

Sessió informativa: Aproximació al BIM P. Professional Mataró

QUADRE RESUM D’ACTIVITATS

A continuació publiquem un llistat de les activitats de caire professional, institucional,  
cultural i lúdic, organitzades pel caateeb al llarg del 2017:
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Conceptes i Beneficis del BIM P. Professional Terrassa

Sessió 1: Benvinguda nous col·legiats P. Professional CAATEEB

Taller: Les competències clau: Mostra el teu talent P. Professional CAATEEB

Espai Empresa: Tractament d'humitats Rehabilita P. Professional Granollers

Espai Empresa: Tractament d'humitats Rehabilita P. Professional Mataró

Jornada tècnica: Formigons i morters tecnològics P. Professional Vic

Què cal saber per inciar l'activitat com a professional lliberal P. Professional CAATEEB

2n EBS Day: El BIM y el Facility Manager P. Professional CAATEEB

Acte :Reconeixement a Manel Salicrú i Puig Cultural Mataró

Xerrada Gabriel Rufián Cultural CAATEEB

Tardes culturals: L'altra meitat dels Calls: les dones de les comunitats jueves medievals Cultural Mataró

Jornada Tècnica: Facebook per Aparelladors P. Professional Mataró

Sessió Tècnica d'empresa Promsa - formigons i morters tecnològics P. Professional Manresa

Exposició: mostra basada en els sentits i la xocolata Cultural Vic

Jornada tècnica: Formigons i morters tecnològics P. Professional Terrassa

Exposició fotografia Cultural CAATEEB

Programa a mida per la creació d'empreses P. Professional CAATEEB

Saló de l'ensenyament Institucional CAATEEB

Tardes culturals: A l'entorn del Big-Bang Cultural Mataró

T de Tertúlia: Cicle el París de la Belle Èpoque. París icona de la modernitat Cultural  CAATEEB

Sessió Tècnica d'empresa Promsa - formigons i morters tecnològics P. Professional Manresa

1r Taller sobre ventilacions i infiltracions P. Professional CAATEEB

3r EBS Day:  L'aplicació del BIM en el motor de la construcció P. Professional CAATEEB

Jornada tècnica: Formigons i morters tecnològics P. Professional Manresa
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Cursa Intercol·legial Lúdico esportiva CAATEEB

ISO WG11 HVAG P. Professional CAATEEB

Activitat esportiva: XLETIX Challenge Barcelona 2017 Lúdico esportiva Terrassa

ISO WG8 Multimodel _Container P. Professional CAATEEB

Jornada tècnica: tractament d'humitats REHABILIT P. Professional Manresa

Jornada tècnica: Jornada sobre eficiència energètica en els eqipaments municipals P. Professional Manresa

T de Tertúlia: Cicle el París de la Belle Èpoque: La joie de vidre Cultural CAATEEB

Vols participar en l’impuls del tècnic de capçalera  P. Professional CAATEEB

Un barri d'amunt la platja Cultural CAATEEB

Tardes culturals: Curs d'alimentació saludable Cultural Mataró

L’energia solar tèrmica en l’edificació  P. Professional CAATEEB

Assemblea: Assemblea General Ordinària Institucional CAATEEB

Activitat lúdica: Sortida en moto a Montserrat Lúdico esportiva Terrassa

Visita als horts urbans de Caldes Cultural Granollers

Espai empresa: Orkli P. Professional Mataró

Sessió informativa: Aplicacions Apps sobre construcció P. Professional Granollers

Sessió tècnica: Presentació del Llibre d'incidències en format web i de la guia P. Professional Manresa

Sessió informativa: Novetats campanya Renda 2016 P. Professional CAATEEB

Festa Creu de Sant Jordi Institucional CAATEEB

Tècnic de capçalera: El tècnic de capçalera a Nou Barris P. Professional CAATEEB

Taller: Prepara't per l'entrevista de feina P. Professional CAATEEB

Espai empresa: Sika P. Professional Mataró

Espai Empresa: envolupant de l'edifici, solucions i sistempes per a la impermeabilització P. Professional Vilafranca

European BIM Summit Day: La realitat virtual i l'aixecament mitjançant fotogrametria P. Professional CAATEEB
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Activitat esportiva: 6è Torneig de Pàdel del CAATEEB P. Professional Terrassa

Barcelona Building Construmat P. Professional CAATEEB

Construmat: Rehabilitació: Arquitectura de les ciutats sostenibles P. Professional CAATEEB

Prepara’t pel TalentBIM Market Place” P. Professional CAATEEB

Congrés: European BIM summit 2017 P. Professional CAATEEB

Sopar col·legiats: 10è sopar de la Delegació del Maresme Institucional Mataró

Què cal saber per inciar l'activitat com a professional lliberal P. Professional CAATEEB

Sopar 2017: Sopar de col·legiats d'Osona - Moianès Institucional Vic

Sessio de consulta: Dubtes i consultes sobre els certificats de segona ocupació P. Professional CAATEEB

Jornada tècnica: treballs especials: alçades i verticals P. Professional Manresa

Congrés de les professions: Sessió sobre problemàtiques de la responsabilitat civil  P. Professional CAATEEB

Homenatge: 25 anys de col·legiació  Institucional CAATEEB

Espai empresa: sistemes solars sota l'entorn dels edificis nZEB - ORKLI P. Professional Vilafranca

Visita: Tarragona Monumental Cultural CAATEEB

Espai empresa: Impermeabilització amb l'innovador sistema "Oxiegen" P. Professional Mataró

2ª Benvinguda als nous col·legiats P. Professional CAATEEB
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Assemblea Territorial: Assemblea Territorial de mutualistes de PREMAAT Institucional CAATEEB

Presentació Llibre: El Carrer de Barcelona, 100 històries i 1 carrer, de Pilar G. Agápito Cultural Mataró

Congrés de les professions: Sessió sobre responsabilitat dels accidents laborals en les obres P. Professional CAATEEB

Congrés professionals: Sostenibilitat en l'edificació: La importància dels materials de construcció P. Professional CAATEEB

Exposició: La Rajoleta Cultural CAATEEB

Sopar Bages - Berguedà: Sopar del col·legiat Institucional Manresa

Sessió tècnica: la conservació i el manteniment  P. Professional Vilafranca

Congrés de les professions: Taula de treball sobre el visat del futur com a garantia de qualitat P. Professional CAATEEB

Congrés de les proessions: ISO 17024 com a eina de millora P. Professional CAATEEB

Taller: Taller pràctic sobre l'inici de l'activitat professional com arquitecte tècnic lliberal P. Professional CAATEEB

Nit de la Construcció 2017 Institucional CAATEEB

Jornada tècnica: eines per a l'eficiència energètica P. Professional CAATEEB

5è EBS Day P. Professional CAATEEB

Presentació Llibre: La casa de cós la Maresme, de Antoni Paricio Cultural Mataró

Presentació Llibre: Des del cor. Missatge d'amor per cada dia, de Montse Macanàs Cultural Mataró

Pressupostos en entorn BIM. La nova versió 5.1 de TCQ2000 P. Professional CAATEEB

Activitat lúdica esportiva: Sortida nocturna a la Mola amb lluna plena Lúdico-esportiva Terrassa

Espai empresa: Impermeabilització amb l'innovador sistema "Oxiegen" P. Professional Vilafranca

Jornada tècnica: Eines de suport per a la gestió energètica d'edificis P. Professional CAATEEB

Taula Rodona: Projecte de connexió de tramvia a la diagonal a debat P. Professional CAATEEB

Tardes culturals: La història de la cuina Cultural Mataró

Homenatge als 50 anys de col·legiació Institucional CAATEEB

Visita: Palau de la Música Cultural CAATEEB
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Exposició: Premis Catalunya construcció 2017  Instiucional Mataró

Jornades de Manteniment amb AEM P. Professional CAATEEB

26è Sopar de la delegació del vallès Occidental  Institucional Terrassa

Espai Empresa: AC Marca Adhesives (avanç CEyS) P.Professional CAATEEB

Taller per a nens "Amb la casa sí que s'hi juga" Lúdica Mataró

Jornada pràctica del llibre d'incidències en format Web - Liweb P. Professional CAATEEB

Tardes Culturals: Imatgeria de L'Edat Mitjana  Cultural Mataró

3ª sessió de Benvinguda als nous col·legiats P. Professional CAATEEB

Visita tècnica: Fabrica Gradhermetic P. Professional Terrassa

Trobada de professors Institucional CAATEEB

Visita: Visita al Museu del Disseny. Disseny de producte, patrimoni i cultura. Cultural CAATEEB

Visita Culturals: Visita a la Catedral de l'aigua del Castell de Figueres  Cultural Granollers

Tardes Culturals: Imatgeria de L'Edat Mitjana  Cultural Mataró

La Creu de Sant Jordi a la Delegació P. Professional Vilafranca

Sessió tècnica: Jornada per als arquitectes tècnics municipals P. Professional Vic

Espai Empresa: Sistemes de bloc de formació cel·luar Ytong P.Professional Vilafranca

Entrega de diplomes Institucional CAATEEB

EBS Day: Introducció al Lean Constrution i la seva implicació amb el BIM P.Professional CAATEEB

XIX Edició: Fira Ecoviure 2017 Lúdica Manresa

Visita Cultural: Recinte medieval d'Hostalric Cultural Mataró

Tardes Culturals: Què cal saber per gaudir d'un concert Cultural Mataró

Espai empresa: 2 Pe Pilotes P. Professional Mataró

Què cal saber per inciar l'activitat com a professional  P. Professional CAATEEB
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Jornada Tècnica: Reparació i reforç de fonaments. Diagnosi i tècniques d'actuació P. Professional Manresa

Exposició Calidoscopi Cultural Terrassa

Cobertes de la Seu de Manresa P. Professional Manresa

Rehabilita 2017 Les polítiques d'habitatge a les ciutats P.Professional CAATEEB

Rehabilita 2017 . Cap a una rehabilitació energètica P.Professional CAATEEB

Entrega Diplomes Premis FAD Institucional CAATEEB

Rehabilita 2017: Intervencions i actuacions per millorar el par edificat P.Professional CAATEEB

Rehabilita 2017 : La protecció al foc a la rehabilitació P.Professional CAATEEB

Rehabilita 2017 :La col·laboració entre professional P.Professional CAATEEB

Rehabilita 2017: Beneficis de la rehabilitació sostenible P.Professional CAATEEB

Rehabilita 2017. Economía circular P.Professional CAATEEB

Taller per a seniors: Com utilitzar els telèfons mòbils? P.Professional Vilafranca

Setmana de la Rehabilitació: Presentació del Taller d'estucs per a tècnics P. Professional Mataró

Rehabilita 2017: Cobertes i impermeabilitzacio P.Professional CAATEEB

Rehabilita 2017: Adaptabilitat i adaptació funcional P.Professional CAATEEB

Rehabilita 2017: La protecció solar a la rehabilitació P.Professional CAATEEB

SOPAR 2017: Sopar de Col·legiats del Vallès Oriental Institucional Granollers

Xerrada sobre la Barcelona del 92 Cultural CAATEEB

Construjove P. Professional CAATEEB

Esmorzar al Vapor "Façana ventilada: evolució dels envolvents" P.Professional Terrassa

Espai Empresa-Stabilit Europa: Sistemes de policarbonat i revestiments de polièster,  P.Professional CAATEEB 
translúcids i opacs

Jornada pràctica del llibre d'incidències en format Web - Liweb P. Professional CAATEEB

Assessoria Jurídica: Sessió informativa fiscal P. Professional CAATEEB

Viquimarató de l'Edificació, l'Arquitectura i l'Urbanisme P.Professional CAATEEB
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Torneig de Golf Lúdico esportiva CAATEEB

Conferència; La inspecció tècnica d'edificis  P. Professional Vilafranca

Exposició Col·lectiva de Gravadors Cultural Mataró

Setmana de la rehabilitació: Taller d'estucs de calç esgrafiats o en calent per a tècnics P.Professional Mataró

Sessió: El cafè de dilluns P.Professional Mataró

EBS Day. La dirección integrada de projectes i la seve implicació amb el BIM P.Professional Barcelona

Sessió informativa: La nova llei d'autònoms i la fiscalitat del professional liberal P. Professional Osona/Vic/ 
  Moianès

Concert de Nadal Institucional CAATEEB

Assemblea General ordinària Institucional CAATEEB

Espai Empresa:Les Glòries Reforç d'estructures P.Professional CAATEEB

FESTA INFANTIL: Xocolatada Infantil i Taller Kapla Lúdico esportiva CAATEEB

Caga Tió Lúdico esportiva Manresa

La ciutat del somnis P. Professional Barcelona
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Durant l’any 2017 s’han rebut 9.100 consultes en el servei de consultoria tècnica. Aquesta dada mostren un in-
crement de consultes d’un 23,1% respecte de l’any 2016, on comença tímidament la recuperació econòmica. Les 
consultes han estat tant presencials com telefòniques, amb contingut pluridisciplinari.

Via d’entrada de les consultes    Consultes %/total 

Telefòniques directes 7.748 85,14%

Telefòniques via centre d’atenció telefònica (CAT)  220 2,42%

Presencials 450  4,95%

Correu electrònic 682 7,49%

TOTAL 9.100 100%

3.1 CONSULTORIA TÈCNICA
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El temes més consultats han estat, per aquest or-
dre: ITE, informes, certificats, dictàmens, habitabili-
tat i canvi d’ús, legislació i normes, Codi Tècnic i el 
Llibre de l’edifici, seguretat i salut, control de quali-
tat i marcatge CE, certificació energètica , projectes 
i direcció d’obres així com llicències d’activitats, 
patologies, rehabilitació, manteniment i urbanis-
me així com ajuts i subvencions, accessibilitat en 
quant a ascensors i rampes, responsabilitats i atri-
bucions (LOE) i finalment un bloc de consultes so-
bre temes diversos.

Tema Consultes        % / total 

ITE, Informes, certificats, dictàmens 1.993 21,90%

Habitabilitat i canvi d'ús 1.958 21,52%

Legislació i normes, CTE i Llibre de l’edifici  1.146 12,59%

Seguretat i Salut 808 8,88%

Control de qualitat i marcatge CE 652 7,16%

Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) 595 6,54%

Projectes, llicències d’activitats, E-llicències 624 6,70%

Patologies, rehabilitació, manteniment i urbanisme,  516 5,67% 
ajuts i subvencions

Accessibilitat, ascensors i rampes 444 4,88%

Responsabilitats i atribucions (LOE) 400 4,40%

Diversos 55 0,60%

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 
gratuïta, la col·lecció sencera de Documents a l’abast en for-
mat PDF. Aquesta col·lecció està conformada per una sèrie de 
documents monogràfics sobre temes d’interès, que ofereixen la 
informació que el tècnic necessita per realitzar la seva pràcti-
ca professional. Els continguts han estat pensats per a l’àmbit 
normatiu de Catalunya i inclouen tota la informació que es con-
sidera necessària per al desenvolupament de l’àmbit concret 
que aborda cada número.

La col·lecció de Documents a l’abast s’actualitza i s’amplia 
constantment. 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 .2 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

29.2  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 més freqüents en el sector  
 de la construcció (volum II) 

41 Preguntes i respostes de seguretat i salut en el 
 sector de la construcció

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

43 Dubtes freqüents en la certificació energètica

44 Malalties professionals més freqüents en el sector  
 de la construcció (volum III)
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ASSAIGS DE LABORATORI

Durant l’any 2017, la consultoria tècnica ha donat serveis tant 
a col·legiats com a particulars amb els assaigs de laboratori. 

Els assaigs realitzats són:

Test aluminós 2017 % total

Particulars / Empreses 531      55,78%

Col·legiats / Societats col·legials 421        44,22%

TOTAL 952        100%

Aquestes dades mostren un increment de l’assaig del test alu-
minós d’un 0,60% respecte les dades de l’any anterior, on co-
mença tímidament la recuperació econòmica.

Test Aluminós

SESSIONS DE  
L’ASSESSORIA TÈCNICA

European Bim Summit Day: BIM i innovació en seguretat I 
salut

European Bim Summit Day: BIM i el Facility Manager

European Bim Summit Day: BIM: la restauració y rehabilitació

European Bim Summit Day: BIM: fotogrametria i núvols de 
punts

European Bim Summit Day: BIM: conclusiones EBS 2017

European Bim Summit Day: BIM: introducció al Lean 
Construction I la seva implicació amb BIM

European Bim Summit Day: BIM: la direcció integrada de 
projectes i la seva implicació amb BIM

Jornada: Pressupostos en entorn BIM. TCQ-ITeC

Jornada: Reflexions sobre el dret a l'habitatge

Taller sobre accessibilitat i adaptabilitat per gent gran

Congres professionals-Intercol·legial: La importància dels 
materials de la construcció

Congres professionals-Intercol·legial: Smart city. Les ciutats 
del futur

Congres professionals-Intercol·legial: Modelatge 3D als 
treballs de construcció, documentació i rehabilitació de la 
Sagrada Família

Sessions de consulta: Errors més habituals en la confecció i 
tramitació de cèdules d’habitabilitat.

� � Sessió EBS Day 
sobre innovació en 
seguretat i salut
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EUROPEAN BIM SUMMIT 2017

Aquesta tercera edició de la Cimera Europea de BIM es va ce-
lebrar entre els dies 25 (amb una prèvia el 24) i 26 de maig de 
2017. El lloc triat en aquesta ocasió no va ser el World Trade 
Center Barcelona com en les dues primeres edicions, ja que la 
necessitat d'expandir el mateix, no només en el sentit físic de 
l'espai sinó en el sentit més ampli de la paraula, era rellevant. Per 
això, i amb la intenció de posicionar definitivament el EBS com 
l'esdeveniment referent sobre BIM a Europa vam creure oportú 
fer coincidir la seva celebració amb Barcelona Building Constru-
mat. Per a això, vam signar un acord de col·laboració amb Fira 
de Barcelona el que més ens permetia a les dues institucions 
reforçar l'objectiu comú dels dos esdeveniments, unint esforços 
i generant sinèrgies per fer avançar la construcció en el camí de 
la innovació tecnològica. 

L'European BIM Summit va néixer com un fòrum de debat i de 
presentació de la situació actual del BIM en el sector de la cons-
trucció a Europa, que presentat per professionals per a profes-
sionals, pretenia la conscienciació en tot el sector de la neces-
sitat imperiosa de la implantació del mateix al nostre país. 

La tercera edició en dades

Amb 555 assistents internacionals provinents des dels Estats 
Units a Corea del Sud.

67 ponents i moderadors d'àmbit mundial distribuïts en 22 
sessions amb un total de 62 ponències.

28 workshops d'accés lliure de dimarts a divendres.

86 sessions retransmeses per streaming.

54 participants en el TalentBIM Marketplace 2017

40 Sponsoring & Partner Companies.

Distribuïts en 1 main partner, 3 programari strategic partners, 
30 patrocinadors, 4 mitjana partners i d’altres..

8 estands d'empreses col·laboradores a la Fira BIM al hall de 
l'EBS a més de les empreses que van participar amb estand 
propi al pavelló 2.

L'European BIM Summit 2017 també ha obtingut un gran suport 
institucional distribuït en dos comitès: el comitè d'honor i el co-
mitè estratègic, dins el qual es va comptar amb la participació 
de les institucions i associacions més significatives del sector, 
i estarà compost per 36 entitats, repartides en 13 col·legis pro-
fessionals, 7 administracions públiques o entitats dependents, 
7 institucions o associacions del sector d’àmbit estatal, 8 insti-
tucions o associacions internacionals del sector i ROCA com a 
main partner del EBS.
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EINES INFORMÀTIQUES 
DESENVOLUPADES

Durant l’any 2017 s’han renovat o s’ha fet treballs de mante-
niment 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.

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.
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Durant el 2017 el Centre de Documen-
tació ha rebut 45.813 consultes a través 
dels diferents mitjans que té al servei dels 
col·legiats: telemàtiques via web, telefò-
niques, presencials, per correu electrònic 
i s’han mantingut els nivells dels darrers 
anys de servei en nombres d’usuaris to-
tals i de consultes rebudes.

Dades del servei Quantitat

Consultes telemàtiques via web (tècnica) 163.816

Consultes telemàtiques via web (documental) 37.217

Consultes no telemàtiques 3.316

Consultes de material a la sala 1.929

Visites al Centre de documentació 1.953

Préstecs de materials 1.398

Via d’entrada 
de consultes Resoltes % total

Presencials 1.794     54%

Telefòniques directes 950     29%

Telefòniques via centre  56     2% 
d’atenció telefònica (CAT) 

Correu electrònic 516     15%

TOTALS 3.316       100%

3.2 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
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A més, destaquem que el Centre de Documentació acumula una 
gran col·lecció tècnica consolidada amb 20.264 llibres vigents, 
216 títols de revistes tècniques actius, 2.095 recursos electrò-
nics en el nostre catàleg i 583 DVD i CDROM.

Per motius d’espai s’ha fet una expurgació bibliogràfica a la 
delegació del Vallès Occidental i s’ha incorporat part del fons 
a la seu de Barcelona. El préstec es farà entre la delegació i la 
seu central amb els mitjans interns oportuns. Faltarà la revi-
sió d’una part d’aquest fons que es farà durant el 2018. Tam-
bé s’està procedint a l’actualització del catàleg amb motiu de 
l’expurgació bibliogràfica de la delegació d’Osona-Moianès feta 
en anys anteriors.

Novetats incorporades 2017

Llibres 189

Recursos digitals     67

Revistes (noves subscripcions)     0

Normes (UNE, ISO...) consultades     232

Articles de revista 82

DVD i CD-ROM 14

Així mateix, en els últims anys s’han entrat 14.099 referències a 
les bases de dades de legislació del caateeb. S’han incorporat 
a la base de dades de legislació les 103 disposicions aprovades 
i publicades al BOP, DOGC, BOE i DOUE d’aquest any.

Hem gestionat set donacions de llibres i revistes proporciona-
des per col·legiats que ens han ajudat a incrementar el nostre 
fons i mantenir el nostre centre de documentació com un refe-
rent del nostre àmbit. També hem col·laborat amb L’informatiu 
fent difusió dels últims llibres adquirits a la biblioteca, amb una 
selecció dels millors articles publicats en revistes del sector, ci-
tant les disposicions legals més rellevants i informant sobre els 
últims recursos electrònics incorporats en el catàleg del cen-
tre de documentació. També hem col·laborat amb el reportatge 
monogràfic sobre biblioteques realitzat per L’informatiu.

Mantenim col·laboració amb d’altres biblioteques i centres de 
documentació amb la gestió de donatius per tal de preservar el 
fons bibliogràfic de construcció, arquitectura, urbanisme i medi 
ambient. Finalment, s’han reorganitzat espais, fent tria i expur-
gació de documentació duplicada, per tal d’oferir més espai pú-
blic de consulta pels nostres col·legiats

SESSIONS DEL  
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Taller de recursos i fonts d'informació 
del Centre de Documentació del  
CAATEEB

Aquest any hem fet tres tallers breus on hem explicat els ser-
veis, les eines i els recursos que oferim des de l'Àrea Tècnica i 
el Centre de Documentació del caateeb per tal de facilitar les 
tasques del dia a dia professional.

Sessions de benvinguda a nous 
col·legiats

Hem col·laborat amb l’Àrea de Col·legiació amb les tres ses-
sions de benvinguda a nous col·legiats per tal d’informar-los 
de la missió, objectius i serveis de l’Àrea Tècnica i el Centre de 
Documentació..
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PÀGINA WEB

Durant el 2017 s’ha seguit treballant per millorar el web creant 
nous recursos i actualitzant apartats i bases de dades.

Actualització de continguts de les pàgines de l’Àrea Tècnica i 
del Centre de Documentació..

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 enllaços on trobar la 
documentació i la tramitació que cal seguir.

Sessions de l’Àrea Tècnica. Hem afegit les presentacions de 
les sessions i vídeos d’algunes de les jornades tècniques 
realitzades perquè es pugui consultar quan convingui.

Actualitat: s’han publicat notícies d’actualitat per informar els 
professonals de la nova normativa, les publicacions pròpies 
i les que destaquem, les subvencions, les activitats i notícies 
més recents que poden ser d’utilitat.

CTE: base actualitzada i millorada, 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.

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. S’ha millorat i actualitzat per 
la facilitar la consulta.

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: actualització i creació 
de nous continguts, que permet accedir a les consultes que 
arriben a la consultoria tècnica. Les consultes que es poden 
realitzar són molt diverses, entre les quals destaquen les 
relacionades amb consultes del CTE, accessibilitat, seguretat 
i salut, control de qualitat, etc.
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SERVEI D’ASSISTÈNCIA  
EN CAS D’ACCIDENT A L’OBRA

Des de desembre de 2009 el caateeb fa una atenció específica de suport al  col·legiat que té un accident  laboral a 
l’obra en la qual intervé. El col·legiat pot establir contacte amb aquest servei a través d’un número de telèfon mòbil 
directe -també des del número general del Col·legi- que li permet tres nivells d’actuacions: en les primeres hores 
de produir-se un accident, en els primers dies o, posteriorment, 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 2017 s’han atès 42 casos de col·legiats que han sol·licitat aquest servei.

CONSULTES DE  
SEGURETAT I SALUT

El 2017 s’han atès 810 consultes sobre seguretat i salut laboral, sobre tot relacionades amb l’exercici de coordi-
nació, estudis i plans de seguretat i salut, formació i d’altres.

COMISSIÓ DE SEGURETAT  
I SALUT DEL CAATEEB

La Comissió de Seguretat i Salut del caateeb està formada per arquitectes tècnics experts en seguretat i salut. Es 
fan reunions cada dos mesos aproximadament en les que s’intercanvia informació d’actualitat i es fa assessora-
ment en els projectes del caateeb, es debat i es dóna suport tant en futures accions del Col·legi com en projectes. 

3.3 SEGURETAT I SALUT
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JORNADES SOBRE SEGURETAT, 
SALUT I RESPONSABILITATS 
PROFESSIONALS

El 9 de febrer a la sala d’actes de Barcelona es va fer una 
Jornada: EUROPEAN BIM SUMMIT DAY - El BIM y la innovación 
en la Seguridad y Salud.

El 30 de març a la sala d’actes de Musaat de Madrid es va fer 
la jornada Presentación del Libro de incidencias en formato 
web - Liweb al CGATE

El 9 de maig a la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia del 
CAATEEB i amb la col·laboració de la Intercol·legial, es va 
fer la jornada: Presentació del llibre d’incidències en format 
web (Liweb) i la Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs 
de Rehabilitació i Manteniment. Treballs sense projecte, 
anomenada Guia SEREM

El 23 de maig en el marc de Barcelona Building Construmat 
2017 es va fer la sessió de Matins Construcció Present i futur 
de la seguretat i salut a Europa i Catalunya

El 15 de juny a la sala d’actes de Barcelona, es va fer la jornada: 
Accidentalitat a la construcció. Preguntes i respostes amb la 
inspecció de treball

El 17 d’octubre a la sala de conferències de Barcelona, es 
va fer la sessió: Jornada pràctica del Llibre d’incidències en 
format web – Liweb. Aprendre el funcionament del Liweb.

El 22 de novembre a la sala de conferències de Barcelona, es 
va fer la sessió: Jornada pràctica del Llibre d’incidències en 
format web – Liweb. Aprendre el funcionament del Liweb.
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LLIBRE D’INCIDÈNCIES EN 
FORMAT WEB (LIWEB)

S’ha treballat per mantenir i millorar l’aplicació web del Liweb. 
El Llibre d’incidències en format web (Liweb) 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. S’han complert les millores del Liweb 
de la Fase 1.

S’ha fet presentacions del Liweb a diferents institucions:

El 3 de maig el caateeb es va presentar el Llibre d’incidències 
en format web (Liweb) a l’Ajuntament de Terrassa.

El 27 de maig el caateeb es va presentar el Llibre 
d’incidències en format web (Liweb) als enginyers civils 
(CETOP) i CITOPIC a la seu dels CETOP. 

S’ha signats convenis per la utilització del Liweb amb:

El mes de juny el caateeb i el Col·legi d’Aparelladors de les 
Terres de l’Ebre (caateete) van signar un conveni amb la 
finalitat que el caateete, pugui facilitar l’accés als seus 
col·legiats al Llibre d’Incidències en format web (Liweb).

El mes de juny el caateeb i el Col·legi d’Aparelladors de 
Girona (caateeG) van signar un conveni amb la finalitat que 
el caateeG, pugui facilitar l’accés als seus col·legiats al Llibre 
d’Incidències en format web (Liweb).

El mes de desembre el caateeb i els enginyers civils (CETOP) 
van signar un conveni amb la finalitat que el CETOP pugui 
facilitar l’accés als seus col·legiats al Llibre d’Incidències en 
format web (Liweb).

COL·LABORACIÓ  
AMB L'INFORMATIU

La seguretat i la salut han estat presents en L’iInformatiu amb 
diferents aportacions, redactades des de la unitat de seguretat i 
salut, sobre temes d’actualitat, divulgació de consultes i dades 
estadístiques, entre d’altres informacions.  

ALTRES ORGANITZACIONS

La unitat de seguretat i salut ha treballat en col·laboració amb 
diferents organitzacions en els treballs de preparació de docu-
ments, d’anàlisi i diagnòstic de la prevenció.

S’ha fet la redacció dels documents titulats Documents 
a l'Abast 44 sobre malalties professionals (volum III) i el 
Documents a l'Abast 45 sobre treballs verticals. També s’han 
traduït al castellà els Documents a l'Abast 40 (volum II) i 44 
(volum III) sobre malalties professionals.

S’ha fet la redacció de dues fitxes titulades La documentació 
que ha d’estar a l’obra i Obres sense projecte (breu resum 
de la guia SEREM), que són informació pràctica per als 
coordinadors de seguretat i salut.

El caateeb ha participat a la taula d’interpretació dels plans 
d’autoprotecció (TID-PAU).
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Les activitats que s’han realitzat durant l’any 2017 els agrupem en cinc conceptes: projectes, assessoria tècnica, 
seguiment i jornades professionals.

PROJECTES

Durant l’any 2017 s’han desenvolupat els següents projectes:

Setmana de la Rehabilitació - REhabilita 2017  

L’edició d’enguany ha tingut una durada de 5 dies i s’ha realitzat durant els dies 20 al 24 de novembre. Els tres 
primers dies s’ha organitzat jornades en la sala cotxeres del Palau Robert de Barcelona i una jornada en el Museu 
Cultures del Mon. Els darrers dos dies es va organitzar jornades tècniques en la sala d’actes i exposicions i activi-
tats en la sala d’exposicions del caateeb, que es impulsor i promotor de la Setmana de la Rehabilitació, de forma 
conjunta amb el comitè estratègic. REhabilita, que està conformat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i representants de tot el sector.

Les jornades s’han centrat en 4 blocs temàtics: energia, professió, sostenibilitat i innovació, en els que s’hi ha des-
envolupat 10 jornades tècniques amb entrada lliure, amb un alt nivell de les ponències presentades, un programa 
que han estat valorat satisfactòriament per part dels assistents i que aquest any ha arribat a les 432 persones 
inscrites.

Els temes abordats han estat diversos, destacant els aspectes estratègics i de visó de futur en polítiques terri-
torials, urbanístiques socials i mediambientals o normatius relacionats amb la modificació del Codi Tècnic de 
l’Edificació. També s’ha incorporat temes d’actualitat com la protecció al foc en les obres de rehabilitació, que ens 
han posat sobre la taula incendis com el de la Torre Grenfell de Londres, en la que van morir 80 persones. S’han 
presentat dades actualitzades dels certificats d’aptitud i de les etiquetes d’eficiència energètica, així com eines de 
suport per a realitzar l’informe ITE i el certificat d’eficiència energètica, obres de referència i exemples de bones 
practiques en rehabilitació energètica, estructural, instal·lacions, accessibilitat i protecció solar de façanes. Algu-
nes de les conferències s’han acompanyat d’activitats que s’han realitzat en la sala d’exposicions del caateeb.

3.4 REHABILITACIÓ I MEDI AMBIENT

� � Sessió 
d’inauguració de 
la Setmana de 
la Rehabilitació 
celebrada al Palau 
Robert i al Caateeb
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Manuals de diagnosi

En el 2016 es va contactar amb ponents de referència per la 
redacció d’uns manuals en temes d’instal·lacions. Durant l’any 
2017, s’ha fet un treball de revisió i edició, publicant-se el Ma-
nual de diagnosi i intervenció en instal·lacions de subminis-
trament, distribució, escalfament i evacuació interior d’aigua 
sanitària i el Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions 
elèctriques i d’enllumenat. S’ha programat per publicar en l’any 
2018 el Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions de 
climatització i ventilació.

Manuals d’energia

S’ha iniciat la una nova col·lecció sobre energia, amb la parti-
cipació de professionals que tenen un profund coneixement i 
experiència contrastada en l’àmbit d’actuació que s’hi tracta. 
La pretensió d’aquests manuals és el d'oferir un document amè 
i pràctic, que contribueixi a divulgar continguts que permetin 
impulsar la qualitat dels treballs i promoure l’excel·lència en la 
prestació dels serveis professionals, esperant i desitjant que 
pugui servir i contribuir a la millora dels treballs que realitzen els 
tècnics que es dediquen a aquestes activitats. El primer manual 
està dedicat a l’auditoria energètica i s’editarà a començament 
de l’any 2018. El segon manual es dedica a l’energia solar tèrmi-
ca i la seva edició es preveu per a començament de l’any 2018.

Nou web del tècnic de capçalera

S’ha renovat completament el web del Tècnic de Capçalera 
adreçada principalment als ciutadans, en la qual s'ha incorporat 
nous continguts. El missatge que es vol potenciar en aquesta 
web és la d'un professional de confiança que organitza i gestio-
na la conservació de l'edifici, programa les operacions de man-
teniment preventiu per allargar la seva vida útil i planifica les 
actuacions de rehabilitació i millora que s'hagin de realitzar. La 
idea és promocionar el tècnic de capçalera, com un "metge" que 
té cura de la salut de l'edifici i que també pot informar, orientar 
i solucionar qualsevol tema relacionat amb el manteniment i la 
rehabilitació d'edificis d'habitatges

Web del llibre de l’edifici

S’ha creat una eina informàtica en entorn web que genera:

• El llibre de l'edifici, que és el conjunt de documents o fitxers, 
sigui quin sigui el seu format, que donen informació sobre 
les característiques de l'edifici i doten a la propietat de les 
instruccions d'ús i manteniment necessàries per allargar la 
vida útil de l'edifici i evitar la seva degradació

• El manual de l'habitatge, que és el conjunt de documents 
que han de disposar els propietaris de cada habitatge d'un 
edifici, per a conèixer de manera individualitzada del seu 
habitatge.

• El calendari de manteniment, que és un document en el 
qual s'organitza per anys les operacions de manteniment 
establertes en les instruccions d'ús i manteniment.

L'eina informàtica edita el Llibre de l'edifici i el Manual de 
l'habitatge en format PDF i el calendari de manteniment es edi-
table en format word i exportable en format XML.

Web del programa de rehabilitació

S’ha creat una eina informàtica en entorn web per a fer el pro-
grama de rehabilitació que organitza les actuacions de rehabi-
litació (conservació) i renovació (millora) que s'hagin de realit-
zar a l'edifici, a partir de la informació continguda en l'informe 
ITE, segons estableix el Decret 67/2015. Per a la formalització 
d'aquest document es va consensuat un model entre el CCAA-
TEEC i el COAC que actualment es editable en un editor de tex-
tos. L'eina informàtica que s'ha desenvolupat permet realitzar 
aquest document consensuat, mitjançant una aplicació infor-
màtica en entorn web. L'eina informàtica edita el programa de 
rehabilitació en format PDF i en format XML

Web del test energètic

L‘any 2013 el caateeb va desenvolupar l’anomenat Test Ener-
gia i una metodologia de treball, per realitzar un diagnòstic 
energètic dels habitatges amb l'objectiu de donar resposta a 
la demanda social de millorar el comportament energètic del 
parc edificat i el consum que fan els seus usuaris. Aquest any 
s’ha actualitzat aquesta eina informàtica i rebatejat com a Test 
Energètic. Aquesta eina genera unes recomanacions d'actuació 
de millora a l'habitatge i per una altra uns consells d'ús als seus 
usuaris. L'eina informàtica edita el Test Energètic en format PDF 
i en format XML.
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JORNADES PROFESSIONALS DE 
REHABILITACIÓ I MANTENIMENT

Les jornades professionals realitzades en aquest àmbit són les 
següents:

• Impuls de la figura del Tècnic de Capçalera (19 de gener)

• Jornada sobre ventilacions i infiltracions (30 de març)

• Impuls de la figura del Tècnic de Capçalera (27 d’abril)

• Jornada sobre rehabilitació en el Barcelona Building 
Construmat (23 de maig)

• Jornada sobre la ITE, Tècnic de Capçalera i noves eines a la 
Delegació de l’Alt Penedès-Garraf (20 de juny)

• Jornada sobre eines per l’eficiència energètica (6 de juliol)

• Jornada sobre eines de suport a la gestió energètica dels 
edificis (14 de setembre)

• Jornada tècnica de manteniment organitzada conjuntament 
amb l’AEM (4 d’octubre)

També hem participat convidats en jornades organitzades per 
altres institucions:

• Jornada sobre l’envelliment i l’habitatge. Ajuntament de 
Barcelona (16 de gener)

• Jornada sobre mesures passives al Consell Comarcal del 
Bages (27 d’abril) 

Web del programa de manteniment

S’ha creat una eina informàtica en entorn web per a fer el pro-
grama de manteniment. Aquesta eina programa les operacions 
de manteniment preventiu, les actuacions de rehabilitació (con-
servació) i les de renovació (millora) del manteniment correctiu. 
Per això, organitza un procés en el qual s'enumeren les inter-
vencions en el que s'apliquen els costos de manera calendarit-
zada en el temps, que s'acompanya d'un document de planifi-
cació financera, mitjançant una gestió dels fluxos de tresoreria 
de les inversions i despeses.

L’objectiu del Programa de Manteniment electrònic (PME) es el 
de dotar als tècnics competents d'un sistema àgil per organit-
zar i gestionar el manteniment dels edificis, facilitant aquesta 
tasca al tècnic de capçalera per a realitzar les tasques de gestió 
del manteniment dels edificis bàsicament residencials de forma 
similar al que fa el "Facilty Manager" en els edificis terciaris.

Impulsar el Tècnic de Capçalera

Per tal d’impulsar la figura del Tècnic de Capçalera s’ha plante-
jat jornades per captar tècnics que vulguin participar en accions 
de difusió d’aquesta figura professional, el desenvolupament 
d’una eina informàtica per a realitzar la programació per la im-
plantació de les operacions de manteniment d’edificis residen-
cials i l’elaboració del nou web mencionat abans.

Dins d’aquest programa de treball, el caateeb ha participat a la 
Fira de la Candelera de Molins de Rei (Baix Llobregat) els dies 3 
i 4 de febrer, a la festa major de Nou Barris (Barcelona) els dies 
13 i 14 de maig i la Festa de Sant Froilan el 30 de setembre a 
Barcelona

Taller educatiu  
“Amb la casa sí que s’hi juga”

Aquest anys 2017, el taller pedagògic “Amb la casa sí que s’hi 
juga” per a nens i nenes de 9 a 12 anys s’ha presentat a prop 
d’un miler de persones. Hem estat presents amb el taller en di-
verses fires ciutadanes, acompanyant la campanya del Tècnic 
de Capçalera com ara la Fira de la Candelera a Molins de Rei, 
la festa major de Nou barris, ja comentades abans i a la Ciutat 
dels Somnis de la Fira de Barcelona del 27 al 30 de desembre.

Pel que fa a les escoles, com a part del projecte pedagògic que 
desenvolupen s’ha pogut fer a Mataró, on han estat 5 les esco-
les col·laboradores amb 16 grups que han passat entre el 17 i 
el 26 d’octubre. I també a Terrassa, on s’ha pogut presentar en 
dues escoles de la ciutat amb 7 tallers del 13 al 16 de novembre.
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ASSESSORIA  
TÈCNICA I SEGUIMENT 

Atenció als col·legiats que sol·liciten assessoria tècnica sobre 
diferents aspectes i de forma especial en els aspectes relacio-
nats amb la ITE, llibre de l’edifici, diagnosi de patologia i rehabi-
litació d’edificis, peritatges, valoracions immobiliàries, normati-
va i honoraris professionals.

Agenda de la Construcció Sostenible

Durant el 2017 s’ha modificat l’estructura i la presentació 
d’aquest apartat al web, ampliant texts de l’apartat DAPcons i 
l’ordre dels menús desplegables de la web, havent incorporat 
les noticies d’actualitat i realitzant 5 vídeos nous en l’apartat 
mediateca:

• Energia solar tèrmica www.csostenible.net/index.php/ca/
vista_mediateca/captadors-solars-integrats   

• Energia reactiva www.csostenible.net/index.php/ca/vista_
mediateca/impacte-ambiental-energia-reactiva 

• Transició energètica www.csostenible.net/index.php/ca/
vista_mediateca/transicio-energetica 

• Biennal de Seül www.csostenible.net/index.php/ca/vista_
mediateca/biennal-seul 

• Gomets www.csostenible.net/index.php/ca/vista_
mediateca/gomets 

Pel que fa a la utilització del web s’han recollit les següents da-
des:

• Pàgines vistes: 60.617

• Usuaris: 17.503

• Usuaris existents: 10,6%

• Usuaris nous: 89,4%

• Distribució dels usuaris:

 - Espanya: 73,5%

 - França: 4%

 - Mèxic: 3,5%

 - Colòmbia: 2,5%

 - Estats Units: 2,2%

 - Xile: 1,9%

Distribució d’usuaris dins d’Espanya: el 33% d’usuaris són de 
Catalunya, la resta són d’altres indrets d’Espanya.
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El Programa DAPconstrucción®

Després de set anys de la seva posta en marxa, el Programa 
DAP construcción® ha continuat amb la seva posada al dia i 
actualització en base als nous requeriments que van aparei-
xent. Per aquest motius s’han actualitzat els documents interns 
per a preparar l’auditoria de verificació en l’ECO Platform que 
s’ha iniciat en el mes de gener del 2017. També s’ha incorpo-
rat la norma internacional de regla de categoria de producte 
per al sector de la fusta i dels prefabricats del formigó, UNE EN 
16485 i UNE 127757. S’ha realitzat diferents reunions amb els 
verificadors per a poder oferir a les organitzacions el servei de 
verificació d’una eina per a fer DAPs i poder permetre augmen-
tar significativament el número de DAPs registrades. En aquest 
sentit s’ha incorporat tres noves empreses verificadores amb 7 
verificadors:

 • REMA enginyeria (2 verificadors)

 • Marcel Gomez

 • Lavola (4 verificadors)

Aquest any s’ha realitzat la verificació de les següents DAPs:

 1. DAP 002-17 Rosa Gres

 2. DAP 002-18 Porcelanosa

 3. DAP 002-20 Cicogres

 4. DAP 002-19 Exagres

 5. DAP 100-001 Elite Cementos

 6. DAP 100-002 Elite Cementos

 7. DAP 100-003 Systempool

 8. DAP 100-004 Systempool

 9. DAP 100-005 Systempool

 10. DAP 100-006 Systempool

 11. DAP 100-007 Systempool

 12. DAP 100-008 Systempool

Hem participat en diferents jornades per a fer difusió del Pro-
grama DAPconstrucción®:

• Jornada de difusió de les Declaracions Ambientals de 
Producte -DAP a Valencia (Fira CEVISAMA) el dia 23 de febrer

• Jornada d’Ecoetiquetes als Gabinets tècnics del CGATE a 
Madrid el dia 30 de març.

• Jornada de difusió de la qualitat ambiental dels productes - 
DAP a la sala dades del caateeb el dia 15 de juny

• Jornada de difusió de les Declaracions Ambientals de 
Producte -DAP al CAATEEPontevedra a Vigo el dia 17 
d’octubre

• Jornada de difusió de les Declaracions Ambientals de 
Producte -DAP a COAM a Madrid el dia 17 d’octubre

També hem participat en les juntes de l’associació ECO-Plat-
form:

ECO Platform Board Meeting:

- 8 de febrer 

- 27 de març 

- 18 de maig 

- 29 de juny 

- 26 de setembre 

- 21 de novembre 

S’ha encarregat una auditoria del programa DAPconstrucción® 
a l’empresa LEITAT i s’ha presentat a l’ECO Platform per acon-
seguir el seu reconeixement. S’ha reclamat al Ministerio de Fo-
mento la incorporació de la Regla de Categoria de Productes 
dels revestiments ceràmics, l’aïllament tèrmic i la pedra en el 
Registre del CTE. El Ministerio va sol·licitar mes documentació 
que se li ha fet arribar estan a l’espera de la seva inscripció.
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JORNADES PROFESSIONALS DE MEDI AMBIENT

Les jornades professionals realitzades aquest any són les següents:

• Jornada sobre energia solar tèrmica en la sala d’actes del caateeb (4 de maig) 

• La transició energètica a España ICAEN (13 de febrer) 

• Congres Català de l’Energia. Institut d’Estudis Catalans (15 de febrer)

• La transició energètica a Europa ICAEN (13 de març)

 • Cap a un nou model de desenvolupament basat en l´eficiència ambiental. Catalunya Futur verd (26 
d’abril)

• L’estratègia de país per fer compatible la vocació global amb la vinculació al lloc. Catalunya Futur verd 
(18 de maig)

• Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya. DTS (19 de maig)

PRESÈNCIA EN EL SECTOR

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.

Articles en la revista l’Informatiu: 

 1. Sinistralitat en la construcció. Nº 351 (Març) 
 2. Impulsar la figura del tècnic de capçalera. Nº 351 (Setembre) 
 3. La transició cap una energia neta. Nº 351 (Setembre) 
 4. Accions del tècnic de capçalera 2017 (Diversos) 
 5. Noves tecnologies en el manteniment d’edificis. Nº 353 (Desembre)

• Participació en la junta de govern de GBCe en representació del Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España. 
Hem participat en un grup de treball sobre economia circular, amb reunions en la seu del CAATEEB i que 
ha elaborat un document de posicionament sobre economia circular en el sector de l’edificació: 
www.gbce.es/archivos/ckfinderfiles/Investigacion/171108_Documento%20posicionamiento.pdf  
Aquest document s’ha anat a presentar a diverses administracions publiques.

• 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. Aquest any hem 
participat en l’elaboració d’una guia per la Inspecció Tècnica de l’Edifici -ITE- i hem assistit a les 
reunions convocades. 

• Participació en el Grup de Treball del Consell d’Habitatge Social de l’Ajuntament de Barcelona 
organitzat el dia 23 d’octubre del 2017. 
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Gabinet de premsa _153
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Els mitjans periòdics d’informació del caateeb tenen com a 
funció principal mantenir al dia els professionals sobre la rea-
litat del seu entorn i informar-los de l’activitat col·legial. El but-
lletí electrònic 7@ ha mantingut la seva periodicitat setmanal i 
es reforça de manera puntual i segmentada amb butlletins es-
pecífics sobre els cursos de formació, així com de l’activitat que 
organitzen les delegacions en el seu àmbit d’actuació. 

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 
informativa 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.sostenible.net, la pàgina per a 
la promoció dels aparelladors com a tècnics de capçalera  
www.tecnicdecapçalera.cat adreçada als ciutadans 
i que ha estat completament renovada o la pàgina  
www.aspcorredoria.cat per a la promoció, l’assessorament i la 
gestió en matèria d’assegurances. 

L’any 2013 va entrar en funcionament l’espai web Area Buil-
ding School www.areabs.com la plataforma de formació  
en línia posada en marxa conjuntament amb  
el Col·legi de Madrid, mentre que l’any 2014 va néixer  
www.agenciacertificacionprofesional.org la pàgina d’informació 
i gestió de l’Agència de Certificació Professional (ACP), les dues 
pàgines dirigides als professionals de la construcció de tot 
l’Estat espanyol. Ambdues pàgines s’editen tant en català com 
en castellà.  

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 tar-
dor, destinada als ciutadans i que s’activa a la tardor coincidint 
amb la Setmana, així com www.bimsummit.eu la pàgina web 
de la cimera europea sobre tecnologia BIM organitzada pel ca-
ateeb i BIM Academy, la primera edició de la qual es va cele-
brar amb èxit al febrer del 2015. Aquesta pàgina s’edita en tres 
idiomes: català, castellà i anglès i per a l’edició 2018 ha estat 
completament renovada.

A finals de l’any 2016 va entrar en funcionament el web que té 
com a objectiu d’acompanyar la campanya de promoció de la 
professió d’arquitecte tècnic i del grau universitari que hi dona 
accés. Es tracta de www.arquitecturatecnicaiedificacio.cat així 
com la seva difusió activa a través de les xarxes socials Twitter 
i Facebook. 

La revista L’informatiu, per la seva banda, segueix com-
plint la seva funció com a revista tècnica de la construcció i 
l’arquitectura, amb periodicitat trimestral i amb un contingut 
que potencia el tractament en profunditat dels temes de caire 
tecnològic i professional i que a finals d’any ha arribat al núme-
ro 354. En tercer trimestre de l’any es va posar en marxa el nou 
blog de L’informatiu, eina que multiplicarà la difusió dels millors 
articles de la nostra publicació.

Finalment, els seguidors de les xarxes socials tenen en Twitter 
el seu canal de comunicació més important amb el caateeb, 
que es dirigeix tant als col·legiats com a la resta de professio-
nals del sector i als ciutadans en general. A finals d’any ja su-
peràvem els 3.800 seguidors i la seva acció ha estat reforçada a 
través de Linkedin i Instagram. 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 
professional.

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

4.1 CANALS DE COMUNICACIÓ
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www.apabcn.cat www.areabs.com

www.aspcorredoria.cat www.tecnicdecapçalera.cat

www.csostenible.net www.rehabilita.cat
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SETMANARI 7@  
TOTS ELS DIMECRES

Al llarg del 2017 han estat publicats 45 números del setma-
nari 7@. Amb tota la informació sobre les novetats, convoca-
tòries, activitats 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. 

Al febrer es va dissenyar i implantar un nou disseny i estratègia 
comunicativa en els mailings que enviem als col·legiats. Aquest 
canvi respon a la voluntat de millorar el disseny i adaptar-lo als 
temps actuals i fer-lo més atractiu per als lectors i també per 
augmentar l’eficàcia de la comunicació per correu electrònic. 

En el nou sistema, s’alternen cada setmana les informacions 
d’interès professional i col·legial amb les activitats organit-
zades pel caateeb. Amb el canvi de format es potencia molt 
més la comunicació de les activitats que s’organitzen tant des 
de Barcelona com des de les delegacions, que amb el disseny 
anterior podien passar més desapercebudes. Quant als temes 
d’interès, es consideren principalment  les novetats legislatives, 
tècniques, procedimentals, així com l’explicació dels diferents 
processos del dia a dia professional.

També s’ha millorat el disseny i funcionalitat dels correus au-
tomatitzats que s’envien tots els dilluns amb la llista dels cur-
sos de formació, en els quals s’ha eliminat informació per tal de 
facilitar-ne la lectura.

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 
generalitzats als col·legiats, així com el compliment adequat de 
la Llei de Protecció de Dades Personals (lopd). En determinats 
casos, el setmanari es complementa amb altres comunicacions 
als col·legiats, de caire específic, sempre i quan estigui plena-
ment justificada la seva excepcionalitat.

Tots els números de 7@ són accessibles 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@ és 
fàcil de llegir pels dispositius mòbils, telèfons i tablets.

www.bimsummit.eu

www.agenciacertificacionprofesional.org

www.arquitecturatecnicaiedificacio.cat
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Dades Setmanari 7@

45 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: 6.420

• Promig d’obertures dels correus: 31% 

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

• Promig de clics: 8,5%

Promig de clics en entitats similars a la nostra : 1,8%

Cal destacar que els nostres ratios d’efectivitat estan per sobre 
de la mitjana d’altres empreses i entitats del nostre sector.

A banda del setmanari d’informació col·legial, també s’ha enviat 
el newsletter mensual de l’Agenda de la Construcció Sostenible 
(acs). En casos puntuals i de caràcter extraordinari, s’ha refor-
çat la comunicació d’una activitat en concret amb l’enviament 
d’un correu especial. Per altra banda, s’ha dissenyat una nova 
plantilla específica per a les Delegacions, per tal que puguin 
reforça la comunicació general amb una informació específica 
als col·legiats de cada demarcació. També correspon a l’àrea 
de comunicació del caateeb la preparació, disseny i distribució 
dels butlletins d’informació de les entitats pertanyents al ca-
ateeb, 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’ACTIVITAT PROFESSIONAL I 
L’ACTUALITAT TECNOLÒGICA  
A L’INFORMATIU

Amb una periodicitat trimestral (4 números l’any), durant el 
2017 la mitjana de pàgines publicades a la revista del caa-
teeb ha estat de 140 i enguany hem arribat al número 355. Les 
seccions principals de què es compon la revista són el Tema, 
Professió, Tecnologia i Cultura, 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. El contingut es 
completa amb la secció d’Espai Empresa, pensada per als arti-
cles promocionals de les firmes patrocinadores. Durant aquest 
2017, s’ha obtingut una mitjana de 30 pàgines de publicitat en 
total.

Amb aquests 4 números hem acompanyat informativament les 
principals activitats organitzades pel caateeb de gran reper-
cussió sobre el sector i la societat, com ara la tercera edició de 
l’European bim Summit Barcelona 2017, la 14a edició de la Nit de 
la Construcció i els Premis Catalunya Construcció, i la Setmana 
de la Rehabilitació, entre d’altres. En l’àmbit de l’assessorament 
tècnic i jurídic no han faltat els articles sobre les oportunitats 
laborals de la professió, les assegurances per als aparelladors, 
els recursos preventius en l’àmbit de la seguretat o d’altres so-
bre normativa tècnica i d’interès professional. 

En l’apartat d’anàlisi d’obra, hem abordat la rehabilitació dels 
palaus del Marquès de Nadal i Llió de Barcelona (Museu de les 
Cultures del Món), el Centre de Formació d’Automoció de Mar-
torell i la Rehabilitació del convent de Sant Anna d’Alcover i com 
a novetat hem publicat la primera monografia de L’informatiu 
que recull els reportatges publicats al llarg de 25 anys en la 
secció d’anàlisi d’obra. Aquests articles s’agruparan per tipo-
logies d’edificis quan als aspectes arquitectònics, constructius 
i econòmics. La primera monografia aborda les biblioteques, a 
la qual seguiran els edificis d’oficines, habitatges plurifamiliars 
i unifamiliars, edificis industrials, edificis sanitaris i esportius, 
etc. Hi trobareu els articles tal com van ser publicats i per ordre 
cronològic al web del caateeb a l’apartat de L’informatiu.

Dins de l’apartat de l’actuació sobre el patrimoni arquitectò-
nic hem abordat una entrevista a Ramon Espel i Carles Farràs, 
aparelladors de la Sagrada Família, la intervenció a la casa Colli 
Regàs de Mataró o la restauració de la Casa Vicens de Barce-
lona, entre d’altres. En cada número de la revista no hi ha faltat 
tampoc la secció cultural. En aquest darrer capítol s’ofereix una 
visió internacional i del nostre país de l’arquitectura contem-
porània i hem publicat temes d’actualitat la reconstrucció de la 
Zona Zero de Manhattan, un recorregut per les edificacions del 
vi a Catalunya o el maridatge d’arquitectura, vi i paisatge i els 
nous skateparks a l’espai públic, entre d’altres.

� � Números 351, 
352, 353 i 354 de la 
revista del  Caateeb
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Les publicacions també en  
format electrònic

L’informatiu, disposa actualment d’una completa hemeroteca 
electrònica en la qual es pot buscar qualsevol article o infor-
mació apareguda a través d’una paraula clau. Aquesta heme-
roteca es troba allotjada al web del caateeb en l’apartat de 
publicacions periòdiques. 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 descarre-
gar-se el número sencer en format PDF o bé consultar-lo al 
web i també des del ipad i iphone (www.apabcn.cat/informatiu). 
Avui aquesta lectura electrònica és molt còmoda amb la utilit-
zació del programa ISSU que es va implementar l’any 2013 i 
que comporta, a més, una presentació moderna, àgil i atractiva.

L’informatiu és la revista dels aparelladors del caateeb, però 
pot interessar altres professionals del sector i per això es troba 
fàcilment accessible per a la compra o subscripció a través de la 
plataforma www.iquiosc.cat on es troben les publicacions que 
pertanyen 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.

L’INFORMATIU ESTRENA BLOG

L’informatiu del caateeb té avui periodicitat trimestral i, amb 
més de 120 pàgines, representa igualment una molt digna carta 
de presentació de la professió arreu. S’edita en un còmode for-
mat paper i disposa també d’una hemeroteca electrònica.

Però la revista ha de continuar evolucionant i per aquest motiu i 
per guanyar difusió va posar en marxa a la tardor un blog elec-
trònic amb articles que destaquen pel seu interès tecnològic i 
d’utilitat professional. El blog publica articles cada setmana en 
les diverses seccions de professió, tecnologia, anàlisi d’obra i 
cultura, és obert a tots els professionals i públic interessat i té 
una àmplia difusió a través de les xarxes socials. La revista tri-
mestral L’informatiu continua arribant a tots els col·legiats del 
caateeb de manera gratuïta i a la resta de professionals inte-
ressats per subscripció.

� � Portada del blog 
de L’informatiu
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El blog, per la seva banda, comparteix alguns dels articles de la 
revista i publica d’altres inèdits, pensats exclusivament per a la 
versió electrònica i que podran aportar material informatiu amb 
diversos formats, com ara col·leccions d’imatges, vídeos o en-
trevistes. La nova publicació és interactiva, permet compartir la 
informació i fer participar el lector recollint el seu punt de vista. 
El seu disseny i posada en funcionament ha anat a càrrec de 
l’equip de l’àrea de comunicació del caateeb.

La llarga tradició del caateeb de ser presents als mitjans de 
comunicació, vehicular la informació útil per al dia a dia profes-
sional i ser referents en el sector i en la societat afegeix noves 
propostes que ens permeten, d’una banda, mirar enrere amb 
satisfacció i de l’altra, afrontar el futur que se’ns presenta, tot 
aprofitant les noves eines i tecnologies de la informació.

Durant el primer mes de funcionament, el blog de L’informatiu ja 
havia rebut més d’un miler de lectures.  

http://informatiu.apabcn.cat/

� � Fragment 
d’un dels articles 
publicats al blog de 
L’informatiu
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NOVA HEMEROTECA  
DE LA REVISTA CAU

El Col·legi ha editat diverses publicacions periòdiques, però la 
que li va donar un enorme prestigi i que encara avui serveix per 
identificar una etapa de la vida del país i de la intervenció que 
hi van tenir els professionals, va ser CAU, sigla corresponent a 
Construcció, Arquitectura i Urbanisme. La revista va representar 
un veritable signe d’identitat del Col·legi de l’època de l’eclosió 
de la democràcia al país, i va ser una iniciativa impulsada per la 
junta que presidia Jordi Sabartés, que va durar gairebé 13 anys, 
des del març del 1970 fins al desembre del 1982.

CAU va representar una veritable escola de periodisme, però 
també va destacar en el camp del disseny gràfic, que va repre-
sentar una revolució en el que fins aquell moment s’havia fet 
en matèria de maquetació de revistes al país i que avui fins i 
tot ocupen un lloc en el recentment creat Museu del Disseny de 
Barcelona. 

Per tal que els professionals interessats i també els investiga-
dors, historiadors de la modernitat i periodistes hi puguin ac-
cedir a la revista, el caateeb ha publicat una completa heme-
roteca amb accés lliure, ubicada a la pàgina web del caateeb. 
S’hi pot accedir a través de les 82 portades que conformen la 
col·lecció i es poden visualitzar a través de la plataforma digital 
ISSUU amb una fàcil lectura.

� � El número 9 
de CAU dedicat al 
disseny gràfic

� � CAU va abordar 
una gran diversitat 
de temes de caire 
professional i 
d’interès ciutadà



MEMÒRIA 2017 145

WEB DEL CAATEEB:  
UNA EINA DE COMUNICACIÓ EFICAÇ
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Principals pàgines d'entrada

Títol de la pàgina Sessions

Inici 411.803

Portal generador informes ITE  13.312

Borsa de treball en línia 12.824

Inspecció ITE 12.093

Serveis al col·legiat 7.837

Borsa de treball en línia 4.302

Consultes al CAATEEB 4.078

Directori de col·legiats 4.061

 

Distribució de les visites per principals 
ciutats

Ciutat Sessions %

Barcelona 391.784 65,27%

Sense dades 60.560 6,54%

Madrid 18.461 3,51%

Sabadell 16.104 2,41%

L’Hospitalet 16.054 1,74%

Terrassa 10.667 1,68%

Badalona 9.930 1,36%

Sant Cugat  8.370 1,34%

Girona 8.263 1,30%

Mataró 6.090 1,10%

La pàgina web www.apabcn.cat és avui una de els eines de 
comunicació i gestió més importants del caateeb amb els 
col·legiats i també amb la resta de públics i de la societat en 
general. La seva eficàcia passa per mantenir la informació al 
dia, ben endreçada, fàcilment accessible i interconnectada amb 
els recursos externs al nostre abast. 

Disposa d’un sistema d’autogestió per part de les diferents 
àrees del caateeb, que permet una renovació i actualització 
dels continguts 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 tramita-
ció. Pel que fa a les activitats que s’organitzen tant des de la 
seu central de Barcelona com de les delegacions, aquestes es 
publiquen en un apartat d’informació així com un sistema au-
tomàtic d’inscripció en línia. 

Amb la voluntat de seguir millorant la forma en que es presenta 
la informació del caateeb a Internet, també s’ha començat a 
treballar en un nou disseny del web corporatiu que es podría 
presentar i aplicar el 2018.

Estadística general de la pàgina web

Usuaris: 156.269 (+2%)

Sessions: 641.829 (+0,6%)

Nombre de pàgines vistes: 1.332.785 (-7,3%)

Durada mitjana de la sessió: 00:02:38 (-9,1%)

Pàgines/sessió: 2,08 (-7,8%)
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Visites per tipologia de dispositiu

Ordinador 552.701 (86%)

Mòbil 76.455 (12%)

Tablet 12.673 (2%)

TWITTER:  
MÉS DE 1.000 NOUS SEGUIDORS

El caateeb és present a les xarxes socials i ja fa més de quatre 
anys que hi participa activament a través del compte de Twitter 
que es va posar en marxa al juliol del 2012. A finals del 2017, 
s’havien fet 7.409 piulades (+2.300), entre les pròpies i els reen-
viaments i el compte del caateeb havia sobrepassat els 3.800 
seguidors (+1.200) entre col·legiats, empreses, institucions, 
associacions del sector i altres professionals interessats. Cal 
destacar que al mes d’abril el compte del caateeb va assolir la 
primera posició en el ranquing de top influencers dins del con-
cepte “arquitectes tècnics”. És una dada meritòria si tenim en 
compte que ens adrecem al nostre àmbit territorial i que ho fem 
en català.

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 es-
deveniments i, en general, tota aquella informació que es con-
sidera d’interès per als nostres seguidors. Mitjançant la xarxa, 
s’ha ofert el punt de vista i l’opinió de l’organització professio-
nal respecte de temes que ens interessen. També hi ha hagut 
comentaris, consultes i suggeriments que han estat contestats 
puntualment pels responsables col·legials i directors d’àrea. 

Dades Twitter

Al llarg de l’any 2017 s’ha mantingut la presència a la xarxa so-
cial de Twitter per tal de difondre les activitats i serveis que ofe-
reix el Col·legi, augmentar el transit cap a la nostra pàgina web 
així com posicionar la institució com a referent en el sector de 
la construcció i la edificació.

Nombre de piulades pròpies: 2.370 (+11%)

Nombre de seguidors: 3.825 (+ 22%)

Impressions totals (1): 971.396 (+30%)

Interaccions totals (2): 26.774 (+ 25%)

(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.

Al mes d’abril vam assolir el 1r lloc en el rànquing de top in-
fluencers dins del concepte “arquitectes tècnics”. Cal tenir en 
compte el fet que ens adrecem sobretot a la provincia de Barce-
lona i que ho fem en català. Ens els darreres mesos ens movem 
entre els 3 primers llocs del rànquing.
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PARTICIPACIÓ A  
D’ALTRES XARXES SOCIALS

L’any 2017 s’ha dut a terme una intensa activitat del caateeb 
en altres xarxes socials com ara Linkedin, encetada fa dos anys 
i, sobretot, Instagram, amb poc més d’1 any d’activitat. L’àrea 
de comunicació del caateeb també coordina l’activitat a les 
xarxes socials de les entitats i empreses pertanyents al caa-
teeb, com és el cas de la Corredoria d’Assegurances, l’Agència 
de Certificació Professional (ACP) amb difusió a tot l’Estat es-
panyol tant en català com en castellà i l’European BIM Summit 
Barcelona (ebs), aquesta darrera xarxa amb un caire més inter-
nacional amb 3 idiomes: català, castellà i anglés.

Perfil dels seguidors

Majoritàriament un perfil de professionals de la construcció 
(43%), segueix arquitectura i planificació (13,9%), mitjans de co-
municació (11,4%), professionals de relacions públiques (6,3%) 
i de l’àmbit de la investigació (2,5%). 

Les publicacions del Col·legi a Linkedin

30% notícies del sector de l’edificació i la construcció. 

25% agenda dels cursos del Col·legi. 

20% publicacions del Col·legi com actualitat en la professió 
dels aparelladors o articles tècnics de la institució. 

20% activitats corporatives del Col·legi, com el Concert de 
Nadal, la Fira Rehabilita o Nit de La Construcció. 

5% activitats culturals i altres articles d’interès. 

 Gener Desembre Variació

Linkedin caateeb 960 1.418 +48%

Instagram caateeb 120 810 +575%
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Les publicacions del Col·legi  
a Instagram 

• 30% Premis Catalunya Construcció

• 25% portades de publicacions del Col·legi

• 20% referència a articles de publicacions del Col·legi  
  (com L’Informatiu)

• 10% fotografies creatives de la professió i dels materials  
  de la construcció

• 15% altres com activitats culturals del CAATEEB

El perfil d’Instagram es va crear al novembre del 2016, amb 
l’objectiu de reflectir en fotografies la cultura de l’arquitectura 
tècnica i arribar a públics més joves, al ser aquesta xarxa un 
dels canals més seguits pels ‘millennials’. En poc més d’un any 
hem aconseguit una audiència de més 800 seguidors. A finals 
del 2017 hem afegit les publicacions a Instagram Stories: el 
contingut efímer triomfa a les xarxes socials.

Algunes de les imatges publicades:

      

Les xifres de seguiment d’Instagram en finalitzar l’any són les 
següents:

Nombre de seguidors: 823

Imatges publicades: 105

Clics “Me gusta”:  6.970

Mitjana de lectures: 72

Total comentaris:  90
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’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 2017 han estat les següents:

CAMPANYES INSTITUCIONALS  
I PLANS DE COMUNICACIÓ

Manual d’imatge corporativa. 

L’Àrea de Comunicació ha preparat la imatge de l’any 2017 Fem 
créixer la professió que ha anat unida al conjunt de l’activitat 
col·legial i molt espcialment a la posada en marxa de la cam-
panya de captació de nous estudiants per al grau d’arquitectura 
tècnica. A més, prepara una revisió i actualització del Manual 
d’Imatge Corporativa, que conté la normativa gràfica que fa ser-
vir el caateeb en la seva documentació i difusió. 

Campanya de promoció de la professió 
i el grau. 

Hem participat en el desenvolupament de la campanya i en la 
preparació de la seva pàgina web i xarxes socials, imatge gràfi-
ca així com en la seva difusió en premsa i mitjans de comuni-
cació col·legials..

Premis Catalunya Construcció. 

L’organització de la XIII edició dels premis que organitza el ca-
ateeb 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. Igualment hem 
treballat en el disseny i la realització de la Nit de la Construcció.

4.2 PROMOCIÓ PROFESSIONAL  
I IMATGE

14a edició

2017 PREMIS
CATALUNYA CONSTRUCCIÓ
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European BIM Summit Barcelona 2017. 

La preparació de la III cimera europea BIM ha requerit un im-
portant 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 ponèn-
cies, etc.

Promoció i difusió de l’Agència de  
Certificació Professional. 

L’àrea de comunicació s’ha encarregat de dirigir la prepara-
ció 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.

Campanya L’aparellador, el tècnic de 
capçalera. 

L’Àrea de Comunicació ha col·laborat en el disseny i desenvo-
lupament de la nova pàgina web de l’Aparellador, tècnic de ca-
pçalera, així com en la seva difusió, molt especialment durant 
la Setmana de la Rehabilitació, per a la qual es va desenvolupar 
també una pàgina web d’informació i gestió.

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 i 
d’altres activitats professionals i culturals. Finalment, és funció 
d’aquest departament la preparació d’elements de promoció i 
difusió d’activitats i serveis en general com ara fulletons pu-
blicitaris, anuncis per a publicacions i banners electrònics, car-
tells, targetons i invitacions en paper i electròniques, referides 
tant a accions promogudes des de Barcelona com les delega-
cions. 

Nadala i calendaris de l’Any Nou. 

L’àrea de comunicació prepara 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. Igualment, preparem 
el calendari de l’any que comença, ja sigui en format paper de 
sobretaula com en format pòster que els col·legiats poden ob-
tenir a través de la pàgina web.
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EL CAATEEB I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

L’oficina de premsa del caateeb actua com a pont entre la institució col·legial i els mitjans de comunicació gene-
rals i del sector. Entre les seves funcions hi ha la de difondre l’activitat del caateeb entre 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 en dóna resposta 
o bé les vehicula a través de les diferents àrees i serveis col·legials.

L’activitat del gabinet de premsa al llarg del 2017 ha estat intensa. Un any més, s’ha fet una acció 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 mediambiental. La sortida de la nova pàgina web del tècnic de capçalera durant la Se-
tmana de la Rehabilitació ja reforçat l’atenció dels mitjans. En aquest àmbit la comunicació de premsa s’ha refor-
çat amb campanyes de publicitat consistents en falques radiofòniques de promoció de la professió. La concessió 
i el llirament al caateeb de la Creu de Sant Jordi ha estat igualment un tema destacat per l’oficina de premsa. 

4.3 GABINET DE PREMSA

� � Roda de premsa 
de presentació de 
l’European BIM 
Summit 2017
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� � Articles de premsa 
i reportatges realitzats 
a partir de les dades 
del CAATEEB sobre 
l’evolució del sector en 
el marc de la celebració 
de Barcelona Building 
Construmat

� � Reportatges 
de premsa fets a 
partir de les dades i 
manifestacions emeses 
pels portaveus del 
CAATEEB amb motiu 
de la Setmana de la 
Rehabilitació i l’European 
BIM Summit
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Altres temes que han ocupat l’atenció del gabinet de premsa 
han estat els Premis Catalunya Construcció que enguany han 
celebrat la seva XIV edició, la posada en marxa del nou Codi 
Deontològic dels aparelladors a Catalunya, la participació del 
caateeb al Saló de l’Ensenyament, la participació a Constru-
mat, així com la celebració de la tercera edició de l’European BIM 
Summit, un tema tecnològic que no obstant gaudeix de l’interès 
dels mitjans de comunicació, sobretot pel que fa als seus as-
pectes respecte a la industrialització del sector i els avantatges 
econòmics i de gestió. La difusió de les dades de conjuntura 
econòmica també interessen el sector, així com l’opinió del ca-
ateeb en temes de debat ciutadà, com per exemple la connexió 
a Barcelona del tramvia per la Diagonal. També destaca l’acció 
en premsa comarcal que acompanya l’acció duta a terme per 
les delegacions del caateeb, la seva activitat cultural i la tro-
bada anual d’aparelladors en cadascun dels àmbits territorials.

Debat sectorial i ciutadà

Durant l’any 2017 s’han emès 30 notes de premsa sobre temes 
de política professional i de promoció d’activitats que interes-
sen els ciutadans. S’ha establert un contacte periòdic amb pe-
riodistes especialitzats de la premsa general i s’ha mantingut 
un contacte continuat amb les revistes i mitjans digitals del 
sector. Quant a l’interès dels mitjans de comunicació, s’han 
comptabilitzat més de 400 impactes en la premsa escrita, entre 
la qual destaquen les aparicions amb motiu de la Setmana de la 
Rehabilitació, la informació de conjuntura econòmica i les no-
ves tecnologies, la convocatòria dels Premis Catalunya Cons-
trucció, la concessió de la Creu de Sant Jordi o les exposicions 
culturals. La mitjana mensual d’impactes en premsa és d’uns 
25 aproximadament. A més, s’han preparat i publicat diversos 
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 pel president del caateeb, així com la partici-
pació de diversos membres de la Junta de Govern en reportat-
ges, informacions i entrevistes emeses per la premsa escrita, 
ràdio i televisió.
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RESUM DE L’ACTIVITAT

Entrevistes publicades en premsa  
durant el 2017

• L’ECONÒMIC: “Un aparellador més tecnològic i economista” 
(15/01/2017)

• EXPANSIÓN: “Eficiencia y BIM, las salidas laborales para 
aparelladores” (02/05/2017)

• LA VANGUARDIA: La escasa innovación lastra la 
productividad de la construcción (22/05/2017)

• MÓN EMPRESARIAL: Entrevista a Jordi Gosalves, president 
del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d'Edificació de Barcelona (06/10/2017)

• CINCO DÍAS: “La rehabilitación reclama su hueco en la 
recuperación del sector”(22/11/2017)

Articles principals publicats en premsa 
general i del sector

• ARA - Jordi Gosalves (19/03/2017)

• LA VANGUARDIA - Los aparejadores se adentran en el 
futuro de la edificación (23/05/2017)

• EL PERIÓDICO – L’edificació al servei de la societat 
(06/07/2017)

• LA VANGUARDIA – Los males inmobiliarios (07/09/2017)

• NUEVO AZULEJO – BIM, un seguro para el patrimonio 
histórico (22/09/2017)

 • OBSERVATORIO INMOBILIARIO - El BIM y el valor 
patrimonial de los inmuebles (10/10/2017)

 • DIARI DE TERRASSA - La administración debe actuar en el 
sector inmobiliario (13/10/2017)

Formació als directius

• Curs de portaveus (10/02/2017)

• Curs de xarxes socials (30/10/2017)

Altres accions realitzades

• Especial redaccional La Nit de la Construcció 

• Gabinet de premsa BIM Summit 2017

• Gabinet de premsa Setmana de la Rehabilitació



DELEGACIONS

Delegació de l’Alt Penedès-Garraf _158

Delegació del Bages-Berguedà-Anoia _164

Delegació del Maresme _170

Delegació d’Osona-Moianès _175

Delegació del Vallès Occidental _183

Delegació del Vallès Oriental _190

5

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 Bar-
celona, a través de la seu central a Barcelona i les delegacions de l’Alt Pene-
dès-Garraf, Bages-Berguedà-Anoia, Maresme, Osona-Moianès, 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 professionals 
i ciutadans d’aquestes comarques.
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EQUIP RESPONSABLE

La delegacio de l’Alt Penedes-Garraf ha complert el sisè any de vida. La comissio territorial de la delegació esta 
formada pels companys Sebastià Janè (delegat), Joan Janè, Joan Olivella, Laura Lopez i Meritxell Bosch. La co-
missio territorial s’ha reunit periòdicament, dos dimarts al mes i ha participat en representacio de la professió en 
actes celebrats als municipis d’aquestes comarques, a mes de participar en les activitats planificades per a l’any 
2017.

5.1 DELEGACIÓ  
ALT PENEDÈS-GARRAF

� � La Delegació del 
l’Alt Penedès-Garraf 
ubicada a Vilafranca 
del Penedès
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RELACIONS AMB L’ENTORN

Al llarg de l’any els membres de la comissió han assistit com a 
representants del caateeb a diferents convocatòries, reunions 
i trobades com ara:

• NODE GARRAF. Agència de desenvolupament sobre el 
projecte i sessió sobre l’eficiència energètica en l’habitatge i 
la mobilitat.

• CITEP Comissió Infraestructures i Territori Penedès, on 
participen en les reunions mensuals.

• Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Es van reunir al maig 
amb l’alcaldessa, Abigail Garrido i va ser convidadats a la 
presentació del Pla del Reactivació Municipal pels anys 2017 
i 2018.

• Entrem-hi El delegat va assistir al març a l’acte de 
reconeixement que es fa a les empreses i entitats 
col·laboradores amb el projecte Junts Trenquem el Cercle 
celebrat a la seu del Vinseum de Vilafranca del Penedès. 

• També va assistir al març a l'ADEPG de Vilanova, a la reunió 
del jurat dels Premis ADEPG 2017.

• Al setembre va tenir lloc una reunió del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès, per comentar temes d’interès mutu com ara 
l’informe ITE i la borsa de tècnics, entre d’altres.

Per altra banda, com és habitual s’han portat a terme diferents 
col·laboracions amb la Unió Empresarial del Penedès com ara 
la reserva de sales per a xerrades de diversos temes d’interès 
com la reforma horària, seguretat i salut, etc.

SERVEIS AL COL·LEGIAT

Test Aluminós

La delegació facilita l’assaig per determinar la presencia de ci-
ment aluminós en una mostra de formigó d’una bigueta. Es un 
servei tant per a col·legiats com per al públic en general. Tres 
col·legiats han fet servir el servei aquest any.

Entitat de Registre del Certificació Digi-
tal idCat

La delegació de l’Alt Penedès-Garraf és entitat de registre del 
certificat d’identitat digital català idCat i ofereix aquest servei 
de validació a col·legiats i usuaris en general. S’han donat d’alta 
2 certificats digitals d’idCat.

Corredoria d’Assegurances Aparella-
dors Serveis Professionals

Amb la voluntat de donar un millor servei i assessorament 
personalitzat als col·legiats de les nostres comarques, la  
Corredoria d'Assegurances Aparelladors Serveis Professionals 
va desplaçar dos asssessors comercials a la Delegació de l’Alt  
Penedès - Garraf amb un total de 7 visites programades

� � Oficina d’atenció 
de Vilafranca del 
Penedès
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FORMACIÓ,  
SESSIONS TÈCNIQUES  
I ACTIVITATS CULTURALS

Maig

Espai Empresa: Envolupant de l’edifici, solucions i sistemes 
per a la impermeabilització 
Data: 18/05/2017 
Assistents: 15 

Juny

Espai Empresa: Sistemes solars sota l’entorn dels edificis 
nZEB-ORKLI 
Data: 08/06/2017 
Assistents: 8

Sessió tècnica: La conservació i el manteniment dels edificis 
Data: 20/06/2017 
Assistents: 18

Setembre

Espai Empresa: Impermeabilització amb l’innovador sistema 
“Oxiegen” 
Data: 14/09/2017 
Assistents: 11

Octubre

Espai Empresa: Sistemes de bloc de formigó cel·lular YTONG 
Data: 26/10/2017 
Assistents: 10

Novembre

Sopar tècnic: Solucions tècniques Kerakoll per a la 
construcció 
Data: 02/11/2017 
Assistents: 34

Taller per a sèniors: Com utilitzar els telèfons mòbils? 
Data: 22/11/2017 
Assistents: 3

Desembre

PROMSA: Formigons i morters tecnològics 
Data: 01/12/2016 
Assistents: 8

El total d’assistents a aquestes sessions ha estat de 99 perso-
nes.

SESSIONS AMB LA UEP

Dins del conveni de col·laboració anb la Unió Empresarial del 
Penedès (UEP), s’han realitzat dues sessions a les nostres 
instal·lacions sobre els temes següents: 

- Cicle novetats laborals: Registre de la jornada de feina 
(22/03/2017)

- Jornada de treball: Novetats judicials en matèria laboral i 
campanyes de la Inspecció de Treball. Control de la jornada de 
treball (27/04/2017)
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ALTRES ACTIVITATS

La delegació forma part de la xarxa Junts Trenquem el Cercle! I 
un any més va col·laborar amb el projecte oferint formació per 
a persones en itinerari d’inserció en el món de la construcció. 
Al febrer es va fer una jornada formativa sobre Interpretació de 
plànols, impartida per membres de la comissió territorial. Hi 
van participar 15 persones vinculades al projecte Inclusió (Vila-
franca Inclusió, Sant Cugat Inclusió i Monjos Inclusió), així com 
de la Cooperativa Nou Set en itinerari d’inserció. La jornada for-
mativa va tenir una durada de dues hores aproximadament i els 
alumnes van poder participar-hi activament.

També es va programar, al març, una Xerrada informativa amb 
el títol l’Estat actual del sector de la construcció on  van parti-
cipar 15 persones vinculades al projecte Inclusió, que té com a  
finalitat aconseguir feina a persones en risc o situació de vulne-
rabilitat social i recuperar i/o rehabilitar espais i edificis munici-
pals. També hi van assistir persones de la Cooperativa Nou Set 
en itinerari d’inserció. 

Sessió  informativa dins el programa 
Consolida’t

Dins del marc de col·laboració amb El Col·legi d'Enginyers Tèc-
nics Industrials (CETIVG) es va programar una sessió informa-
tiva per promoure un programa de coaching, per a professionals 
autònoms, 100% subvencionat per la Generalitat de Catalunya i 
amb un total de 3 assistents.
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TROBADA ANUAL DE 
COL·LEGIATS 2017

La Delegació de l’Alt Penedès-Garraf va celebrar el 3 de febrer 
el tradicional sopar anual de col·legiats i col·legiades. La tro-
bada es va fer al restaurant La Daurada de Vilanova i la Geltrú 
amb la participació de 84 assistents, entre professionals i els 
seus familiars i amics. La trobada va ser presidida per Jaume 
Casas, secretari de la Junta de Govern del caateeb; Sebastià 
Jané, delegat de l’Alt Penedès-Garraf; Gerard Llobet, regidor 
d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament de Sit-
ges i Josep Maria Martí, regidor de Territori, Serveis Urbans i 
Medi Ambient, Habitatge i Protecció Civil de l’Ajuntament de Vi-
lafranca. També hi van assistir membres de la Junta de Govern i 
de les diferents comissions territorials del caateeb.

En el transcurs de l'acte es va donar la benvinguda   als nous 
col·legiats. Hi varen assistir Yassine Zeiddar,  Alba Armengol, 
Gerard Moral i Ainhoa Pérez. També es va fer l’homenatge als 
col·legiats amb 25 anys, amb la participació de Víctor Ramos i 
als 50 anys de professió, que va correspondre al company Jo-
sep A. Gargallo.

Hi van col·laborar les empreses següents:

• Prefabricats Pujol

• Cudie

• Cafès Novell

• Joan Olivella, S.L.

• Uniland

• Olis Pausas

• Sika

• Roc Roi

� � Imatge del grup 
de companys junt 
amb les autoritats 
al restaurant de 
Vilanova i la Geltrú
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LA CREU DE SANT JORDI  
ARRIBA TAMBÉ A LA DELEGACIÓ

Dins dels actes per celebrar la distinció rebuda pel caateeb amb la Creu de Sant Jordi, al setembre es va 
fer un acte institucional i una petita festa a la delegació que va comptar amb la participació de 21 persones. 

L'acte es va iniciar amb un discurs de benvinguda per part del president del caateeb Jordi Gosalves. A con-
tinuació vam poder gaudir d'una conferència a càrrec del biòleg i escriptor vilafranquí Jaume Baltà Moner, 
que va presentar el primer volum de “Ciència i Tecnologia al Penedès. Passat, Present i Futur“, dedicat a 
l’Alt Penedès.

� � La placa distintiva 
amb la Creu de Sant 
Jordi atorgada al 
CAATEEB
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EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia està formada per Cristian-Marc Huerta, Pere Vilarrubias, Marc 
Rovira, Conxi Pladellorens i Alba Xarpell. La Comissió es reuneix periòdicament i  treballa participant en actes 
dels municipis de les tres comarques i seguint la planificació de les activitats que es van marcar per a l’any 2017, 
comptant amb la participació i col·laboració de diferents col·legiats.

5.2 DELEGACIÓ DEL  
BAGES-BERGUEDÀ-ANOIA

� � La seu de la 
Delegació del Bages-
Berguedà-Anoia 
s’ubica a la cèntrica 
Plana de l’Om de 
Manresa  
 
(Foto Chopo)
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RELACIONS AMB L’ENTORN I 
PROJECCIÓ DE LA DELEGACIÓ

Taula de la Construcció del Bages

La Taula de la Construcció 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 caa-
teeb. Es mantenen reunions periòdiques.

Taula de la Construcció del Berguedà

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia lidera la comissió de 
treball per fer propostes per a la millora de les ordenances mu-
nicipals de Berga, en el marc de la Taula de la Construcció del 
Berguedà. Es mantenen reunions periòdiques. 

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 del caateeb, compleix funcions 
de caràcter informatiu, consultor, gestor i resolutiu i, a instància 
dels Ajuntaments, també compleixen funcions interpretatives. 
Es mantenen reunions periòdiques. 

Intercol.legial Tècnica de la Catalunya 
Central

La Intercol.legial Tècnica està formada per la Delegació del ca-
ateeb, la Delegació del Bages-Berguedà del COAC, la Demar-
cació de Catalunya Central del COEIC i pel Col.legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Manresa. Es mantenen reunions periò-
diques.

Associació de Comerciants i Empresaris 
del Berguedà

La Delegació i l’Associació d’Empresaris del Berguedà (ACEB) 
han establert un conveni de col.laboració que permet que els 
col·legiats de la Delegació del caateeb puguin tenir un punt de 
referència del col·legi al Berguedà. 

Unió empresarial de l’Anoia

La Delegació del caateeb i la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) 
han establert un conveni de col.laboració que permet que els 
col·legiats de la Delegació puguin tenir un punt de referència del 
col·legi a la comarca de l’Anoia.

Ajuntament de Manresa

La Delegació del caateeb 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 ciu-
tat cap a escenaris de major progrés econòmic i social per a 
tots els ciutadans i de millor posicionament  territorial. És per 
això que incorpora mesures objectives que han de permetre di-
mensionar l’abast de la transformació promoguda. Actualment 
s’està treballant en varis projectes de diferents àmbits. Es man-
tenen reunions periòdiques.

Conveni de formació amb el Gremi de 
Constructors

Aquest conveni té com a objectiu l’organització i  la imparti-
ció 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.

Consorci Viari de la Catalunya Central

La Delegació del caateeb assisteix a les assamblees del Con-
sorci 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. Es mantenen reunions periòdiques.

Conveni amb el Montepio de  
Conductors

La Delegació del caateeb i el Montepio de Conductors Sant 
Cristòfol-Manresa-Berga, han establert un conveni de col.la-
boració per tal que els col.legiats de la Delegació del Bages-
Berguedà-Anoia puguin gaudir de diferents avantatges en el 
moment de contractar els diversos serveis que el Montepio els 
pot oferir.
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FORMACIÓ  
I SESSIONS TÈCNIQUES

Gener

Curs: Energia solar fotovoltaica en autoconsum (juntament 
amb l’Intercol·legial) 
Dates: 24, 26 i 31 de gener 
Durada: 9 h 
Assistents: 16

 Març

Curs: Autodesk Revit. Nivell II BIM (Building Information 
Modeling) 
Dates: del 7 al 28 de març 
Durada: 28 h 
Assistents: 8

Curs: Edificis de consum quasi nul – nZEB 
Data: 23 de març 
Durada: 4 h 
Assistents: 12

Abril

Jornada tècnica: Formigons i morters tecnològics – PROMSA 
Data: 6 d’abril 
Durada: 2 h 
Assistents: 4

Jornada tècnica: Tractament d’humitats – Rehabilit 
Data: 25 d’abril 
Durada: 2 h 
Assistents: 12

Jornada tècnica: Eficiència energètica en equipaments 
municipals (junt amb l’Intercol·legial) 
Data: 27 d’abril 
Durada: 5 h 
Assistents: 53

Plataforma per a l’impuls de la  
rehabilitació energètica de l'edificació 
al Bages

L’any 2013 es va acordar la creació de la Plataforma per a 
l’impuls de la rehabilitació energètica de l’edificació al Bages 
(PIREEB). L’objectiu d’aquesta plataforma és impulsar les po-
lítiques d’estalvi energètic en l’àmbit de la edificació al Bages, 
mitjançant la rehabilitació energètica del parc d’edificis cons-
truïts, tant els de titularitat pública com privada. L’acord va ser 
signat pels 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-
Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, components 
de la Intercol·legial Tècnica del Bages. Aquesta plataforma és 
oberta a totes les administracions i agents relacionats amb la 
construcció i l’energia de la comarca del Bages que s’hi vulguin 
adherir.  

GEST!

Al març de 2015 la Delegació del caateeb i Gest! Van signar un 
conveni amb la finalitat de col·laborar per tal d’establir eines i 
sistemes comuns de treball que, dins del servei a la comuni-
tat, permetin ajudar a l’acompliment dels respectius objectius 
socials. 

SERVEIS AL COL·LEGIAT

Test Aluminós

La delegació facilita l’assaig per determinar la presència de ci-
ment aluminós en una mostra de formigó d’una bigueta. És un 
servei per als col.legiats i per a tots els ciutadans. L’any 2017 es 
van fer 18 test aluminós. 

Entitat de Registre del Certificació  
Digital idCat

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia és entitat de registre 
del certificat d’identitat digital català idCat i ofereix aquest ser-
vei de validació a col.legiats i usuaris en general. S’han donat 
d’alta 21 certificats digitals d’idCat.
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Maig

Jornada tècnica: Presentació del Llibre d’incidències en 
format web (Liweb) i de la Guia pràctica SEREM (juntament 
amb l’Intercol·legial) 
Data: 9 de maig 
Durada: 2 h. 
Assistents: 10

Juny

Jornada tècnica: Treballs especials: alçades i verticals 
(juntament amb la l’Intercol·legial) 
Data: 7 de juny 
Durada: 4 h 
Assistents: 15

Novembre

Jornada tècnica: Reparació i reforç fonaments. Diagnosi i 
tècniques d’actuació – GEOSEC 
Data: 9 de novembre 
Durada: 2 h. 
Assistents: 5

Visita a les cobertes de la Seu de Manresa 
Data: 16 de novembre 
Assistents: 11

COMUNICACIÓ, CULTURA  
I ACTES SOCIALS

29è Sopar del Col·legiat

El divendres 16 de juny es va fer el 29è Sopar del Col·legiat al 
restaurant Casal de Castelltallat, al terme municipal de Sant 
Mateu de Bages, amb activitat “Bateig de Cel” a l’observatori 
astronòmic, amb una assistència de 75 persones entre col.le-
giats, acompanyats i amics. 

L’acte va començar amb un aperitiu de benvinguda a l’exterior 
del restaurant, seguidament es va entrar dins per continuar 
amb el sopar, durant el qual es va donar la benvinguda als nous 
col·legiats i es va retre homenatge als col.legiats amb 25 i 50 
anys de professió. Com ja és tradició, també es va fer entre-
ga dels premis Taronja i Llimona. I com a novetat és va lliurar 
un diploma a la Constructora del Cardoner en reconeixement a 
l’impuls de la professió. La trobada va ser presidida pel dele-
gat del Bages-Berguedà-Anoia, Cristian Marc Huerta i el pre-
sident del caateeb, Jordi Gosalves. La vetllada va finalitzar 
amb l’activitat “Bateig de Cel”, consistent en una visita guiada 
a l’Observatori Astronòmic de Castelltallat, on van poder ob-
servar, comprendre i gaudir l’univers des de la natura amb un 
telescopi de 400 mm de diàmetre, acompanyats pel director del 
centre, el barceloní Toni Guntín. A tots els presents se’ls va fer 
entrega d’un obsequi com a record de la vetllada.

� � Imatge dels 
companys del Bages-
Berguedà-Anoia en la 
seva trobada anual a 
Sant Mateu de Bages
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XIX Edició Fira Ecoviure 

Durants els dies 27, 28 i 29 d’octubre, al Palau Firal de Manresa 
va tenir lloc la Fira Ecoviure, una fira per a la sostenibilitat am-
biental, social i econòmica del planeta, on participen diferents 
sectors. La Fira vol ser un mirall de les bones pràctiques en 
sostenibilitat i premia aquesta tendència al millor producte, per 
poder fer-ne ressò i impulsar les millors iniciatives dels exposi-
tors. Durant aquests dies es podia participar i gaudir de les xe-
rrades i debats, demostracions de cuina i tast, tallers i activitats 
divulgatives i sobretot del coneixement i productes que aporten 
les empreses i institucions que creuen en l’economia verda.

ACTIVITATS  
ESPORTIVES I LÚDIQUES

VII Partit de Futbol Dual 

L’11 de febrer, durant les Festes de la Llum, es va celebrar el VII 
Partit de Futbol Dual (amb dues pilotes) a l’Estadi municipal de 
futbol del Congost, on es van enfrontar l’Interco.legial Tècnica 
de la Catalunya Central i la Fundació Universitària del Bages en 
un ambient lúdico-festiu. El resultat va ser de 14 a 9, guanyant 
la Intercol·legial. L’activitat es va organitzar conjuntament amb 
l’Intercol·legial.

� � L’equip de la 
Intercol·legial tècnica 
de la Catalunya 
Central

� � XIX Edició Fira 
Ecoviure
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Caga Tió

El 21 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 mistela. Durant l’activitat 
ens va acompanyar el grup juvenil Sextet Intermitent amb una 
actuació musical per a l’ocasió.

� � Un dels divertits 
moments del Caga 
Tió nadalenc per als 
més petits
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EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Maresme està formada per Joan-Fèlix Martínez, Pere Móra,  Ferran Valero, Núria Sau-
leda 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

� � Seu de la 
Delegació del 
Maresme a la Plaça 
Xammar de Mataró  
 
(Foto Chopo)
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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 ciu-
tat, amb especial atenció sobre els béns catalogats. Joan-Fèlix 
Martínez (delegat) forma part del Consell del Patrimoni i ha as-
sistit a les reunions programades.

Consell Assessor Urbanístic de Mataró.

Òrgan local de caràcter informatiu i deliberatiu en matèria ur-
banística. Joan-Fèlix Martínez (delegat) i Miquel Àngel Delgado 
Abad formen part del consell assessor i han assistit a les reu-
nions programades.

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 as-
sumptes relacionats amb l’habitatge, i amb la facultat d’emetre 
informes, fer propostes o al·legacions. Joan-Fèlix Martínez (de-
legat) ha assistit a les reunions programades.

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. El 
Consell està integrat, entre d'altres, per representants d'entitats 
i organitzacions de la ciutat, així com dels grups polítics amb 
representació municipal. Núria Sauleda i Fernando Valero for-
men part del Consell del Medi Ambient i han assistit a les reu-
nions programades.

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 
desenvolupament 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 encaminar-nos cap a un desenvolupa-
ment sostenible. La Casa Capell s’adreça a tota la ciutadania, 
les entitats, els centres educatius i les empreses de Mataró.

2017 Any Puig i Cadafalch

La Delegació del Maresme ha format part de la Comissió per a 
la commemoració dels 150 anys del naixement de Josep Puig i 
Cadafalch i els 100 anys del seu nomenament com a president 
de la Mancomunitat de Catalunya, que conjuntament amb altres 
entitats del municipi han organitzat durant el 2017, Any Puig i 
Cadafalch, diferents activitats.

� � Participants en 
el Taller d’Estucs a la 
Casa Coll i Regàs de 
Mataró
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Col·laboració amb l’Associació Sant Lluc 
per l’Art

Continuem amb la col·laboració entre la Delegació del Maresme 
i l’Associació Sant Lluc per l’Art per promocionar l’art i la cultura 
al Maresme. Aquest any 2017 Sant Lluc ha realitzat la novena 
temporada d’exposicions a la Delegació. Des del gener fins al 
desembre de 2017 s’han realitzat 9 exposicions amb un gran 
èxit de participació ciutadana.

Col·laboració amb l’Institut Municipal 
de Promoció Econòmica i la Fundació 
Tecnocampus

El 26 de gener de 2012 es va signar un conveni de col·laboració 
entre l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, 
la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i la Delegació del 
Maresme del caateeb que té com a principals objectius fomen-
tar la capacitació dels professionals en competències trans-
versals, l’adquisició de noves competències tecnològiques que 
millorin l’eficiència i la productivitat dels professionals, l’accés 
a la informació sobre sortides professionals i el foment de 
l’emprenedoria. Pere Móra ha assistit a les reunions programa-
des.

Col·laboració amb Te de Tertúlia

Hem continuat la nostra col·laboració entre la Delegació 
del Maresme i l’entitat cultural Te de Tertúlia. Un conveni de 
col·laboració per impulsar un nou espai cultural al servei de la 
ciutat, les Tardes culturals al Col·legi d’Aparelladors. L'activitat 
de Te de Tertúlia es desenvolupa en el marc de les humanitats. 
Durant el 2017 s’han realitzat més de 20 conferències. Es duen 
a terme sempre les tardes dels dimarts i consisteixen en  ci-
cles de xerrades culturals.

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 ci-
ment aluminós en una mostra de formigó d’una bigueta. És un 
servei per a tots els col·legiats i ciutadans. 

FORMACIÓ I SESSIONS 
TÈCNIQUES

Sessions informatives, tècniques i espai 
empresa

Les sessions informatives, sessions tècniques i els espais em-
presa han reunit un total de 52 participants. 

Aproximació al BIM 
Data: 20 de febrer de 2017 
Assistents: 11

Facebook per a aparelladors 
Data: 20 de març 
Assistents: 5

Espai Empresa: Laterlite 
Data: 16 de gener de 2017 
Assistents: 8

Espai Empresa: Jardins verticals 
Data: 30 de gener de 2017 
Assistents: 1 anul·lat 

Espai Empresa: Rehabilit 
Data: 27 de febrer de 2017 
Assistents: 14

Espai Empresa: Oxiegen 
Data: 12 de juny de 2017 
Assistents: 14
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Sopar anual de col·legiats i col·legiades

El divendres 26 de maig va tenir lloc el X Sopar de Col·legiats de la 
Delegació del Maresme al restaurant Can Baladia d’Argentona. 
Un total de 154 col·legiats i col·legiades, acompanyants i amics 
van participar en l’acte. 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 de professió i es va donar la 
benvinguda als nous col·legiats. Van col·laborar amb diferents 
aportacions d’empreses del Maresme que ja son els patrocina-
dors habituals d’aquest acte: Folgarona, 2Pe Pilotes, Nou/Bau, 
Fustes Pram, Avellanet ambients, Associació Sant Lluc, Te de 
tertúlia, OTR, Speedgrass, Multiwebdia, Arvisa, Chacosa, Siscol 
i Catalonia Cerámica. 

X Sopar de col·legiats del Maresme 
Data: 26 de maig 
Assistents: 154

Cultura i actes socials i d'oci 

Els actes culturals, socials i lúdics han reunit un total de 1.383 
participants durant el 2017.

Passejada per l’art, una aproximació als gèneres pictòrics 
Dates: dimarts 10, 17, 24 i 31 de gener  
Assistents: 78

La Ruta de la Seda 
Dates: dimarts 7, 14, 21 i 28 de febrer 
Assistents: 238

L’altra meitat dels calls: les dones a les comunitats jueves 
medievals 
Dates: dimarts 7, 14, 21 i 28 de març  
Assistents: 126

A l’entorn del Big-Bang 
Dates: dimarts 4, 11, 18 i 31 d’abril  
Assistents: 117

Curs d’alimentació saludable 
Dates: dimarts 2, 9, 16 i 23 de maig 
Assistents: 99

Cicle: La història de la cuina 
Dates: dimarts 26 de setembre, 3 i 10 d’octubre  
Assistents: 13

� � La trobada anual 
de col·legiats es va 
fer a l’antiga fàbrica 
Calisay d’Arenys de 
Mar
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Cicle: Imatgeria de l’Edat Mitjana 
Dates: dimarts 17 i 24 d’octubre  
Assistents: 45

Cicle: Què cal saber per gaudir d’un concert 
Dates: dimarts 31 d’octubre, 7, 14, 21 i 28 de novembre  
Assistents: 417

Presentació del llibre “El carrer de Barcelona, 100 històries i 1 
carrer” de Pilar G. Agàpito 
Data: 14 de juny   
Assistents: 100

Presentació del llibre “La casa de cós al Maresme” d’Antoni 
Paricio 
Data: 13 de juliol  
Assistents: 90

Presentació del llibre “Des del cor. Missatges d’amor per 
cada dia” de Montse Macanás 
Data: 20 de juliol  
Assistents: 10

Acte de reconeixement al company Manel Salicrú 
Data: 3 de març  
Assistents: 50

Exposicions i visites culturals

Excursió: Recinte medieval d’Hostalric, castell i fortalesa 
Data: dimarts 28 d’octubre  
Assistents: 10

Taller per nens:  
Amb la casa sí que s’hi juga 

Del 18 al 26 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 5 escoles i 400 nens aproximadament.

Setmana de la rehabilitació

Taller d'estucs de calç esgrafiats o en calent per a tècnics 
Data: 1 de desembre  
Assistents: 14

Exposicions

“9ª Biennal Artística Col·lectiva d'Aparelladors Col·legiats” 
CAATEEB 
Dates: del 10 al 26 de gener 

“Éssers de fum” de Cristina Villa 
Dates: del 10 de febrer al 4 de març 

“Camí(ns)” d’Elisa F.Jufré 
Dates: del 10 de març al 8 d’abril 

"Performance de perruqueria” de Rosa Jiménez 
Dates: 23 i 24 d’abril 

“Tropismes” de Carme Garolera 
Dates: del 28 d’abril al 27 de maig 

“Dibuixos i escultures” de Josep Maria Gòmis 
Dates: del 9 de juny a l’1 de juliol 

"Tourist, X anys de fotografia de viatges” d’Óscar Fernández 
Dates: del 7 al 29 de juliol 

“Confluències del fang” de Joan Serra i Mia Llauder 
Dates: del 8 al 30 de setembre 

“Premis Catalunya Construcció 2017” CAATEEB 
Dates: del 30 d’octubre al 31 de novembre 

“Mosaics: entre el mar i els processos creatius”  
de Miquel Ortega 
Dates: del 13 d’octubre al 12 de novembre 

“Col·lectiva de gravadors” del col·lectiu de gravadors 
Dates: de l’1 de desembre de 2017 al 14 de gener de 2018 

� � Exposició de 
les candidatures 
finalistes i premiades 
als Premis Catalunya 
Construcció
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DELEGACIÓ  
D'OSONA-MOIANÈS

EQUIP RESPONSABLE

En el decurs de l’any 2017, 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 i de promoció de la nostra professió a la comarca. La Comissió 
Territorial de la Delegació d’Osona-Moianès, està constituïda per Maria Molins, Marc Manubens, Andreu Riera i 
David Mercader.

� � Seu de la 
Delegació d’Osona-
Moianès a la Rambla 
Passeig de Vic 
 
(Foto Chopo)

5.4
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RELACIONS AMB L’ENTORN

Ajuntament de Vic 

Pla d’acció cultural 

Dia: 18 de gener - Lloc: Institut del Teatre

Reunió per tractar sobre el Pla d’Acció Cultural (PAC) de futur 
de la ciutat de Vic i els diferents eixos de debat. S’estableixen 
diversos grups de treball i temàtiques específiques.

Del 14 de febrer fins al 2 de maig. Cada dimarts es celebren 
debats dins les temàtiques establertes en el PAC. El Col·legi 
s’adhereix als debats sobre les “infraestructures culturals”. 

Taula de mobilitat

Dia: 6 de març - Lloc: Palau Bojons de Vic

En aquesta sessió es va presentar el resultat de l’anàlisi de de 
les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) obtin-
gut arran de les anteriors sessions de la Taula de mobilitat per 
poder fer la valoració dels resultats de la DAFO i començar a 
definir les línies estratègiques de la mobilitat de la nostra ciutat. 

Vic entitats

Dia: 27 de març - Lloc: Sala Coll Bardolet de l’Edifici El Sucre 
de Vic

Jornada sobre l’obligatorietat d’utilitzar els mitjans electrònics 
per a relacionar-se administrativament amb l’Ajuntament de 
Vic. Amb l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,  del 
procediment administratiu comú de les administracions públi-
ques, s'estableix que els col·legiats i les institucions estan obli-
gats a relacionar-se les administracions públiques a través de 
mitjans electrònics per efectuar qualsevol tràmit d'un procedi-
ment administratiu.

Fòrum ambiental

Dia: 19 d’octubre - Lloc: Sala Coll Bardolet de l’Edifici el Sucre 
de Vic

Sessió sobre la Gestió Energètica del Fòrum Ambiental de Vic. 
Introducció general sobre el tema i l’objectiu d’acció ambiental 
en el marc del Pacte d’alcaldes contra el canvi climàtic.

Patronat de la ciutat antiga

El Col·legi té com a representant en el Patronat de la Ciutat An-
tiga de Vic al col·legiat Pere Pou Viñas, el qual ha assistit periò-
dicament a les reunions d’aquesta comissió i manté informada 
a la Delegació dels acords que s’hi prenen.

Consell de la Ciutat de Vic

El Col·legi està representat al Consell de la Ciutat de Vic mi-
tjançant el col·legiat Andreu Riera. El Consell és un òrgan parti-
cipatiu assessor que treballa diversos temes d'àmbit local.

V Fira de Biomassa Forestal

Dies: 23 al 25 de febrer - Lloc: Recinte Firal El Sucre

5a fira de biomassa que es va dur a terme al recinte firal de la 
ciutat de Vic del 23 al 25 de febrer. Punt de trobada d’empreses, 
institucions i particulars per conèixer les novetats en el sector, 
aplicacions a l’edificació i l’aprofitament energètic entre altres.

II Congrés de la Fusta Constructiva

Dia: 15 de març - Lloc: caateeb Osona-Moianès

Reunió entre els representants del caateeb i el Col·legi 
d’Arquitectes per planificar accions i activitats conjuntes en el 
marc de la segons edició de la Fira de la Fusta Constructiva a 
Vic que es durà a terme del 19 al 21 d’octubre. 

Dia: 19 d’octubre - Lloc: Recinte firal El Sucre de Vic

Trobada amb tots els agents implicats en el la construcció en 
fusta per presentar un avantprojecte de la Plataforma tècnica, 
professional i institucional sobre fusta constructiva, formada 
per entitats, empreses i persones amb una sensibilització es-
pecial per la construcció sostenible amb fusta a fi de compartir 
visions i  criteris, experiències, problemes i solucions, davant 
l’interès social, tècnic i professional manifestat en els darrers 
anys.

Conveni amb Càritas Diocesana

La Delegació d’Osona-Moianès del caateeb va signar al des-
embre un conveni amb Càritas Diocesana amb l’objectiu de 
facilitar la participació voluntària dels seus professionals en el 
manteniment i conservació d’immobles, habitatges i altres es-
pais destinats a funcions socials de Càritas en l’àmbit territorial 
de la Diòcesi del Bisbat de Vic. 
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Els professionals del caateeb que s’incorporin en aquest pro-
grama de voluntariat podran emetre certificats d’habitabilitat 
i d’eficiència energètica; elaborar informes sobre l’estat dels 
habitatges i de les possibles millores, gestionar i coordinar les 
obres que els siguin encomanades, i també fer gestions tècni-
ques amb les administracions públiques, relacionades amb la 
conservació, el manteniment i la rehabilitació dels habitatges i 
immobles de Càritas.

Els voluntaris prestaran els seus serveis de forma altruista, però 
en cap cas es faran càrrec de les despeses derivades de fer el 
treball, les quals seran subvencionades pel caateeb a Caritas 
Diocesana a través de la partida pressupostaria que el Col·legi 
destina a projectes de Cooperació. El conveni segueix una línia 
de col·laboració ja encetada en 2016 pel caateeb amb Càritas, 
que voldria estendre a totes les demarcacions de Càritas Dioce-
sanes amb seu a Catalunya que ho necessitin.  

Col·legi d’Arquitectes d’Osona

S’han mantingut diverses reunions i un contacte molt fluid amb 
la Delegació d’Osona del Col·legi d’Arquitectes (COAC) durant 
tot l’any, quant a temes que afecten als dos col·lectius profes-
sionals i a l’organització de jornades conjuntes de contingut 
tècnic.

Agència Local de l’Energia d’Osona

S’han mantingut durant l’any vàries reunions amb el responsa-
ble de l’Agència, en les quals s’han abordat temes que afecten 
la professió, com ara les subvencions i les vies de finançament 
obertes al llarg del 2017.

Oficina de l’Habitatge del Consell  
Comarcal

També s’han fet diverses trobades amb el responsable 
d’Habitatge del Consell Comarcal, per parlar sobre diferents te-
mes d’interès com ara la línia de subvencions a la rehabilitació 
obertes pel Departament d’Habitatge.

FORMACIÓ I  
SESSIONS TÈCNIQUES

Jornada tècnica: Què és, quant costa i com es construeix un 
habitatge passivhaus 
Data: 7 de febrer  
Lloc: Delegació d’Osona-Moianès  
La Delegació, amb la col·laboració de La Plataforma 
d’Edificació Passivhaus (PEP) va organitzar una jornada 
tècnica d’acostament a la construcció d’edificis de consum 
zero o quasi nul, amb estàndard Passivhaus. L’objectiu era 
fer una revisió de la situació actual de la construcció des 
del punt de vista de l’eficiència energètica a l’edificació. 
Per això, la ponència va recollir l’àmbit normatiu actual en 
matèria i l’estàndard Passivhaus com a model a seguir per la 
construcció d’edificacions de consum zero o quasi nul.  
Assistència:  13  col·legiats

Curs de formació: Cas pràctic d’ús de l’eina unificada LIDER-
CALENER (HULC) 
Dates: del 17 de febrer al 17 de març 
Lloc: Delegació d’Osona-Moianès 
L’objectiu del curs era prendre a utilitzar el programa de 
certificació energètica eina unificada LIDER-CALENER 
(HULC) i comprendre el procediment complet per realitzar 
certificacions energètiques a partir de casos pràctics. 
Assistència:  11 col·legiats

Jornada tècnica: Formigons i morters tecnològics 
Data: 28 de febrer  
Lloc: Delegació d’Osona-Moianès 
Les noves tecnologies ja són presents als formigons i 
morters que podem fer servir a les obres de rehabilitació, 
millorant significativament les prestacions dels elements 
intervinguts, tant a pel que fa a la resistència com a 
la millores de l’eficiència energètica. Als mitjans de 
comunicació s’han publicat recentment notícies sobre 
l’aparició al nostre país de nous components per al formigó 
com pot ser el grafè, però la realitat és que ja fa uns anys que 
el formigons i morters tecnològics conviuen amb nosaltres 
i és del tot imprescindible el seu coneixement per part del 
col·lectiu. 
Assistència: 12 col·legiats
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Jornada tècnica: Noruega, 10 anys innovant en fusta 
Data:  15 de març 
Lloc:  Delegació d’Osona-Moianès 
La Ciutat de Fusta: Noruega, 10 anys innovant. El nostre 
company Miquel Vilaró ha estat durant un any a la ciutat 
de Trondheim, al centre de Noruega, on ha cursat estudis 
d’arquitectura sostenible. Allà va conèixer el programa 
Trebyen (Ciutat de Fusta) que vol promoure l’ús de la fusta 
de manera innovadora en els projectes de construcció. 
Aquesta iniciativa de l’administració municipal de Trondheim, 
va tenir una primera fase 2005-15 i ja s’ha prorrogat fins 
al 2030. Amb aquesta sessió s’ha volgut donar a conèixer 
aquest exemple, el programa Trebyen i les iniciatives 
de l’administració noruega per facilitar l’ús de la fusta 
a la construcció, així com les xarxes de professionals 
compromesos amb aquest material. 
Assistència:  10 col·legiats

Curs de formació: Edificis de consum quasi nul nZEB 
Data:  16 de maig 
Lloc:  Delegació d’Osona-Moianès 
La Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu preveu que el 
31 de desembre del 2020 tots els edificis nous siguin edificis 
de consum d'energia quasi nul (2018 per als ocupats i de 
titularitat pública). Això suposa per a cada estat membre 
una sèrie d'accions encaminades a la transposició d'aquesta 
directiva, mentre que per als agents de la construcció, suposa 
estar preparats per aconseguir aquest objectiu. 
Assistència:  10 col·legiats

Jornada tècnica: Sistemes solars en l’entorn d’edificis nZEB 
Data:  31 de maig 
Lloc:  Delegació d’Osona-Moianès 
La Unió Europea vol reduir l'impacte mediambiental dels 
edificis, atès que s'estima que el 40% de la seva energia 
consumida i el 36% de les seves emissions d'efecte 
hivernacle corresponen a aquest sector. Amb la intenció 
de reduir aquestes emissions i fomentar l'ús d'energies 
renovables, la Directiva europea 2010/31/UE introdueix la 
definició d'edifici de consum d'energia quasi nul o nZEB: 
aquell edifici amb un rendiment molt alt d'energia, on la 
gairebé nul·la o molt baixa quantitat d'energia requerida ha 
de ser àmpliament coberta per fonts renovables en el lloc o 
propers. La seva implementació a les instal·lacions públiques 
començarà el 31 de desembre de 2018, mentre que s'allarga 
fins a la mateixa data del 2020 per als edificis privats. Les 
instal·lacions juguen un paper crític per arribar als límits 
exigits. És fonamental la tria i l'estudi que millor s'adapti a 
l'edifici, perquè ens permeti estalviar en el consum.  
Assistència:  12 col·legiats

Jornada per als arquitectes tècnics municipals 
Data: 25 d’octubre  
Lloc: Delegació d’Osona-Moianès 
La delegació d'Osona-Moianès va organitzar una jornada 
adreçada exclusivament als arquitectes tècnics municipals, 
amb l'objectiu de debatre i resoldre les consultes i 
dubtes més habituals en l'exercici de les seves tasques a 
l'Administració. La intenció va ser posar en comú els temes 
més rellevants a fi de poder oferir respostes des del Col·legi.  
Assistència:  25 col·legiats

Curs de formació: Guia pràctica del coordinador de seguretat. 
Cas pràctic 
Dates: 7, 14 i 21 de novembre  
Lloc: Delegació d’Osona-Moianès 
Curs pràctic per als coordinadors de seguretat: documentació 
que cal preparar, tasques a desenvolupar i  metodologia de 
treball a seguir, en totes les fases del procés de l'obra. El 
curs va permetre resoldre tots els dubtes i obtenir les eines 
necessàries per dur a terme les coordinacions d'una manera 
pràctica i àgil. 
Assistència:  9 col·legiats

Sessió informativa: La nova llei d’autònoms i la fiscalitat del 
professional liberal 
Data: 25 d’octubre  
Lloc: Delegació d’Osona-Moianès 
Sessió informativa sobre la nova llei d'autònoms aprovada 
a l’octubre, les novetats de l'IRPF segons la reforma 
fiscal que entraven en vigor el 2017 i els canvis de cara al 
2018. També es van fer recomanacions sobre què cal tenir 
en compte per planificar el tancament de l'exercici 2017, 
es van recordar les despeses deduïbles més habituals en 
l'IRPF i com actuar davant de les notificacions i inspeccions 
d'hisenda entre d'altres. 
Assistència:  11 col·legiats
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Sopar de col·legiats i col·legiades

La delegació d’Osona-Moianès va celebrar el tradicional sopar 
de col·legiats el divendres dia 2 de juny, a la històrica Casa Ri-
cart de Vic, un lloc privilegiat enmig del nucli antic de la ciutat, 
a tocar de la Catedral, al costat del Bisbat i de l'església de la 
Mercè, rodejats d’espiritualitat, per això en diuen la "Ciutat dels 
Sants". Va ser una oportunitat perfecta per trobar-se amb els 
companys i gaudir d'una agradable vetllada amb un bon sopar, 
al qual van assistir 90 persones. 

Abans del sopar es va organitzar una visita per a col·legiats i 
acompanyants per aprofundir en un bocí d’història de la ciutat. 
La Casa Ricart fou construïda a finals del s.XIX, tot i que a la 
planta baixa s’hi troben vestigis dels segles IX i X. L'impulsor 
de la seva construcció va ser Miquel Ricart, polític i empresari 
vigatà, després de la seva mort va passar per vàries mans. fou 
seu de l’Orfeó Vigatà i més tard s’hi va instal·lar l’Hospitalitat 
de Lourdes. 

L’edifici, que està protegit per a la seva vàlua arquitectònica, ac-
tualment acull les oficines de l’equip tècnic de Colomer-Rifà que 
s’ha encarregat de la rehabilitació i restauració de l’edifici utilit-
zant tècniques innovadores que han permès mantenir la imatge 
de les parts històriques de la casa, com la façana i les pintures, 
per retornar-li l’aspecte original i l’aparença inicial. La visita va 
ser conduïda per Jordi Rifà, arquitecte tècnic soci de l’empresa 
Colomer-Rifà.

Hi va haver aperitiu i a continuació va venir el sopar a la sala 
principal de la planta noble. Durant la celebració, la delega-
da Maria Molins i el president del Col·legi Jordi Gosalves van 
adreçar unes paraules als assistents i tot seguit es va fer un 
homenatge als col·legiats que celebraven els 25 anys de pro-
fessió: Jordi Coll Santanach, Jaume Caralt Calm i Marta Serra 
Espaulella. Aquest any vam poder comptar amb un nou convi-
dat al sopar: “La Creu de Sant Jordi” un reconeixement ben me-
rescut per al caateeb, que ens va acompanyar al llarg de la nit.

� � El sopar anual 
de col·legiats i 
col·legiades es va 
fer a la Casa Ricart 
de Vic
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EXPOSICIONS

Exposició: "MOSTRA BASADA EN ELS 
SENTITS I LA XOCOLATA"

De Teresa MO  
Del 24 de març al 22 d’abril

Teresa MO és dissenyadora i modista d’alta costura-sastre-
estilista de Vic. En el seu estudi-taller es dedica al disseny i 
l’elaboració de vestuari artístic per a teatre, cinema, ballet i 
dansa contemporània, entre d’altres i a l’estilisme personalitzat, 
núvies-nuvis i vestits de nit. 

Ara ha volgut fer realitat el seu somni i s’ha llançat a crear i re-
alitzar vestuari però allunyant-se de la passarel·la tòpica creant 
vestuaris basant-se en els sentits, intentant expressar-los mi-
tjançant el que li havien fet sentir diferents artistes, pintors, 
poetes, músics…

La primera que ha realitzat ha estat la ”Mostra basada en els 
sentits i la xocolata” que va presentar a Barcelona, al Museu de 
la Xocolata el 26 de maig de 2016. La part de la xocolata ha es-
tat una innovació en el món del vestuari, ja que a Catalunya mai 
s’havia fet. A Vic, la va presentar a l’Escola d’Art i Disseny dins 
el marc de Vic Capital de la Cultura Catalana el 7 d’octubre, mes 
dedicat a les arts escèniques. La part de vestuari ornamentat 
amb xocolata l’ha exposat al Museu de l’Art de la Pell dins el 
marc VICCC2016 Panoràmica del 3 de febrer al 26 de març de 
2017. 

Va presentar la “Mostra basada en els sentits i la xocolata” sen-
cera al Col·legi. Els pintors i poetes escollits per la mostra, en 
què s’ha basat depenent de les sensacions basades en el que 
ha sentit amb la seva obra, són Pablo Picasso,  Rothko,  Josep 
Vernis,  J. Uribe Robert i Joan Brossa.

Exposició: “MIRADES” 

De Rosa Bayot 
Acompanyada amb paisatges fotogràfics africans d’en Jordi 
Llorens. 
Del 19 de maig al 16 de juny

Des de la senzillesa dels colors i la noblesa de la fusta he tingut 
la oportunitat de transmetre l'esperit lliure i confiat d'un poble 
de mirada franca: Àfrica, un continent que t'atrapa pels seus 
colors i la seva exuberant bellesa, un poble que res demana i 
tot li és pres.  

Rosa Bayot, nascuda a Vic, es va iniciar en la pintura a l’Escola 
Masferrer de Vic sota el mestratge de Carles Vergés. Jordi Llo-
rens i Estapé, per la seva banda, és reporter viatger i fotògraf 
a qui la curiositat i el desig de conèixer cultures diferents l’ha 
portat a visitar més de cent països i a conviure en 40 diferents 
tribus de tot el món. 

Les fotografies dels paisatges de l’exposició pretenen trans-
portar-vos a un meravellós viatge per l’Àfrica. Que en mirar-les 
somieu desperts sense tancar els ulls. Imatges que reflecteixen 
llum, ombres, colors, horitzons i mirades, a fi que la nostra ment 
ens obri nous camins a mons i cultures desconegudes, amb 
l'esperança de trobar un món millor.
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Exposició: “CRUÏLLA D’EMOCIONS”

De Marta Calvo 
Del 30 de juny al 20 de juliol

Tots naixem, creixem, ens fem grans i morim. Però en aquest 
passeig per la vida coneixem i descobrim diferents sentiments, 
diferents emocions a través de milers de persones que, en algun 
moment o altre es van creuant en el nostre camí. Totes elles han 
deixat empremta i aquest llegat, aquesta petjada nua, és la que 
Marta Calvo ha volgut plasmar en les diferents obres. Tècnica 
emprada: llapis de colors i aquarel·les sobre paper

Exposició: “MARES”

De Ruth Bau 
Del 29 de setembre al 21 d’octubre

L’exposició MARES vol conduir a l’espectador, sobretot a les do-
nes, en una reflexió que gira al voltant de l’explotació ramadera, 
el paper de les femelles i l’ètica de la nostra tradició culinària. 
Ens volem seguir menjant els seus fills?

Ruth Bau (Vic, 1990) pintora. 

Titulada en Grau Superior de Pintura,en la seva obra podem 
veure l’interès en treballar temes relacionats amb la natura i 
l’hàbitat.
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Exposició-instal·lació:  
“CALAIX DE SASTRE”

De Laia Aguilà, Fabiola Mora i Chami González 
Del 16 de desembre de 2017 al 13 de gener de 2018

Calaix de Sastre neix de la simbiosi i la complicitat entre dues 
dones que es van conèixer, fruit de la casualitat i que han trobat 
afinitats en diferents àmbits de la vida, sobretot en la creació 
conjunta de peces.

La Laia viu i treballa al Montseny, connectada a la natura. Allà 
experimenta constantment amb el que li proporciona l’entorn 
per fer les seves peces de feltre, tenyir la llana, fer paper o filar 
per crear elements únics amb ànima. A l’entorn hi troba també 
la tranquil·litat i la vitalitat per evolucionar com a artesana de 
la llana i creadora de peces úniques i irrepetibles amb essència 
femenina. La Fabiola, per la seva banda, va començar, fa anys, 
a experimentar teixint amb llana per fer-se aquelles peces de 
roba que no trobava enlloc. En la creació de les peces sempre hi 
ha una idea inicial que es va transformant al llarg de la realitza-
ció esdevenint al final allò diferent i irrepetible.

L’exposició és una explosió de colors i formes que ha tro-
bat també la complicitat de persones de diferents edats que 
col·laboren lluint tot allò fet expressament per aquesta mostra.

En la recta final de l’exposició s’hi ha sumat una altra dona, la 
Chami, una lluitadora contra la violència vers les dones, que 
plasma sentiments i dóna vida, a través de la fotografia, a les 
dones que llueixen les peces que formen part de Calaix de Sas-
tre. 

Exposició-instal·lació:  
“FORA DE CÀNON”

De Fina Tuneu 
Del 27 d’octubre al 18 de novembre

El cànon de bellesa varia segons cada societat i el moment his-
tòric que aquesta està vivint. Aquest cànon és el conjunt de ca-
racterístiques que té una persona o objecte que fa que se’l con-
sideri bonic. El cànon de bellesa actual ens pressiona cada cop 
més i ens condiciona per poder formar part de la nostra cultura.

Fina Tuneu (Gurb) pren la famosa nina Barbie com a icona de 
“fora de cànon” i posa en entredit els cànons de bellesa actuals 
que regeixen i s’imposen principalment a les dones, en contra-
posició a d’altres moments de la història on el cànon estètic 
eren les dones amb formes rotundes com ara la Venus de la 
Fertilitat o Les Tres Gràcies de Rubens.
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EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Vallès Occidental està formada per Bernat Navarro, Francisco José Andreu, Marc Bar-
jola, Josep Mas, Anna Portella i Xavier Rodríguez. La Comissió ha treballat participant 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 2017, comptant amb la participació i col·laboració de diferents 
col·legiats. S’han dut a terme 22 reunions ordinàries.

Els integrants de la Comissió Territorial participen en diferents comissions pròpies del caateeb com ara la comis-
sió d'activitats lúdico, esportives, culturals i institucionals, a la qual assisteix Francisco José Andreu i la comissió 
de formació contínua, amb la participació de Marc Barjola i Francisco José Andreu.

� � La Delegació 
del Vallès Oriental al 
Vapor Universitari de 
Terrassa  
 
(Foto Chopo)

5.5 DELEGACIÓ DEL 
VALLÈS OCCIDENTAL
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Conveni Vapor Universitari

Cal destacar el conveni signat entre l’Ajuntament de Terrassa 
(propietari de l’edifici del Vapor Universitari) i el caateeb, per 
tal d’ utilitzar les aules del Vapor Universitari per dur a terme la 
formació que la delegació organitza. S’ha demanat a la direcció 
del Vapor Universitari informació sobre el Pla d’acció de l’edifici.

Conveni Càritas Diocesana

Al març es va fer la signatura d’un conveni específic de 
col·laboració entre Càritas Diocesana Terrassa i el caateeb, en 
matèria de manteniment d’immbles de Càritas destinats a fun-
cions socials.

Ajuntament de Sabadell

Protocol de la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic

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 participativa.

Participació del Pla Específic de Mobilitat del Vallès

L’objectiu del PEMV és l’anàlisi de la mobilitat al Vallès Oriental 
i Occidental per tal d’oferir un sistema de transport col•lectiu 
competitiu, prestant especial atenció a la xarxa d’autobusos 
interurbans, a la xarxa ferroviària (existent i planificada), i al sis-
tema d’intercanviadors.

Presentació d’al·legacions a l'OMREU 

L’objecte d’aquesta Ordenança és regular el règim d’intervenció 
municipal en els actes d’edificació i ús del sòl que s’executin en 
el terme municipal de Sabadell, així com els requisits documen-
tals i el procediment a seguir en la seva tramitació. Cal destacar 
que en el transcurs de l'aprovació d'aquesta ordenança s’han 
estimat majoritàriament les propostes de millora formulades 
pel caateeb en defensa del col·lectiu professional.

RELACIONS AMB  
L’ENTORN PROFESSIONAL

En col·laboració amb els ajuntaments que estan dins de l’àmbit 
territorial de la delegació, s’han dut a terme nombroses reu-
nions que han possibilitat diferents iniciatives. Les taules tèc-
niques, comissions i demés activitats en que participa la dele-
gació, són:

Ajuntament de Terrassa

Taula de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa

És l’òrgan de participació en temes de mobilitat a la ciutat, 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 Terras-
sa, Gremi de la Construcció del Vallès, Col·legi d’Arquitectes, 
Col·legi d’aparelladors i Col·legi d’Enginyers, amb l’objectiu de 
debatre diferents aspectes tècnics de normativa, funcionament, 
etc.

Comissió d’Accessibilitat

Està formada per persones representants d’entitats i associa-
cions 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 municipals de-
penent del tema a treballar: targetes i reserves, accessibilitat al 
comerç, accessibilitat a parcs i jardins, actes públics munici-
pals accessibles, reserves d’aparcaments,etc.

Pobresa energètica

Participació en diverses reunions amb l’Oficina Municipal 
d’Atenció a la pobresa Energètica i Promoció d’Eficiència Ener-
gètica (OFIMAPE). 
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Ajuntament de Castellar del Vallès

Comissió Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

La Comissió Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueòlo-
gic assumeix la funció de vetllar pel compliment de la protecció 
i conservació dels béns inclosos en el Pla Especial del Catàleg 
de Béns a protegir. Aquest òrgan valora les intervencions con-
forme al nivell de protecció i normes d’intervenció dels elements 
catalogats, funcionant com un instrument àgil i obert de control 
de les intervencions que sobre aquest béns s'hagin d'efectuar.

Altres institucions

CECOT

La Cecot és una associació empresarial multisectorial, cons-
tituïda l’any 1978 i integrada per una gran diversitat de gremis 
i associacions empresarials; una patronal de patronals, que 
aglutina 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 competitivitat d’autònoms, microempreses, pi-
mes i grans empreses. El delegat del caateeb forma part de la 
junta directiva de la mateixa en representació del Col·legi. La 
delegació també participa a la Taula de Comerç Exterior i Inter-
nacionalització i està adherida al club financer.

Intercol·legial Tècnica del Vallès: 

La Delegació del Vallès Occidental conjuntament amb la del 
Vallès Oriental del caateeb, manté una col·laboració continua-
da 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 2017 el represen-
tant del caateeb ha ostentat el càrrec de vicepresident.

FEM VALLÈS

Les Delegacions del Vallès Occidental i Oriental del caateeb 
dins del marc de la Intercol·legial Tècnica del Vallès, formen 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. 

Trobada de tècnics municipals

Amb data 7 d’abril i amb la voluntat d’apropar-nos als tècnics 
que treballen en les administracions municipals de la nostra de-
marcació, des del caateeb s’ha creat un espai de trobada per a 
l’intercanvi de coneixements i experiència per oferir-los asses-
sorament i suport en el desenvolupament de la seva tasca, en 
benefici dels ciutadans i del mateix Ajuntament. La primera de 
les trobades va ser una taula rodona en la qual es van reunir un 
grup de tècnics municipals i es va debatre temes d’interès mutu, 
com ara, atribucions professionals, preocupacions relacionades 
amb la responsabilitat civil, declaracions responsables, asse-
gurances, tramitació i normativa, entre d’altres. Aquesta sessió 
va ser presidida per Bernat Navarro, delegat del caateeb i en la 
qual hi van participar: Ascensión Galvez, directora de serveis del 
caateeb; David Varanda, representant d’ASP Corredoria i Irene 
Maella, advocada de l’Assessoria Jurídica del caateeb. 

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 36 test 
aluminós.

Entitat de registre del certificat digital 
idCat

La Delegació del Vallès Occidental és entitat de registre del cer-
tificat d’identitat digital català idCat i ofereix aquest servei de 
validació a col·legiats i usuaris en general. S’han realitzat 83 
certificats, dels quals 20 per a col·legiats i 63 per a ciutadans.
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FORMACIÓ

Formació contínua

Certificació energètica d'edificis existents (CE3X)  
Data: Del 27 de febrer al 20 de març  
Durada: 28 hores 
Assistents: 8

Autodesk REVIT. Nivell I. BIM (Building Information Modeling)   
Data: Del 13 de març al 3 d'abril  
Durada: 28 hores 
Assistents: 14 
Curs organitzat per la Intercol·legial Tècnica del Vallès

Autodesk REVIT. Nivell II. BIM (Building Information 
Modeling) 
Data: del 5 al 26 de juny  
Durada: 28 hores 
Assistents: 9 
Curs organitzada per la Intercol·legial Tècnica del Vallès

Navisworks per a la Gestió de projectes   
Data: del 6 de novembre a l’11 de desembre 
Durada: 20 hores 
Assistents: 6

Formació Intercol·legial Tècnica del 
Vallès

Jornada: Conceptes i beneficis del BIM (BUILDING 
INFORMATION MODELING) 
Data: 20 de febrer 
Durada: 2 hores 
Assistents: 56

Conferència/Col·loqui "La factura de l'electricitat" 
Data: 7 de març  
Durada: 2 hores 
Assistents: 17

Curs "Herramienta unificada LIDER-CALENER. HULC" 
Data: 25 i 27 d'abril i 2 i 4 de maig  
Durada: 16 h 
Assistents: 22

Curs pràctic de Project Management  
Data: 15, 17, 22 i 24 de maig  
Durada: 16 h 
Assistents: 9

Curs Integració eficient Tecnologies Renovables i Sistemes 
d''alt Rendiment L'Edificacació 
Data: 29, 30 i 31 de maig i 1 de juny  
Durada: 18 h 
Assistents: 22

Jornada: El vehicle elèctric 
Data: 23 de novembre 
Durada: 4 h 
Assistents: 60

Recuperació de calor en l’aire de ventilació  
Data: 28 de novembre  
Durada: 6 h 
Assistents: 13

Sessions informatives, tècniques i  
espai empresa

Esmorzar al Vapor: Façana ventilada, evolució dels 
envolvents (Knauf Insulation) 
Data: 29 de novembre  
Durada: 2 h 
Assistents: 9

Espai empresa: Formigons i morters tecnològics (Promsa) 
Data: 29 de març  
Durada: 1,5 h 
Assistents: 19
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Visites tècniques

Visita al Perspetive Playground Olympus 
Data: 31 de març de 2017 
Assistents: 14 
 
L’Olympus Perspective Playground és una experiència per 
desaprendre i aprendre l’art de mirar. Una experiència única. 
Itinerant des de 2013 per tot Europa, els seus més de 320.000 
visitants i la implicació d’artistes internacionals de renom, 
avalen la qualitat i el revolucionari concepte d’art modern i 
fotografia que ofereix la marca. Després de les seves últimes 
edicions a París (Palais de Tokyop, 2015) i Colònia (2016), 
l’Olympus Perspective Playground va arribar a Barcelona 
per oferir la primera edició i única a Espanya. S’ha fet al 
Recinte Modernista de Sant Pau (Barcelona), patrimoni de la 
Humanitat de l’Unesco i bé d’interès cultural.

Visita tècnica a Gradhermetic de Terrassa 
Data: 18 d’octubre de 2017 
Assistents: 17

COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS

26è Sopar anual de la Delegació

El divendres 6 d’octubre va tenir lloc el 26è Sopar de col·legiats a 
Fira Sabadell. En el transcurs d'aquesta trobada anual de la pro-
fessió es va fer el lliurament dels premis del 7è Concurs Biennal 
de Fotografia del caateeb, sota el lema "L'Estintolament".

La trobada va ser presidida pel delegat del caateeb Bernat Nava-
rro i pel segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de  Sabadell, Juli 
Fernàndez. També ens van acompanyar Marc Armengol, tinent 
d’alcalde i regidor de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de 
Terrassa; Antoni Abad, president de Cecot; Eva Candela, direc-
tora d’Àrea Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa; 
Miquel Turné, delegat del Vallès del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya; Francesc Figueras, President del Vallès del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya; Melquiades Garrido, pre-
sident del Gremi de Constructors d'Obres de Sabadell i Comarca 
i Ramon Palau vicepresident del Gremi de Constructors d'Obres 
de Sabadell i Comarca.

� � Els companys 
i companyes que 
van assistir al sopar 
celebrat a la Fira de 
Sabadell
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En el decurs de l’acte es va desvetllar la identitat dels  
guanyadors del 7è Concurs Biennal de Fotografia. El primer pre-
mi va ser per Enric Torné per la fotografia “Estintolament a la 
Ciutat dels Sants”. El segon premi  se'l va endur Joan Carné per 
la fotografia amb el títol “Nous espais” . El premi a la fotografia 
guanyadora a Instagram va ser per a Salvador Navarro per la 
fotografia “Un bon apuntalament” . L'accèssit se li va atorgar a 
Raúl Villa López per la fotografia "Estintolament a quatre cares".  
Aquesta setena edició dels premis ha comptat amb un jurat for-
mat per tres experts i coneixedores del món de la imatge i de la 
construcció: Joaquim Sierra, arquitecte tècnic, enginyer tècnic 
i fotògraf; Jan Baca, arquitecte, arquitecte tècnic, dibuixant i ci-
neasta i Antoni Vila, arquitecte tècnic i fotògraf. El jurat va ser 
presidit per Bernat Navarro.

També es va donar la benvinguda als nous col·legiats Enric So-
ler, Urko Ioseva Vázquez i Alba Grinyò i es va fer un reconei-
xement als professionals que enguany compleixen els seus 25 
anys de trajectòria, en aquesta ocasió va ser Raimon Salvat, així 
com als 50 anys de trajectòria  per a Ramon Pagès.  

Exposicions

Premis Catalunya Construcció 2016 
Data: de l’1 al 27 de febrer 

7è Concurs Biennal de Fotografia 
Data: del 9 d’octubre al 10 de novembre  

Calidoscopi, una mirada a l’Univers de la rajola de mostra 
catalana  
Data: del 13 de novembre al 22 de desembre 

La comunicació de totes les activitats que s’han programat 
a la Delegació s’han reflectit en diferents espais de la revista 
L’informatiu. També s’han anunciat a la circular mensual que 
s’ha fet arribar als col·legiats de la comarca, que ha rebut també 
el 7@ i en alguns casos també ho han pogut llegir a la premsa 
de la comarca. 

� � L’obra 
guanyadora del 
concurs de fotografia: 
“Estintolament a la 
Ciutat dels Sants”
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Activitats d’àmbit ciutadà

Els aparelladors del Vallès Occidental han donat suport a dife-
rents 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. 

FUNDACIÓ PRODIS. Prodis contribueix a crear benestar i 
qualitat de vida. Treballen amb i per a les persones, faciliten 
la millora del seu entorn i aporten una qualitat universal com 
a bé comú de la societat. Integren clients i proveïdors amb 
l’objectiu d’aportar valor a la societat, per mitjà de productes i 
serveis de qualitat.

Activitats esportives, socials i d'oci

Esquiada nocturna i sopar d’alçada al Niu de l’Àliga 
Data: 11 de març  
Assistents: 8 
 
El dissabte 11 de març la Delegació va organitzar un descens 
esquiant des del Niu de l'Àliga i sota la lluna plena. Tant la 
pujada com la baixada la vàrem gaudir moltíssim atès que 
el dia i la temperatura ho van permetre. Abans, però, vam fer 
la parada rigurosa al Refugi del Niu de l'Àliga on vàrem fruir 
d'un berenar/sopar.  
 
El refugi de Niu de l'Àliga, ubicat a 2.537 m d'alçada, és un 
refugi de muntanya que es troba al cim de la Tosa d'Alp, 
dins el terme municipal de Bagà (Berguedà). Forma part de 
la ruta Cavalls del Vent, travessa que uneix vuit refugis del 
Parc Natural del Cadí-Moixeró, situats a les comarques del 
Berguedà i la Baixa Cerdanya. 

XLETIX Challenge 
Data: 22 d’abril  
Assistents: 6 
 
La Delegació del Vallès Occidental ha participat amb l’equip 
“CAATEEB VOC” al XLETIX Challenge BARCELONA 2017. 
L’experiència ha estat molt bona i divertida i de ben segur que 
repetirem per l'any vinent! Es tracta d’una cursa d'obstacles 
pensada per fer en equips i formada per obstacles extrems 
i divertits situats a llocs increïbles per fer d'aquest dia, una 
jornada única. 

20 de maig: 6è Torneig de pàdel del CAATEEB  
Assistents: 24 
 
El torneig es va dur a terme a les instal·lacions del Club 
Natació Terrassa, ubicat a l’àrea olímpica de la ciutat i 
disposa 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.

Sortida en moto a Montserrat 
Data: 6 de maig 
Assistents: 8 
 
Per als qui es agrada circular a dues rodes, es va organitzar 
una ruta de 147 km per carreteres secundaries i molt 
revirades. Van fer parada per esmorzar abans d’arribar a 
Montserrat.

Sortida nocturna a la Mola amb lluna plena 
Data: 8 de setembre 
Assistents: 26 
 
Divendres, 8 de setembre es va organitzar, un anys més, 
una pujada nocturna a la Mola (amb lluna plena). Es tracta 
del punt culminant del massís de Sant Llorenç de Munt i del 
Vallès Occidental amb els seus 1.101,9 m d’altitud. Al cim s’hi 
troba el monestir romànic que du el nom del massís.

Taller “Amb la casa sí que s’hi juga” 
Data: del 13 al 17 de novembre de 2017 
Escoles de Terrassa i Sabadell 
 
L'objectiu d'aquest taller és fer conèixer la importància de 
l'estalvi energètic i descobrir les possibilitats d'eficiència 
energètica que ens ofereix un habitatge, mitjançant senzills 
experiments i exemples pràctics. Es tracta d'aportar als nens 
i joves uns valors i coneixements que els permetin entendre 
la relació entre habitatge i l'energia, i així utilitzar-lo més 
eficientment.
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EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Vallès Oriental ha estat fomada fins el mes de juny per Sebastià Pujol (delegat), Jesús 
Rey, Margarida Deumal i Lourdes. A partir del juliol, va causa baixa el company Sebastià Pujol, ateses les seves 
noves responsabilitats directives a PREMAAT i es va incorporar Josep Lluis Sala com a subdelegat. També es va 
incorporar a la comissió territorial la companya Marta Iglesias. Des de l’1 de gener, Lourdes Estéfano va causar 
baixa com a membre de la comissió per per motius laborals. La comissió territorial es va reunir periòdicament, 
cada dues setmanes. Ha participat en actes dels municipis de la comarca i també en les activitats planificades 
per a l’any 2017.

5.6 DELEGACIÓ DEL  
VALLÈS ORIENTAL

� � La Plaça de la 
Porxada al centre de 
Granollers 
 
(Foto Chopo)
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PROJECCIÓ DE LA DELEGACIÓ

Ajuntament de Granollers

Activitats escolars d’eficiència energètica dels edificis  

El caateeb ofereix els tallers infantils Amb la casa sí s’hi juga, 
de sensibilització  enegètica d’habitatges, guiat per un moni-
tor i adreçat a nens i nenes de 8 a 12 anys, famílies i escoles. 
Aquests tallers es van fer 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 Be-
llavista. La delegació del caateeb 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 Tècnica del Vallès

La Intercol·legial Tècnica del Vallès, està formada per les De-
legacions del Vallès Occidental i Vallès Oriental del caateeb, 
la Delegació del Vallès del  COAC i  la Delegació del Vallès del 
COEIC. Com a membres de la Intercol·legial la nostra delegació 
ha participat en les reunions programades segons necessitats i 
assistència a les jornades i formacions realitzades.

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. Aquesta As-
sociació la integren el Col·legi d’Advocats de Granollers, la Unió 
Empresarial Intersectorial del Vallès Oriental, el Gremi Comar-
cal 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 Sebastià Pujol és el representant per 
part del caateeb en aquesta entitat i també en l’Associació per 
a l’Arbitratge del Vallés Oriental. 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 re-
glament, que permet l’acceptació de tot tipus d’arbitratges na-
cionals i internacionals, tant de dret com d’equitat.

Fem Vallès!

L’any 2012 es va signar un acord d’adhesió de la Delegació del 
Vallès Oriental a la plataforma vallesana impulsada per les pa-
tronals CECOT, CIESC, UEI i l’Associació Via Vallès. Entenent que 
el Vallès –Oriental i Occidental- és el gran espai productiu de la 
regió de Barcelona, de Catalunya i d’Espanya i la necessitat que 
el Vallès formi part d’una estratègia econòmica i territorial de 
país que projecti la seva capital, Barcelona, com a referent pro-
ductiu al món, la plataforma Fem Vallès vol aglutinar esforços 
per donar una resposta unitària a la necessitat d’actuar com a 
contrapart davant les administracions i l’opinió pública a l’hora 
de participar en els debats sobre aquesta visió estratègica del 
fet productiu i, en especial, en qüestions de territori, infraestruc-
tures i mobilitat.
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SERVEIS COL·LEGIALS

Serveis al col·legiat: tramitació del visat

La delegació continua fent la tramitació del visat tant presencial 
com digital. 

Entitat de registre del certificat digital 
IdCat 

La Delegació del Vallès Oriental és entitat de registre del certi-
ficat d' identitat digital català IDCAT i ofereix aquest servei de 
validació a col·legiats i usuaris en general. Actualment s’han re-
gistrat 34 altes de certificats, 24 de ciutadans i 10 de col·legiats.

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 s’han realitzat consultes, però el servei de 
préstec de llibres i revistes tècniques no se n’ha fet desde la 
nostra biblioteca, però si s’han fet peticions a Barcelona.

Reserva de sala

Aquest any continua el servei pels col·legiats que consisteix 
en posar 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. 

FORMACIÓ I  
SESSIONS TÈCNIQUES

Les sessions informatives, sessions tècniques i espai empresa 
han suposat un total de 52 participants durant el 2017.

Espai empresa: Tractament d’humitats REHABILIT 
Data: 22 de febrer 
Assistents: 7

Sessió Informativa: Aplicacions APP sobre construcció 
Data: 8 de maig  
Assistents: 17

Jornada tècnics municipals del Vallès Oriental: La Intervenció 
administrativa dels ajuntaments en l’Edificació.  
Data: 16 de juny  
Assistents: 13

Curs  "Autodesk REVIT-1" BIM (Intercol·legial) 
Data: Del 2 al 13 de novembre 
Assistents: 15

VISITES TÈCNIQUES I CULTURALS

Visita cultural: Visita als horts urbans de Caldes de Montbui 
Data: 6 de maig  
Assistents: 15 
 
Es realitza la visita guiada als horts de la mà de l’autora 
l’arquitecta Marta Serra. Aquest projecte es genera per 
a recuperar la capacitat activa del ciutadà urbà com a 
agent productor i les pràctiques quotidianes associades a 
l’autogestió de l’aigua com a imaginari identitari col·lectiu 
del lloc. A l’hora d’intervenir, el principal objectiu és el 
d’assegurar un projecte de baix cost i baix impacte tant 
ambiental com social. Per això la proposta parteix de 
la investigació-acció participada, articulant mecanismes de 
projectació consensuats amb els mateixos usuaris de l’àmbit 
d’actuació, compartint responsabilitats a l’hora de decidir 
estratègies projectuals. El diagnòstic social del territori, 
la seva cartografia, les seves demandes i insatisfaccions, 
la seva disponibilitat de recursos i prioritats, han permès 
elaborar documentació, coordinació i seguiment de tot el 
procés. .
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Visita cultural: Visita a la Catedral de l’Aigua del Castell de 
Sant Ferran de Figueres. 
Data: 21 d’octubre de 2017 
Assistents: 26 
 
La Delegació va posar a disposició un autocar per poder 
facilitar l’arribada sortint a les 8 h del matí. Es va visitar 
l’anomenada Catedral de l’Aigua amb un recorregut comentat, 
pel fossat de la fortalesa (2.500 m) amb vehicles tot terreny, 
ens endinsàrem a les galeries subterrànies de contramina 
i navegàrem a bord d’embarcacions pneumàtiques per 
l’interior de les cisternes de la fortalesa. 
 
El Castell de Sant Ferran està considerat com el que té la 
fortalesa abaluartada més gran d'Europa i declarat Bé 
d'Interès Cultural, catalogat com a Monument Històric 
Artístic.

COMUNICACIÓ, CULTURA  
I ACTES SOCIALS

Cultura i actes socials / lúdics

Vine a Veure Els Pastorets 
Data: 7 de gener  
Assistents: 12 adults i 10 nens 
 
La Delegació va posar a disposició dels col·legiats, 20 
entrades gratuïtes per als nens i pares a la representació dels 
Pastorets a l’Auditori-Teatre de Granollers.

Jutges Concurs de Rajolers Festa Major de Granollers 
Data: 3 de setembre 
 
Per tercer any consecutiu, la Delegació ha participat com a 
jurat al Concurs de Rajolers de la Festa Major de Granollers, 
celebrat el 3 de setembre, amb la col·laboració dels 
companys Joaquim Paretas, Montse Llobet, Marta Iglesias, i 
David Martinez, tots ells tècnics del Vallès Oriental.

Trobada anual de col·legiats del Vallès Oriental  
Data: 24 de novembre  
Assistents: 97 
 
Com ja és tradicional a finals de novembre, es va celebrar 
27è sopar de la Delegació del Vallès Oriental. La celebració 
va tenir lloc al al Teatre-Auditori de Granollers, a la capital 
de la nostra comarca i el sopar va estar servit de la mà d'El 
Gato Verde que  enceta una nova etapa amb un nou projecte 
al Teatre Auditori de Granollers. Entra en funcionament un 
espai gastronòmic gestionat pel personal de la fundació i 
l’associació APADIS. És un restaurant social, amb la finalitat 
d'afavorir la integració social i laboral de les persones amb 
discapacitat. 
 
L’acte va començar amb una benvinguda amb copa de cava, 
seguida per la foto de grup. El sopar es va iniciar amb els 
parlaments del secretari de la comissió Jesús Rey, presentant 
als nous membres d’aquesta i en especial al company 
Josep Lluis Sala, qui representarà la delegació del Vallès 
Oriental. També hi van participar el secretari del caateeb, 
Jaume Casas i l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral. Altres 
autoritats presents van ser el regidor d'Obres i Projectes i de 
Medi Ambient, Activitats i Espais Verds de Granollers, Albert 
Camps, així com de representants de les diferents entitats 
del sector al Vallès Oriental com ara Gremi de Constructors, 
el Col·legi d’Advocats, el Col·legi d’Arquitectes i el Col·legi 
d’Enginyers Industrials. 
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Durant la vetllada es van l’homenatge als companys amb 25 i 
50 anys de col·legiació, es va donar la benvinguda al Col·legi 
als nous col·legiats. I com es costum, per finalitzar, es van 
sortejar regals, en aquesta ocasió dins de l’actuació dirigida 
per l’actor argentí Joaquin Daniel Radio-Man

Exposicions

EXPOSICIÓ 9ª Biennal Artística Col·lectiva d’Aparelladors 
Del 13 de febrer al 7 d’abril 
 
Es tracta d'una convocatòria on els col·legiats tenen 
l'oportunitat de mostrar les seves habilitats artístiques, 
al marge de l'arquitectura tècnica. L’exposició itinerant 
viatja per les delegacions del CAATEEB. Tots els artistes 
participants són aparelladors col·legiats i varen exposar un 
total de 23 obres en les modalitats d’aquarel·la, pintura i 
fotografia. 

EXPOSICIÓ: Pintures de Soldevila Oliver 
Del 10 de maig al 16 de juny 2017 
 
Nascut a Granollers, des de la seva infantesa es fa palès 
l’interès d’aquest artista per la pintura i el món de l'art i això 
el portarà, més endavant, a estudiar Arts i Oficis. Envoltat de 
mestres i company de pintors paisatgistes granollerins com 
Juli Viñeta, Serret Argemí i Ramón Bufí, entre d'altres,  n'agafa 
el mestratge. Començà a col·laborar activament en el món de 
l'art contribuint a la creació de l'Agrupació d'Arts Plàstiques 
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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