
 
FULL INSCRIPCIÓ BORSA APARELLADORS SOLIDARIS CARITAS BARCELONA 

 

NÚMERO COL·LEGIAT*:_____________ 

NOM COGNOMS*:_____________________________________________________________ 

 
Les dades de contacte que s’utilitzaran per comunicar amb els encàrrecs professionals seran les indicades 
a la seva fitxa col·legial, és imprescindible que verifiqui  les seves dades abans de formalitzar aquesta 
inscripció (adreça professional/fiscal, comarca, telèfon mòbil i adreça electrònica ). 
 
L’assignació de treballs es faran en funció del tipus de treballs  indicats a la inscripció, proximitat al despatx 
professional o personal indicat a la fitxa col·legial per part del professional per minimitzar les despeses de 
desplaçament,  i per torn correlatiu. Els inscrits com a aparelladors solidaris prestaran els seus serveis 
professionals de forma altruista, però en cap cas assumiran cap cost derivat de les intervencions en les 
quals participin.  
 
Les despeses directes que el professional hagi realitzat per a la realització de la feina li seran abonades per 
Caritas a l’Aparellador solidari, una vegada acabada la feina i aportats els corresponents justificants de 
pagament. 
 
Tenen consideració de despeses directes abonables les següents: 

- Desplaçaments en transport públic, en cas de que siguin amb transport privat s’abonaran 0.26 
€/km. 

- Dietes i manutenció 
- Despeses de Visat 
- Impressió de còpies de documents i fotocopies 
- Proves de laboratori, si s’escauen (prèvia acceptació de pressupost) 
- Lloguer d’aparells de diagnosi, si s’escauen (prèvia acceptació de pressupost) 

 
 
Indiqueu la comarca en la que teniu el vostre despatx professional o personal (mínim 1): 

 

 ALT PENEDÈS  GARRAF 

 ANOIA  MARESME 

 BAGES  OSONA 

 BARCELONÈS  VALLÈS OCCIDENTAL 

 BAIX LLOBREGAT  VALLÈS ORIENTAL 

 BERGUEDÀ 

 MOIANÉS 

 
 
Indiqui els tipus treballs que voleu rebre: 
 

 Certificats d’habitabilitat d’habitatges usats 

 Certificats d’eficiència energètica 

 Informes sobre l’estat dels habitatges o zones comuns o d’altres immobles  

 Informes de possibles millores energètiques 

 Inspeccions tècniques d’edificis 

 Gestions tècniques  amb Administracions Públiques relacionades amb la conservació, el manteniment i la 
rehabilitació d’habitatges i els immobles 

 Gestió i coordinació d’obres 

 Projecte i direcció d’obres menors 

 

 He llegit i accepto les condicions per formar part de la Borsa d’Aparelladors solidaris per Caritas del CAATEEB. 

 

I, perquè així consti, signa aquest document a Barcelona amb data................ 
 
 
Nom i cognoms: 
Número de col·legiat: 
 
 
 
 
Es imprescindible que el full d’inscripció estigui signat. 

 



 
CONDICIONS PER FORMAR PART DE LA BORSA D’APARELLADORS SOLIDARIS CARITAS 
 
PRIMERA. La Borsa d’Aparelladors solidaris de Caritas es una col·laboració específica entre CÀRITAS DIOCESANA DE 
BARCELONA i el CAATEEB per facilitar el manteniment i la conservació dels immobles destinats a funcions socials que 
CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA gestiona, així com dels habitatges i altres espais que ocupin les persones de 
les quals té cura, ubicats en l’àmbit territorial de la Diòcesis de Barcelona.  
 
SEGONA.. Els professionals que s’inscriguin a la llista com a aparelladors solidaris prestaran els seus serveis 
professionals de forma altruista, però en cap cas assumiran cap cost derivat de les intervencions en les quals participin. 
EL CAATEEB assumirà a través de l’ajut aportat a CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA, les despeses dels 
desplaçaments degudament justificats i el cost del visat dels treballs que els professionals realitzin com a aparelladors 
solidaris en programes socials de CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA. 
 
TERCER. Per pertànyer a la Borsa d’Aparelladors solidaris, l’Aparellador ha de reunir les condicions de professional 
exercent: disposar i mantenir una assegurança de responsabilitat civil durant els períodes de responsabilitat dels treballs 
desenvolupats. El professional s’obliga a comunicar qualsevol canvi d’aquestes al CAATEEB. 
 
QUARTA. L’Aparellador solidari designat per la Borsa d’Aparelladors solidaris de Caritas, per tal d’oferir un servei amb 
les millors garanties, assumeix expressament les obligacions següents: 
 

1. L’Aparellador solidari rebrà les assignacions en funció del tipus d’encàrrec i proximitat a la residència o despatx 
professional definits a la seva inscripció que seran assignades per torn. El professional es compromet a 
actualitzar les dades de contacte i a comunicar la baixa d’aquesta llista quan consideri que no podrà atendre 
els possibles encàrrecs assignats. 

 
2. Els treballs assignats per la Borsa de Caritas són unipersonals i intransferibles. Els treballs seran realitzats 

només pel professional inscrit. En el cas de ser membre d’una societat professional, aquesta haurà d’estar 
inscrita en el registre col·legial. 

 
3. L’actuació professional es produirà amb la màxima celeritat, seguint les bones pràctiques de la professió. 

 
4. Els treballs es realitzaran amb la màxima professionalitat per tal de preservar el prestigi del tècnic, el del 

col·lectiu i el del propi Col·legi. 
 

5. En cas de desestimar un treball, sense causa justificada, pot comportar la baixa de la llista d’Aparelladors 
solidaris. 

 
6. L’Aparellador solidari comprovarà si les característiques del treball correspon al treball assignat i comprovarà 

si des del punt de vista professional és l’adient i necessari pels objectius demandats i, en cas contrari, ho 
comunicarà al CAATEEB abans de tirar endavant la feina. Així mateix, en el cas que, per les característiques 
del treball, es requereixin coneixements d’una especialitat professional per a la qual el professional no es 
consideri qualificat, aquest ho ha de comunicar al CAATEEB per tal que designi un altre professional amb el 
perfil adequat. 

 
7. El tècnic comunicarà la finalització de l’encàrrec i les incidències que es puguin produir. 

 
8. Cada cop que es designi un treball al professional, aquest passarà al final de la llista per rebre una nova 

assignació.  
 

9. Una vegada acabada la feina, el CAATEEB passarà una enquesta al professional i Càritas per valorar la 
satisfacció del servei. 

 
CINQUENA. En compliment d’allò establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, s’informa que les dades personals que es proporcionin seran tractades de forma confidencial i formaran 
part dels fitxers del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), amb 
la finalitat d’incloure-les a la borsa d’encàrrecs professionals que es gestiona.  

Amb l’acceptació de les condicions, el professional inscrit a la Borsa d’Aparelladors solidaris de Caritas  consent 
expressament la cessió de les dades facilitades a totes les persones o entitats que facin ús del servei de Borsa 
d’Encàrrecs Professionals.   

El CAATEEB no es fa responsable de l’ús de les dades personals que puguin fer les persones o entitats que accedeixin 
al servei. 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades, adreçant-se per escrit, adjuntant una 
fotocòpia del DNI, a la seu del COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ 
DE BARCELONA, al c. Bon Pastor, 5, 08021 Barcelona.  

SISENA.  L’arquitecte tècnic inscrit  questa Borsa es dóna per assabentat de les condicions del servei i es compromet a 
seguir-les, per tal de donar les màximes garanties del servei. L’incompliment injustificat d’aquestes comportarà la seva 
exclusió del servei. 
 
SETENA.  La permanència a la Borsa d’Aparelladors solidaris estarà condicionada a la bona actuació professional dels 
professionals inscrits. En cas de rebre alguna queixa del servei prestat pel professional, per part dels sol·licitants 
d'aquest, s'estudiarà la seva exclusió de la llista, sense perjudici de la valoració deontològica que pugui correspondre. 


	NÚMERO COLLEGIAT: 
	NOM COGNOMS: 
	He llegit i accepto les condicions per formar part de la Borsa dAparelladors solidaris per Caritas del CAATEEB: 
	I perquè així consti signa aquest document a Barcelona amb data: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación11: Off
	Casilla de verificación12: Off
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación14: Off
	Casilla de verificación15: Off
	Casilla de verificación16: Off
	Casilla de verificación17: Off
	Casilla de verificación18: Off
	Casilla de verificación19: Off
	Casilla de verificación20: Off


