SERVEI DEL CAATEEB: Assessorament al Col∙legiat en cas d’accident a obra
El servei d’assessorament en cas d’accident a obra, és un servei que el Col∙legi d’Aparelladors,
d’Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) presta des de l’any 2009.
Objecte del Servei d’assessorament:
És un servei dirigit a l’Arquitecte Tècnic col∙legiat durant l’exercici de la professió (ja sigui com a
promotor‐propietat, coordinador de seguretat i salut, direcció d’execució d’obra, contractista, etc.)
davant d’un incident o un accident a obra
Aquest servei permet orientar i donar assessorament en el procés posterior a que succeeixi l’accident.
Orientació i assessorament
1.

Assessorament tècnic

Fruit de l’experiència i seguiment de les consultes que ens arriben per part dels tècnics, aconsellem i
recomanem als col∙legiats com poder actuar davant un accident o incident.
‐Informem sobre el procediment tècnic a seguir.
‐Donem suport tècnic a l’hora de complimentar documentació.
‐Assessorem tècnicament en cas de visita a Inspecció de Treball.
Pots consultar els recursos que el Col∙legi posa a la vostra disposició:
Infografia amb recomanacions en cas d'accident a l'obra.
Apartat de preguntes freqüents en cas d’accident.
2.

Assessorament jurídic

Assessorament per part de les advocades del departament jurídic:
‐En relació amb la visita de la Inspecció de Treball
‐En cas de declaració a la Inspecció de Treball
‐Orienta i coordina sobre la conveniència de la intervenció de l’Assessor Jurídic penalista del CAATEEB
en el procés
3.

ASP Corredoria d’Assegurances‐Corredoria del CAATEEB

Tots aquells col∙legiats on l’assegurança de Responsabilitat Civil Professional estigui gestionada per la
corredoria del CAATEEB, es dona el servei per part d’ASP Corredoria d’assegurances, d’orientació i
assessorament envers la seva assegurança:
‐Realització dels tràmits amb la companyia asseguradora.
A‐companyament a l’assegurat durant tot el procés del sinistre.
En cas de sinistre amb pòlissa mediada per ASP contacteu amb:
Telèfon directe sinistres: 93.393.37.37
Telèfon ASP Corredoria: 93.551.16.16
e‐mail: sinistres@aspcorredoria.cat
Recordeu que a més a més dels recursos que hi ha a la nostra web, el servei d’assessorament al
col∙legiat està a la vostra disposició per via telefònica, per correu electrònic i/o presencial de dilluns a
dijous de 9.00 a 17.00 hores i divendres de 9.00 a 15.00 hores.

