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Us presento aquestes línies per primera vegada com a presi-
dent del caateeb, després de prendre’n el relleu l’1 de juliol de 
2019, per encapçalar un nou equip de govern que, al llarg dels 
propers quatre anys, treballarà per continuar mantenint el nos-
tre Col·legi al capdavant del sector de la construcció.

I ho volem fer reivindicant el paper de l’aparellador com a re-
ferent de l’art de construir, un professional que confia en un 
Col·legi que obre les portes als joves i també a aquells que van 
marxar en els temps de la crisi, que vol facilitar el dia a dia pro-
fessional amb la creació de noves eines i serveis més propers, 
que promou un nivell de competitivitat professional més alt 
amb el suport de la formació i en el qual tothom pot trobar el 
seu lloc. Un Col·legi responsable socialment que vol compartir 
el coneixement per fer avançar el sector.

L’any 2019 ha estat un any molt intens, un any en el qual 
l’economia ha donat senyals de vulnerabilitat, una sensació que 
s’ha vist agreujada per la situació política i també per un en-
torn internacional complex. I no obstant això, aquest sector s’ha 
mantingut actiu i ha sabut atreure la inversió; un sector immers 
en un procés de renovació constant, que obliga els professio-
nals a superar nombrosos reptes. 

L’activitat col·legial també ha estat intensa en tots els àmbits, 
en un any que vam iniciar com l’any del treball col·laboratiu i 
que hem continuat com un projecte compartit. Un cop més vam 
participar en el Saló de l’Ensenyament, per promocionar la nos-
tra professió entre els més joves, perquè saber construir també 
pot esdevenir una vocació. La cimera internacional sobre BIM 
va arribar al seu cinquè aniversari, per mostrar tots els costats 
d’una tecnologia que ha vingut per quedar-s’hi. Vam organitzar 
la XVI edició dels Premis Catalunya Construcció, els guardons 
que reivindiquen la qualitat i l’excel·lència i que posen en va-
lor les funcions professionals més properes a l’execució de les 
obres. 

Un any més, hem homenatjat els que ens han precedit amb la 
festa dels 50 anys de professió, i fins i tot hi havia qui en feia 75, 
és el cas del company José Bausells Cama, al qual vam retre un 
homenatge particular. Vam obrir una nova seu a Manresa, a peu 
de carrer, per estar més a prop del ciutadà arreu de les nostres 
comarques, i vam tornar a fer la Setmana de la Rehabilitació, per 
reivindicar-nos com els tècnics de capçalera dels edificis. L’any 
2019 vam iniciar un nou any acadèmic, perquè en la nostra pro-
fessió cal estar aprenent sempre, a les obres i també a les aules. 
I ens vam retrobar tots al final de l’any, companys i companyes, 
familiars i amics, un any més, sota les voltes gòtiques de la ba-
sílica de Santa Maria del Mar, a Barcelona. 

Hem fet difusió de la nostra activitat a través de les xarxes so-
cials, de les pàgines web, del nostre butlletí setmanal 7@ i de 
la nostra revista L’Informatiu, avui dia un referent en la premsa 
tècnica i professional. La premsa general també ha parlat de 
nosaltres, i molt sovint els periodistes ens han demanat l’opinió 
com a experts. Però també al llarg de l’any hi ha hagut coses 
que no han anat bé, com ara la posada en marxa de la nova pla-
taforma de gestió, que tants problemes ens ha donat, i que ens 
hem compromès a solucionar posant-hi tots els mitjans que 
siguin necessaris. A més, vam patir un duríssim atac cibernètic 
que ens ha ensenyat que cal ser més previsors. Res, però, com-
parat amb l’altre virus, el de la covid-19, que ha arribat ja entrat 
l’any 2020, que ha afectat tot el món i contra el qual hem hagut 
de combatre en tots els àmbits perquè ens hi va la vida. 

Us convido a llegir les pàgines que segueixen. Hi trobareu 
l’activitat que hem fet destinada a donar suport a la nostra tas-
ca professional, principalment assessorament tècnic, jurídic i 
d’assegurances, orientació professional i del mercat de treball, 
formació, activitats, comunicació i promoció professional. Una 
bona part d’aquesta tasca la van impulsar els companys i com-
panyes de l’equip de govern anterior i cal que els reconeguem la 
feina feta. Moltes gràcies també a l’equip directiu del caateeb, 
conformat per persones amb experiència, que saben transme-
tre il·lusió i entusiasme als seus equips. 

Vull expressar un agraïment molt especial envers el conjunt 
dels treballadors de la casa, que, amb professionalitat i rigor, 
fan realitat el programa de treball de cada any, i donar moltes 
gràcies, finalment, a tots els col·legiats i col·legiades que han 
dedicat una part del seu temps a fer encara més gran la nostra 
professió

Celestí Ventura 

President del Col·legi 
d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació 
de Barcelona Caateeb
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NOVA JUNTA DE GOVERN DEL CAATEEB

Arquitectura Tècnica 360 ha estat el lema que ha guiat l’acció 
El Col·legi va incorporar una nova Junta de Govern per als pro-
pers quatre anys, després que la candidatura liderada per Ce-
lestí Ventura fos l’única que es va presentar a les eleccions 
col·legials. La presa de possessió va tenir lloc el juliol. El nou 
equip va expressar la voluntat de treballar per impulsar la par-
ticipació dels joves en la vida col·legial, donar força a la for-
mació contínua dels professionals, i elaborar eines que facili-
tin als aparelladors el seguiment de les normatives i codis de 
compliment obligat en el sector de l’edificació, per continuar re-
presentant-hi la referència en l’art de construir. Entre les seves 
prioritats, destaca el propòsit d’obrir el Col·legi a la professió, a 
la innovació i al coneixement. 

La nova Junta de Govern inclou cinc membres de l’anterior 
equip de govern i està formada per Celestí Ventura Cisternas, 
que exerceix el càrrec de president; Maria Rosa Remolà Ferrer, 
com a vicepresidenta primera; Jaume Casas i Santa-Olalla (se-
cretari), Carolina Cuevas Martín (tresorera), Natàlia Crespo Bel-
monte (comptadora), Meritxell Bosch i Gibert (delegada a l’Alt 
Penedès-Garraf), Cristian Marc Huerta Vergés (delegat al Ba-
ges-Berguedà-Anoia), Joan Fèlix Martínez Torrentó (delegat al 
Maresme), David Mercader Carrera (delegat a Osona-Moianès), 
Bernat Navarro i Gibert (delegat al Vallès Occidental), Josep 
Lluís Sala Sanguino (delegat al Vallès Oriental) i Marc Barjola 
Borrego, com a vocal. Actuen com a suplents, donant suport a la 
Junta de Govern, Rafael Capdevila Becerra, Susana Pavón Gar-
cia i Alejandro Soldevila Pastor. El traspàs entre la nova Junta 
i la sortint es va produir l’1 de juliol en una reunió celebrada al 
caateeb a la qual van assistir els membres de tots dos equips, 
que es van fer una fotografia conjunta. La nova Junta va ma-
nifestar el seu agraïment al treball i la dedicació de l’anterior 
equip de govern del caateeb.

 

2019, L’ANY DEL TREBALL COL·LABORATIU

“L’any del treball col·laboratiu” ha estat el lema que ha guiat 
l’acció col·legial de l’any 2019. L’expressió es refereix a 
l’evolució del nostre model d’exercici professional cap a un es-
tàndard en què la col·laboració entre els diferents agents serà 
creixent, com ja està passant amb les noves metodologies BIM 
i LEAN. Per aquest motiu, el caateeb ha dedicat l’any a mostrar, 
promoure, potenciar i aplicar aquesta nova i emergent forma de 
treballar.

Davant de la perspectiva de canvis profunds en el nostre exer-
cici professional, el Pla d’acció 2019 del caateeb ha estat ba-
sat principalment en àmbits tan importants per al nostre futur 
professional com són la formació; la creació i aprofitament de 
noves eines tecnològiques; la posada en valor i promoció de 
funcions professionals que aporten rigor i control al procés 
constructiu, com el Quantity Surveyor; la reducció de l’impacte 
mediambiental de l’activitat del nostre sector; la incorporació 
de la dona a llocs de màxima responsabilitat; la consciència 
social del nostre treball; la cobertura adequada de la responsa-
bilitat civil; i la promoció d’una nova forma d’organitzar el treball 
de manera col·laborativa. 

La voluntat de lideratge i la visibilitat de la nostra professió ha 
estat una altra línia d’acció del Pla d’acció 2019, així com la po-
sada en marxa d’un nou sistema de gestió CRM que ens ha de 
permetre agilitar els processos, modernitzar-los i, sobretot, dis-
posar d’un coneixement minuciós de les necessitats dels pro-
fessionals per poder avançar-nos a oferir-los el suport que els 
cal. També destaca la necessitat de treballar a prop de la resta 
de col·lectius en la millora i el progrés del nostre sector.

Imatge de grup de la nova 
Junta de Govern junt amb els 
companys i companyes de 
l’equip anterior 

La nova Junta de Govern del Caateeb  
que va prendre possessió l’1 de juliol 

L'ACCIÓ COL·LEGIAL1.2
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CINQUENA CIMERA EUROPEA BIM

La cinquena edició de l’European BIM Summit (EBS 2019) es va celebrar els dies 11 
i 12 d’abril de 2019 a l’Auditori AXA, de l’Illa Diagonal de Barcelona, com la trobada 
de referència sobre digitalització de la construcció més avançada d’Europa. Amb un 
format renovat i la incorporació de casos d’alt nivell, va reunir professionals de 28 
països i, després de tenir com a convidats el Regne Unit, França i els països de parla 
alemanya, aquest any va tractar l’experiència escandinava.

Aquesta edició es va centrar en la transformació digital de la construcció i la incor-
poració de la intel·ligència artificial en el sector. Un dels objectius que es van assolir 
va ser incrementar el seu públic entre els països nòrdics, l’Àsia i l’Amèrica Llatina, 
gràcies a l’increment del nombre d’universitats que segueixen l’esdeveniment en 
streaming.

EL CAATEEB PARTICIPA EN EL SALÓ DE L’ENSENYAMENT 

El caateeb va participar per tercer any consecutiu en el Saló de l’Ensenyament, que 
l’any 2019 es va celebrar entre els dies 20 i 24 de març. La iniciativa forma part del 
Pla d’acció per promocionar la professió d’arquitecte tècnic i els estudis de grau 
entre els joves.

L’estand del caateeb va comptar amb el suport de totes les escoles universitàries 
que imparteixen el grau a Catalunya: l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de 
Barcelona (UPC), la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona i l’Escola La Salle 
(URL). El personal del caateeb i joves universitaris van explicar les assignatures del 
grau, preus i sortides professionals a estudiants d’ESO, de cicles de grau superior i 
batxillerat.

La presència del caateeb en la mostra s’inscrivia dins de la campanya “Fem créixer 
la professió”, destinada a donar a conèixer entre els joves i els pares la professió 
d’aparellador, així com la titulació universitària de grau que hi dona accés.

  

L’estand va rebre la visita d’un 
bon nombre d’estudiants de 
batxillerat

Celebració de la V edició de 
l’European BIM Summit 
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EL CAATEEB INAUGURA NOVA SEU A 
MANRESA

La delegació del caateeb a les comarques del Bages-Bergue-
dà-Anoia va inaugurar el passat 13 de juny la seva nova seu, 
ubicada a la planta baixa de la Plana de l’Om, 5, de Manresa. La 
nova localització es troba al centre de la ciutat, al mateix edifici 
on hi ha els antics despatxos on s’ubicava la delegació, si bé ara 
la nova seu és a peu de carrer, la qual cosa permet guanyar en 
comoditat, amplitud i visibilitat.

La primera oficina del caateeb a Manresa es va obrir el 20 de 
desembre de 1988 i actuava com a delegació a les comarques 
del Bages i el Berguedà. El seu propòsit era acostar l’entitat als 
professionals i projectar-la a la societat en què aquests treba-
llen. El seu primer visat es va estendre l’11 de gener de 1989. Es 
tractava de dues cases unifamiliars situades al carrer Camí Ral 
de Cardona, a Berga, i el va presentar el col·legiat Josep Maria 
Rossinyol. 

La Delegació del Bages-Berguedà va ser la segona que es va 
obrir, després de la pionera Delegació d’Osona, amb seu a Vic. 
Al capdavant de la nova entitat es va posar el manresà Antoni 
Casas, com a nou delegat territorial, amb el suport d’un equip 
entusiasta conformat per Àlex Mazcuñán, Xavier Jovés i Jor-
di Bonet. Després, al capdavant de l’entitat han estat els com-
panys Jaume Juanola, Jaume Arimany i Joan Carles Batanés.

L’actual delegat del caateeb per a les comarques del Bages-
Berguedà-Anoia és Cristian Marc Huerta, qui considera que “el 
canvi d’ubicació i les característiques del local permetran donar 
un millor servei als professionals i tenir més presència ciutada-
na”. La trobada va comptar amb l’actuació de la colla castellera 
dels Tirallongues de Manresa, que van aixecar el seu pilar al 
bell mig de la Plana. Després, el grup va estrenar la nova seu, 
que disposa d’un ampli vestíbul, on es poden muntar exposi-
cions, una sala de reunions, un espai polivalent per a l’ús dels 
col·legiats i una aula equipada per fer cursos de formació i ses-
sions informatives i de debat. 

La primera exposició va ser la del company Jaume Soldevila, 
amb una mostra de fotografia, escultura i maquetes. I després 
van venir els parlaments, a càrrec del regidor d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Manresa, Marc Aloy; el president del caateeb, 
Jordi Gosalves; i el delegat del Bages, el Berguedà i l’Anoia, Cris-
tian Marc Huerta. Un bon nombre de companys i companyes 
d’aquestes comarques, representants de les entitats del sector 
i ciutadans van aixecar la copa per brindar per la nova seu dels 
aparelladors.

El congrés ha establert vincles permanents amb altres esdeveniments dedicats a la 
construcció, per complementar aquest esdeveniment amb el que està passant arreu 
d’Espanya. El comissari d’aquesta edició ha estat, un any més, un expert mundial 
en aquesta metodologia com és ara Patrick MacLeamy. Aquest treball ha ajudat a 
posicionar l’EBS com un congrés de referència en l’àmbit europeu, l’únic amb abast 
continental. Alguns dels principals ponents d’aquesta edició han estat Arto Kivimie-
ni, Ioannis Brilakis, Wolfgang Hass i Calvin Kam.

TalentBIM Market Place

A més de la cimera internacional, es van dur a terme diverses activitats relacionades 
amb BIM, com ara el BIM Experience, una activitat prèvia a l’European BIM Summit 
per iniciar-se en l’entorn BIM, un espai obert a les empreses i els actors de la produc-
ció i l’execució en BIM. També es va fer, un any més, el BIM 4 Students, una sessió 
específica dirigida als futurs actors de la construcció. A manera de fira BIM, en la 
seu de l’Auditori AXA hi va estar present una representació de les empreses interna-
cionals que s’han transformat amb els players del sector. Amb contacte directe amb 
els assistents a la cimera, professionals i tècnics van tenir ocasió de conèixer les 
novetats i les innovacions del mercat, no solament en productes, sinó també en ser-
veis. Finalment, dins de l’European BIM Summit es va organitzar, un any més, l’espai 
TalentBIM Marketplace, amb l’objectiu de posar en contacte empreses interessades 
a captar talent BIM i professionals BIM.

Lliurament de 
l’European BIM 
Summit Award 
2019   

La festa es va celebrar 
al bell mig de la 
cèntrica Plana de l’Om 

Inauguració de la primera seu 
a Manresa l’any 1988 a càrrec 
del president Carles Puiggròs i 
l’alcalde Juli Sanclimens 
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LA NIT DE LA CONSTRUCCIÓ 2019

L’edifici de l’INEFC, a Montjuïc, va acollir el 20 de juny la cerimò-
nia de lliurament de la XVI edició dels Premis Catalunya Cons-
trucció, que va tenir lloc en el marc de la Nit de la Construcció, 
organitzada pel caateeb. Hi van assistir prop de 500 persones, 
professionals i empresaris del sector de la construcció.

L’acte va ser presidit per Damià Calvet, conseller de Territori i 
Sostenibilitat, i presentat per la periodista Imma Pedemonte. Es 
van lliurar els premis en les categories de direcció d’execució 
d’obres, direcció integrada de projecte, coordinació de segure-
tat 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, l’aparellador Vicenç 
Galiana. El jurat de la XVI edició dels Premis Catalunya Cons-
trucció estava format per Josep Maria Forteza, Conxita Balcells, 
Jan Dinarès, Santiago Ayuso, Valentí Julià, Maria Lluïsa Sán-
chez i Jordi Gosalves. La vetllada va finalitzar amb un sopar als 
jardins del claustre de la Universitat, a les terrasses de l’INEFC.

Lliurament del 
Premi Especial 
a la Trajectòria 
Professional

Els guanyadors de la XVI 
edició dels premis junt 
amb les autoritats i els 
membres del jurat
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HOMENATGE ALS 50 ANYS DE PROFESSIÓ

La sala d’actes del caateeb es va omplir el 26 de setembre per celebrar un dels actes més 
emotius del seu programa d’activitats socials: l’acte d’homenatge als companys i companyes 
amb més de 50 anys de professió. La recepció va anar a càrrec de Celestí Ventura, president 
del caateeb, junt amb Jaume Casas, secretari, i Joan Fèlix Martínez, vocal de la Junta de 
Govern i delegat del Maresme. El company Josep Vila va fer de portaveu del grup, amb una 
intervenció en la qual va recordar com era de diferent el nostre exercici professional en aquell 
final de la dècada dels seixanta, i també el Col·legi! També hi va parlar la companya Dolors 
Rocamora, que va explicar la seva experiència personal en una època en què les dones estaven 
en franca minoria. Amb l’ajut del personal de l’àrea de col·legiació es va preparar un document 
ben divertit per recordar aquella època tant des del punt de vista professional com des del 
social. 

VI EDICIÓ DE LA SETMANA DE LA 
REHABILITACIÓ

El mes d’octubre es va celebrar la VI edició de la Setmana de la 
Rehabilitació, amb jornades tècniques i de divulgació que tenen 
com a objectiu canalitzar accions adreçades a la promoció, la 
divulgació i la sensibilització dels beneficis de la rehabilitació, 
així com l’activitat de la rehabilitació d’edificis. El 9 d’octubre 
va tenir lloc una intensa jornada de debat en una de les sales 
rehabilitades de l’antiga presó Model de Barcelona, en la qual 
es va parlar de projectes innovadors, economia circular, edifi-
cació i salut, tecnologia al servei de l’edifici, reducció del con-
sum d’energia, dret a l’habitatge i revitalització de les ciutats. La 
jornada va estar organitzada pel caateeb, conjuntament amb 
el Comitè Estratègic Rehabilita, conformat per la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i representants de tot el 
sector. A més de la jornada tècnica, es van fer dues sessions 
adreçades als ciutadans en les quals es van tractar temes com 
ara l’eficiència energètica i com fer els nostres habitatges més 
saludables i sostenibles. També hi va haver diversos tallers per 
a les famílies dedicats a l’eficiència energètica i l’arquitectura 
sostenible, així com visites tècniques a les plantes de fabricació 
i tallers de les empreses col·laboradores. Una activitat destaca-
da va ser el taller infantil dedicat a l’Any Brossa, en el qual més 
de 30 nens i nenes es van reunir el dissabte 11 al carrer Bon 
Pastor per fer propostes artístiques i de rehabilitació per a la 
façana del caateeb.

La foto del grup de 
companys que van 
rebre l’homenatge del 
Col·legi 

Celestí Ventura i 
José Bausells  

I també 75 anys de col·legiat

El president del caateeb, Celestí Ventura, va rebre el 23 d’octubre el 
company José Bausells Cama, que el 2019 va fer 75 anys de col·legiat. 
Bausells té 98 anys, va explicar que va fer els estudis a l’antiga Escola 
Industrial de Barcelona. El seu pare ja treballava a l’ofici com a pale-
ta i constructor, i també l’oncle. Els seus tres fills han seguit també 
en la branca dels coneixements científics. Menciona algunes de les 
obres en les quals hi ha participat professionalment i de les quals es 
troba més satisfet, i s’enorgulleix de l’evolució que ha fet la professió 
d’arquitecte tècnic en els darrers anys. El president Celestí Ventura 
li va fer lliurament d’un guardó especial a més del llibre que recull la 
història dels (justament) 75 anys del Col·legi d’Aparelladors. 

Intervenció de Janet Sanz 
en la sessió inaugural de 
Rehabilita 

Els assistents a la 
jornada van poder 
visitar l’edifici de la 
Model que és objecte 
d’un ambiciós projecte 
de rehabilitació
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COMENÇA L’ANY ACADÈMIC

La sala d’actes del caateeb acollia el 30 d’octubre l’acte d’inici de l’any 
acadèmic 2019-2020 i del lliurament de diplomes que representa la cul-
minació del curs acadèmic per als alumnes dels programes formatius de 
màsters i postgraus i de cursos de formació contínua de l’any anterior. 
La sessió va ser presidida per Celestí Ventura, president, i Rafael Ca-
pdevila, vocal de suport de la Junta de Govern. Ventura va destacar la 
prioritat que la nova Junta de Govern del caateeb dona a aquest àmbit 
en el seu programa d’acció col·legial. 

Rafael Capdevila va presentar la ponent que feia la xerrada inaugural, la 
companya Clàudia Galicia, arquitecta tècnica i esportista d’elit, campio-
na del món d’esquí de muntanya, amb medalles d’or i plata en diverses 
disciplines d’esquí, i amb dues victòries en la Titan Desert en ciclisme 
de muntanya. En la seva ponència, va parlar sobre els valors de l’esport 
aplicats a l’arquitectura tècnica. 

A continuació, es va fer el lliurament dels diplomes de formació contínua 
i dels cursos de màster i de postgrau. En aquest darrer àmbit, es van 
atorgar els premis als millors treballs del curs acadèmic 2018-2019. La 
festa va finalitzar amb una trobada més informal a la planta baixa del 
caateeb, on els alumnes es van poder retrobar, intercanviar impressions 
i fer-se fotografies per conservar-ne el record.

Els alumnes amb els millors 
treballs dels cursos de màster i 
postgrau del Caateeb

La companya Clàudia Galicia va parlar 
d’esport i també del treball a l’obra 

CONCERT DE NADAL A SANTA MARIA DEL MAR

Magnífic concert el que van oferir el 19 de desembre a la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona la Polifò-
nica de Puig-reig i l’Orquestra Schola Simfònica dirigides per Emmanuel Niubó. Al Concert de Nadal organitzat 
pel caateeb van assistir prop de 2.000 persones, entre col·legiats i col·legiades, i familiars i amics, que van 
omplir la nau gòtica en tota la seva grandària. Agraïm el suport dels patrocinadors Propamsa i Constructora del 
Cardoner, així com la col·laboració de BASF, Banc Sabadell i la corredoria d’assegurances del caateeb.
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JUNTA DE GOVERN

La composició de la Junta de Govern, fins a finals de juny, esta-
va 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 Fèlix Martínez, vocal i delegat del Maresme

Josep Lluís Sala, vocal i subdelegat del Vallès Oriental

Josep Linares, vocal

Natàlia Crespo, vocal

La monumental basílica 
de Santa Maria del Mar de 
Barcelona va acollir un any 
més el Concert de Nadal 
del Caateeb 

ÒRGANS DE GOVERN1.3 

A partir de la presa de possessió de la nova Junta de Govern 
sortida de les eleccions, la composició de la Junta de Govern va 
passar a ser la següent: 

Celestí Ventura, president

Maria Rosa Remolà, vicepresidenta primera 

Jaume Casas, secretari

Carolina Cuevas, tresorera

Natàlia Crespo, comptadora

Meritxell Bosch, vocal i delegada de l’Alt Penedès-Garraf

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

David Mercader, vocal i delegat d’Osona-Moianès

Bernat Navarro, vocal i delegat del Vallès Occidental

Joan Fèlix Martínez, vocal i delegat del Maresme

Josep Lluís Sala, vocal i delegat del Vallès Oriental

Marc Barjola, vocal

Membres de suport:

Rafael Capdevila

Susana Pavón

Alejandro Soldevila

En cap dels casos consten conflictes d’interès. A més de la Junta 
de Govern, les delegacions compten amb el suport de les comis-
sions territorials, que han celebrat les reunions respectives co-
rresponents en cadascun dels àmbits de les nostres comarques. 
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ASSEMBLEA GENERAL D’APROVACIÓ DE PRESSUPOST

L’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 17 de desembre va aprovar el 
pressupost d’ingressos i despeses per al 2020 presentat per la Junta de Govern i que acompanya el programa 
d’acció col·legial. La Mesa de l’Assemblea va estar formada per Celestí Ventura, president; Maria Rosa Remolà, 
vicepresidenta; Natàlia Crespo, comptadora; i Jaume Casas, secretari. Aquesta va ser la primera assemblea 
ordinària de col·legiats i col·legiades celebrada amb la nova Junta de Govern que va prendre possessió dels 
càrrecs l’1 de juliol.

Acords de l’Assemblea

Els acords de l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 17 de desembre de 
2019 van ser els següents:

1. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2020 del caateeb.

2. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2020 de la societat Aparelladors Ser-
veis Professionals, Corredoria d’Assegurances, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al caateeb). 

3. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2020 corresponent a la societat 
Gescol Serveis i Tecnologies, SLU (el capital del qual pertany íntegrament al caateeb). 

4. Designar les col·legiades Maria Àngels Sánchez i Laura Càmara per integrar-se en la Comissió Econò-
mica de l’exercici 2020, a fi d’ocupar els llocs vacants de dos membres..

5. Aprovar la proposta de la Junta de Govern de venda dels despatxos propietat del caateeb en la planta 
3a de la Plana de l’Om, 6, de Manresa, que han quedat buits pel trasllat de la seu de la Delegació del Bages-
Berguedà-Anoia al local de la planta baixa del mateix edifici.

6. Designar els col·legiats Esteve Aymà, Daniel Ramon i Àlex Illa, amb Fernando Valero com a suplent, 
com a interventors que signaran conjuntament amb el secretari i el president l’acta d’aquesta sessió, de 
conformitat amb el que preveu l’article 46 dels Estatuts col·legials.

Tots els acords es van prendre per unanimitat, excepte els punts 1 i 5, que van ser aprovats pel vot favorable 
de tots els assistents, excepte un vot en contra.

ASSEMBLEA GENERAL DE TANCAMENT D’EXERCICI

El 25 d’abril es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades en la qual la Junta de 
Govern va presentar la liquidació pressupostària i l’informe de gestió, així com la memòria que recull l’activitat 
corresponent a l’any 2018. La sessió va ser presidida per Jordi Gosalves, president del caateeb; Maria Àngels 
Sánchez, vicepresidenta primera i comptadora; i Jaume Casas, secretari. Tant la memòria d’activitats com la 
gestió econòmica de l’entitat van merèixer l’aprovació de l’Assemblea. Un dels punts específics de l’ordre del 
dia va ser l’elecció dels col·legiats que havien de constituir la Junta Electoral per vetllar pel desenvolupament 
correcte del procés electoral a partir de la convocatòria d’eleccions per part de la Junta de Govern i fins a la 
presa de possessió del nou equip resultant de les eleccions.

Acords de l’Assemblea 

Els acords adoptats per l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 25 d’abril 
de 2019 van ser els següents:

1. Aprovar la Memòria d’acció col·legial presentada per la Junta de Govern, corresponent a la gestió rea-
litzada pel caateeb durant l’exercici 2018. L’acord es va prendre per unanimitat.

2. Aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del caateeb, corresponent a l’exercici 2018, 
i de l’aplicació del resultat, així com del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2018. 
L’acord es va prendre amb el vot favorable de tots els assistents, excepte una abstenció. 

3. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 de la societat Aparelladors Serveis Professio-
nals, Corredoria d’Assegurances, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al caateeb), i de l’aplicació 
del resultat. L’acord es va prendre per unanimitat. 

4. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 de la societat Gescol Serveis i Tecnologies, SLU 
(el capital de la qual pertany íntegrament al caateeb), i de l’aplicació del resultat. L’acord es va prendre per 
unanimitat. 

5. Elegir els col·legiats Esteve Aymà, Miquel Àngel Delgado i Jesús Rey per constituir, junt amb Celestí 
Ventura, Lluís Taberner i Alfons Ollé, la Comissió Econòmica per a l’exercici 2019, d’acord amb l’article 66 
dels Estatuts col·legials.

6. Elegir els col·legiats Joaquim Sierra, Esteve Aymà, Adrià Guevara, Rafael Cercós i Antoni Ollé, amb Mi-
quel Àngel Delgado, Fernando Valero i Josep Mas Ferrer com a suplents, per constituir la Junta Electoral 
per a les eleccions del caateeb 2019, d’acord amb el que disposa l’article 71 dels Estatuts col·legials.

7. Designar els col·legiats Adrià Guevara, Manuel Segura i Joan Vilella, amb Antoni Ollé com a suplent, 
com a interventors per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb el que preveu 
l’article 46 dels Estatuts col·legials.

Maria Rosa Remolà, 
Celestí Ventura, Jaume 
Casas i Natàlia Crespo 
van presidir l’Assemblea 
de col·legiats 
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Així mateix, el Consell ha comparegut en diversos recursos ad-
ministratius i contenciosos administratius en defensa de les 
atribucions de l’arquitectura tècnica i el posicionament de la 
professió, com ara els següents:

 � ‒ Recurs interposat per la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia contra el Decret de la ITE del 
2015, basant-se en la Llei estatal de garantia de la unitat de 
mercat.

 � ‒ Seguiment dels recursos interposats pel Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya i pel Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona, que pretenen l’anul·lació del 
nom d’enginyer d’edificació en la modificació parcials dels 
estatuts del caateeb i del CAATEETE.

 � ‒ Recurs contra l’acord de la Comissió Tècnica de la Funció 
Pública d’ampliació de l’accés a llocs de treball tècnics a 
personal dels cossos generals.

El Consell Català ha participat en altres activitats del sector i 
d’àmbit català, com ara accions de defensa de les atribucions 
de l’arquitectura tècnica en treballs de patrimoni i de sol·licitud 
d’integració de representants de la professió en les comissions 
territorials de Patrimoni Cultural; coordinació en la campanya 
de col·legiació de tècnics vinculats a les administracions pú-
bliques; o accions per a la promoció de la professió i els estu-
dis del grau d’arquitectura tècnica i edificació. Un any més, el 
Consell ha donat suport als Premis Catalunya Construcció que 
organitza el caateeb.

CONSELL GENERAL D’ÀMBIT ESTATAL

El caateeb ha participat, representat pel president, en les re-
unions periòdiques de la Junta de Govern del Consejo General 
de la Arquitectura Técnica (CGATE) d’àmbit estatal, en repre-
sentació del Consell de Col·legis de Catalunya, així com en les 
reunions de l’Assemblea General. També ha col·laborat en els 
grups de treball encarregats d’analitzar les iniciatives legisla-
tives que afecten la professió i el nostre sector, així com en els 
de posada en marxa d’accions estratègiques, una de cabdal 
d’entre les quals ha estat la redacció d’un pla estratègic de la 
professió. El caateeb té la representació del CGATE en les jun-
tes directives del GBCE i també de la CEEC, entitat europea que 
aglutina els experts en economia de la construcció, que aquest 
any ha celebrat una de les seves trobades semestrals a la ciutat 
de Barcelona.

En les reunions del Consejo General s’han tractat temes molt 
importants, com ara el Reial decret pel qual es modifica el 
Codi tècnic de l’edificació (CTE), per adaptar-lo a la Directiva 
2010/31/UE, d’eficiència energètica dels edificis; la modificació 
de l’Ordre ministerial sobre el Llibre d’ordres i assistències; o la 
modificació de l’Ordre ministerial sobre el certificat final d’obra 
(CFO).

També s’ha debatut sobre el projecte de modificació del Reial 
decret pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tècniques 
en els edificis (RITE); el projecte de modificació del Reial decret 
pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la CEE dels edificis; 
el futur Reial decret pel qual s’aprova la instrucció tècnica per a 
la realització del control de producció dels formigons fabricats 
en central; el projecte de Reial decret pel qual s’aprova el Codi 
estructural; la proposta de modificació de la Llei de l’impost de 
la renda de les persones físiques, per tal de permetre la deduc-
ció del vehicle afectat parcialment a l’activitat professional (ini-
ciativa plantejada al CGATE i impulsada a través d’Unión Profe-
sional); i, finalment, la proposició de Llei per a la modificació de 
la Llei de societats professionals.

El nostre Col·legi ha seguit liderant i dedicant importants esfor-
ços a la promoció de la metodologia BIM com una gran opor-
tunitat per als professionals i ha assistit a les reunions de la 
Comisión BIM, tant en representació del Consejo General com 
en representació del caateeb. 

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, 
i ha fet les manifestacions que ha considerat més adequades 
en cada moment. De la mateixa manera s’ha participat activa-
ment en la celebració de la convenció CONTART amb diferents 
ponències i en les trobades de gabinets tècnics. Finalment, el 
Col·legi ha mantingut una col·laboració continuada amb les as-
sessories jurídica i  tècnica del Consejo General, així com amb 
la Comissió Executiva i el seu president.

CONSELL CATALÀ

El Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i En-
ginyers d’Edificació 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 corres-
pon la direcció, l’administració i la representació del Consell. La 
composició de la Junta de Govern del Consell, fins al 18 de juliol 
de 2019, era la següent: 

President:   Miquel Vendrell i Deulofeu

President executiu:  Jordi Gosalves i López

Vicepresident:   Francesc Barberà i López

Secretari:  Adolf Quetcuti Carceller

Tresorera:   M. Teresa Arnal Vidal

A partir d’aquesta data, com a resultat dels processos electo-
rals col·legials i segons el repartiment de càrrecs acordat en 
reunió del 18 de juliol, la composició de la Junta de Govern del 
Consell és la següent:

President:   Francesc Barberà i López

President executiu:  Celestí Ventura i Cisternas

Vicepresident:   Miquel Vendrell i Deulofeu

Secretari:  Adolf Quetcuti Carceller

Tresorera:   M. Teresa Arnal Vidal

El Consell Català s’ha reunit de manera periòdica al llarg de 
l’any per tractar els temes d’interès per a la professió que to-
quen l’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. Algunes de les 
activitats en què s’ha participat i treballat durant l’any han estat 
la intervenció i el seguiment de projectes normatius autonò-
mics i estatals, així com l’organització col·legial i professional. 

Entre altres qüestions, el Consell ha participat en l’elaboració i, 
si esqueia, ha formulat al·legacions i aportacions i ha coordinat 
la implantació de les normatives del decret de modificació del 
decret que regula la composició dels òrgans urbanístics de la 
Generalitat. Així culminen les gestions realitzades per aconse-
guir la representació de la professió de l’arquitectura tècnica en 
la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya i 
en les Comissions Territorials d’Urbanisme. També ha partici-
pat en el projecte de decret d’aprovació del Pla territorial secto-
rial d’habitatge. 

Ha participat en l’Assemblea Urbana de Catalunya per 
a l’elaboració de l’Agenda Urbana; en el projecte de de-
cret d’aprovació del Codi d’accessibilitat de Catalunya; en 
l’avantprojecte de Llei de la transició energètica de Catalunya; 
en el projecte de decret del reglament de la Llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern; i en la proposta 
de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme de Cata-
lunya, per incloure la regulació del sistema d’idoneïtat tècnica 
en els expedients de llicències urbanístiques i l’actuació dels 
col·legis professionals tècnics com a entitats col·laboradores 
habilitades.

A través del Consejo General de la Arquitectura Técnica de Es-
paña, s’ha instat la proposta de modificació dels Estatuts gene-
rals i del Reglament de règim interior vigents, per adaptar-los al 
nou model de governança.

RELACIONS INSTITUCIONALS1.4
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ALTRES COL·LEGIS  
I ENTITATS DEL SECTOR 

S’ha continuat aprofundint el fet de mantenir una estreta 
col·laboració amb un elevat nombre de col·legis professionals i 
entitats del sector. Pel que fa als primers, destaca la participa-
ció en 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 catalans i de la qual el 
caateeb ostenta la vicepresidència de la Sectorial Tècnica des 
de la seva creació. Dins d’aquesta entitat, també participem en 
la taula de caràcter tècnic i en la taula lletrada, que tracta els 
temes de caire jurídic.

En aquest àmbit, hem treballat per preparar el II Congrés de les 
Professions, previst per a la tardor del 2020. Aquest Congrés 
tindrà per tema els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) i l’Agenda 2030.

El 2019, la Intercol·legial catalana ha continuat una tasca im-
portant de caire solidari, desenvolupant l’adhesió a diverses 
iniciatives, a més de treballar de manera coordinada per defen-
sar 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 tecno-
lògic, també es treballa amb els col·legis en el marc de la Taula 
de Col·legis Tècnics.

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 més de 50 anys d’història. Al mateix temps, 
Arquinfad dona suport als Premis Catalunya Construcció que 
organitza el caateeb.

Durant l’any, ha estat molt extensa la col·laboració prestada 
amb la fundació ITeC en el desenvolupament de la implanta-
ció de BIM en moltes i diferents taules de treball, aglutinades 
sota el paraigües de la comissió Construïm el Futur, en la qual 
el caateeb ha liderat el grup anomenat Processos i en la taula 
de coordinació de la qual participa. A més, s’ha col·laborat ac-
tivament en la comissió permanent i les diferents assemblees 
de l’Institut. 

Es manté la col·laboració 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 redundarà en benefici de 
la competitivitat i el rellançament de la professió. També són 
destacables la renovació del conveni de col·laboració amb el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per-

què els Col·legis puguin desenvolupar activitats en matèria de 
mediació; el conveni de col·laboració amb la Fundació Priva-
da per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya 
per a la constitució del Consell Assessor del Segell Consta; el 
contracte amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al sub-
ministrament de dades estadístiques d’habitatges 2018-2020; i 
també, el conveni marc i conveni específic de col·laboració amb 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(AQU), per avaluar els graus oficials que habiliten per a l’exercici 
de la professió de les universitats catalanes.

El caateeb ostenta la vicepresidència de Building Smart Spa-
nish Chapter, capítol espanyol de l’entitat que lidera la implan-
tació del BIM al món, i participa periòdicament en les reunions 
dels seus òrgans de govern, així com en diferents activitats or-
ganitzades en el seu marc d’actuació. D’altra banda, aquesta 
entitat es coorganitzadora de l’European BIM Summit.

El 2019 també ha tingut continuïtat la col·laboració neces-
sària amb altres col·legis professionals, dins de la qual des-
taca la tasca desenvolupada amb el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC) per temes de mutu interès. També s’han 
mantingut col·laboracions amb altres col·legis i associacions, 
com el Col·legi de Camins, Col·legi d’Enginyers Industrials, 
Col·legi de Geòlegs, Col·legi d’Administradors de Finques, As-
sociació de Consultors d’Estructures (ACE), Gremi de Cons-
tructors, Green Building Council Espanya (GBCE), Asociación 
Española de Mantenimiento (AEM), Cercle d’Infraestructures, 
Associació Catalana de Facility Management, Clúster de Se-
guretat Contra Incendis de Catalunya i també en iniciati-
ves sectorials, com el grup Impulsa la Rehabilitació, la Taula 
d’interpretació de Plans d’autoprotecció (TID-PAU), la Taula pel 
Pla especial d’emergències per risc de vent (VENCAT) o la Tau-
la d’Interpretació de la Normativa de Seguretat contra Incendis 
(TINSCI), entre d’altres. 

Finalment, cal esmentar l’estreta relació, que cal seguir apro-
fundint, del caateeb amb les escoles universitàries. En aquest 
àmbit, destaca poderosament la campanya per a la promoció 
de la professió i del grau universitari que va adreçada als joves, 
a les seves famílies i als professors d’institut, iniciativa nascuda 
i liderada des del caateeb que la Premaat ha assumit i ha obert 
a tot l’Estat espanyol. S’han fet conferències a les escoles de 
Barcelona ‒EPSEB i La Salle‒, s’ha prestat servei als estudiants, 
s’han concedit els premis als millors treballs de final de grau i 
s’ha participat un any més en el Saló de l’Ensenyament, amb un 
estand específic sobre els estudis de grau d’Arquitectura Tècni-
ca, que va gaudir d’un molt elevat nombre de visitants. També 
s’ha participat en el patronat empresarial de l’Escola Politècni-
ca Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).

GENERALITAT DE CATALUNYA

La tasca feta pel caateeb en diversos àmbits d’interès pro-
fessional ha estat intensa i continuada, amb una menció es-
pecial de tot allò relacionat amb els departaments de Territori i 
Sostenibilitat; Polítiques Digitals i Administració Pública; Jus-
tícia; i Treball, Afers Socials i Familia, així com diferents secre-
taries com la d’Habitat Urbà i Territori o la de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, treballant plegats en àmbits relacionats amb 
l’habitabilitat, la rehabilitació, l’eficiència energètica, el medi 
ambient, l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòni-
ques, la seguretat i la salut, o la promoció professional. També 
directament o a través del Consell Català, s’ha dut a terme una 
intensa tasca d’anàlisi, suport i supervisió de les propostes le-
gislatives que afecten la professió i el sector, així com d’estudi 
per a la implantació i la interpretació de les noves normatives 
actualment en vigor.

En l’àmbit de les activitats, el Consell ha participat en el Consell 
Assessor de l’Habitatge de Catalunya, del qual és membre; en el 
Pacte Nacional per a l’Habitatge de Catalunya, que subscriu; i en 
el Pacte Nacional per a la Transició Energètica a Catalunya. Tam-
bé ha participat en altres comissions tècniques o grups de treball 
com la comissió de seguiment del Decret de la inspecció tècnica 
dels edificis d’habitatges (ITE), la subcomissió sobre l’aplicació 
del CTE a Catalunya o la Taula d’Habitabilitat de Catalunya.

Ha participat igualment en el Consell d’Accessibilitat de Ca-
talunya, la Taula per a la Interpretació de la Normativa de Se-
guretat contra Incendis, la Taula Consultiva d’Instal·lacions 
Elèctriques, la Taula d’Interpretació i Desplegament dels Plans 
d’Autoprotecció, la Taula del Pacte Nacional per a la Transi-
ció Energètica de Catalunya, el Grup de Treball Geotèrmia en el 
Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, impulsat per l’ICAEN, 
en el marc del Pla de l’energia de Catalunya. També en el grup 
de treball del Pla d’emergències per sismes a Catalunya, en el 
grup de treball del Pla específic per ventades a Catalunya, en el 
Consell Assessor del Segell Consta, en el Comitè Assessor de la 
Mediació de Catalunya. Pel que fa a la Taula de Col·legis Tècnics, 
dins de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 
Catalunya, ha intervingut en l’Assemblea General Ordinària, la 
Junta Directiva, la Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectu-
ra i Tècnica, la Comissió de Dones i Igualtat, la Taula Lletrada de 
Col·legis Professionals de Catalunya i en el Saló BIZBarcelona.

Un any més, el Govern català va donar tot el seu suport a la Nit 
de la Construcció, la gran trobada del sector organitzada pel ca-
ateeb. En aquesta edició va ser el conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Damià Calvet, qui va presidir la cerimònia de lliurament 
dels Premis Catalunya Construcció, conjuntament amb el pre-
sident del caateeb, el secretari d’Habitat Urbà i Territori, Agustí 
Serra; el delegat d’Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Bar-
celona, Josep Ramon Mut; el president d’Infraestructures de la 
Generalitat, Joan Jaume Oms; i el director adjunt de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, entre altres autoritats. 

ADMINISTRACIONS LOCALS  
I ALTRES ADMINISTRACIONS

Mantenir una relació ben propera amb les administracions lo-
cals és un dels objectius principals per al Col·legi, atès que són 
les més properes als ciutadans i al territori, i per tant les accions 
coordinades amb aquestes administracions tenen un potencial 
d’incidència immediata en les persones. 

Treballar molt estretament amb les entitats d’àmbit comarcal i 
els ajuntaments permet donar presència, paraula i posiciona-
ment a la professió en el territori. Per això, els oferim suport i 
ajuda en el dia a dia professional i col·laborem en aquelles ini-
ciatives que representen un benefici per als ciutadans. El 2019 
hem incrementat la tasca de suport als ajuntaments i altres ad-
ministracions en matèria d’atribucions, que ha permès escatir, 
per exemple, situacions de restricció injustificades en les inter-
vencions dels nostres tècnics per a determinats treballs. 

Per assolir aquests objectius és de gran importància la tasca 
intensa que desenvolupen les delegacions col·legials i les se-
ves comissions territorials, atès el seu coneixement de les dife-
rents realitats territorials i la seva vocació de servei al ciutadà 
i de suport al professional. Aquesta proximitat, per exemple, ha 
permès dur a terme gestions directes amb alcaldes i regidors 
d’urbanisme de diferents municipis i també organitzar jornades 
adreçades als ciutadans a diverses localitats amb el seu suport.

Amb l’Ajuntament de Barcelona, a banda d’establir un diàleg 
continuat amb els seus representants polítics, especialment 
en les àrees d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de la cinquena 
Tinència d’Alcaldia i en la Regidoria d’Habitatge, s’ha treballat 
en la promoció, el suport i el foment del dret dels ciutadans a 
disposar d’un habitatge digne, tant pel que fa a la vessant so-
cial com també a la més tècnica, entroncant amb els conceptes 
de rehabilitació, accessibilitat, benestar i sostenibilitat. Hem 
continuat treballant conjuntament per a la tramitació de les lli-
cències electròniques i l’emissió de l’informe d’idoneïtat tècnica 
(IIT), així com els projectes i les documentacions tècniques que 
elaboren els professionals,. 

Els representants del caateeb ja han fet reunions amb altres 
consistoris catalans per explicar els avantatges d’aquest siste-
ma en els processos de tramitació de llicències, i s’hi ha perce-
but molta receptivitat per part de diversos ajuntaments. També 
ha estat continuada la relació amb entitats municipals com ara 
BIMSA o l’Institut del Paisatge Urbà i hem participat en reunions 
del Consell de l’Habitatge Social, del Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona i del Patronat Municipal de l’Habitatge. 
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19 ACA-TAB Reunió ACA-TAB

26 APCE EBS Day

26 caateeb Lliurament Premi Emprenedoria

28 Col·legi de Metges de Barcelona Presentació Lluís Llach

MARÇ

1 Biblioteca Ramon Inauguració 85 aniversari projecte Ciutat de Repòs i de Vacances 
 Fernández Jurado,  
 Castelldefels

4 caateeb Junta de Govern

6 Gerència d’Habitatge Comissió Permanent Consell Habitatge Social 

6 caateeb Celebració Dia Internacional de la Dona

8 CGATE Junta de Govern CGATE

12 CEOE Presentació Certiuni

18 ITeC Comissió Permanent ITeC

18 caateeb Junta de Govern

19 ACA-TAB Reunió ACA-TAB

20 Departament de Territori Grup Motor Assemblea Urbana de Catalunya

20-24 Fira Barcelona Saló de l’Ensenyament

23 MUSAAT Assemblea General CGATE

26 Roca Barcelona Gallery Presentació EBS 2019 / EBS Day

ABRIL

1 ICAB Junta Directiva Intercol·legial

2 ACA-TAB Reunió ACA-TAB

3 Fira Barcelona Comitè organitzador Construmat

4 caateeb  Consell Català

5 CGATE Junta de Govern CGATE

8 caateeb Junta de Govern

8 Sala Magna del Centre  Assemblea Associació Catalana de Facility Management 
 de Suport Professional

Relació de les reunions i trobades institucionals més destacades dels 
membres de la Junta de Govern i directors del caateeb

GENER

7 caateeb Junta de Govern

8 TAB Reunió ACA-TAB

10 caateeb Junta de Govern Consell Català

11 CGATE Junta de Govern CGATE

16 Departament de Territori Comissió tècnica de l’Assemblea Urbana de Catalunya 

21 caateeb Junta de Govern

22 Departament de Territori Comissió Interdepartamental BIM 

22 ACA-TAB Reunió ACA-TAB

25 caateeb Comitè Estratègic Rehabilita

28 ITeC Comissió Permanent ITeC

29 Hotel  Taula de Col·legis Tècnics

FEBRER

1 Restaurant  Trobada anual Delegació APG

4 Gerència d’Habitatge Reunió amb Gerència d’Habitatge Ajuntament Barcelona

4 caateeb Junta de Govern

5 ACA-TAB Reunió ACA-TAB

6 caateeb Visita COAAT Mallorca

7 caateeb Assemblea General Extraordinària caateeb

8 CGATE Junta de Govern CGATE

11 Departament de Territori Reunió ITeC amb Secretaria General de Territori

12 caateeb Reunió amb Urbanisme Ajuntament Lliçà d’Amunt

13 CEIC EBS Day

18 ITeC Comissió Permanent ITeC

18 caateeb Junta de Govern
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25 Hotel  Dinar de Germanor caateeb

27 caateeb Junta de Govern

28 ACA-TAB Reunió ACA-TAB

28 caateeb Assemblea Territorial Premaat

30 caateeb Consell Català

30 Palau de la Generalitat Acte informatiu del Consell Assessor del Fòrum Cívic i Social  
  pel Debat Constituent 

30 BeCorp Presentació Projecte BeCorp

JUNY

3 ICAB Junta Directiva Intercol·legial

4 ITeC Ple del Patronat

6 caateeb Homenatge 25 anys col·legiació

7 CGATE Junta de Govern CGATE

7 Club de Golf Montanyà Sopar Delegació Osona-Moianès

7 Hotel (Madrid) 75 aniversari de Premaat

8 Hotel (Madrid) Assemblea Premaat

11 ACA-TAB Reunió ACA-TAB

13 Delegació Manresa Inauguració nou local Manresa

14 Infraestructures Presentació ISPI (Grup Infraestructures)

14 Valls de Torruella Sopar Delegació Bages-Berguedà-Anoia

17 CAATEEB Junta de Govern 

19 Edifici Disseny Hub Barcelona Premis FAD

20 Restaurant Flo Taula de Col·legis Tècnics

20 INEFC La Nit de la Construcció

25 ACA-TAB Reunió ACA-TAB

25 ICAB Assemblea Intercol·legial

26 Instituto Eduardo Torroja Assemblea Building Smart Spain

27 MUSAAT Assemblea MUSAAT

10 al 12    Auditori AXA EBS 2019

10 caateeb Comissió Econòmica

15 ITeC Comissió Permanent ITeC

15 caateeb Junta de Govern

23 ACA-TAB Reunió ACA-TAB

25 caateeb Comissió de Dones Intercol·legial

25 caateeb Assemblea General caateeb

26 UPC Reunió UPC estudis d’Urbanisme

29 caateeb Reunió Junta Electoral caateeb

29 caateeb Junta de Govern

30 ACA-TAB Reunió ACA-TAB

30 WebEx Junta Directiva Building Smart Spain

MAIG

10 ITeC Assemblea Plenària CCF-ITeC

10 Ajuntament d’Almeria Aniversari COAAT Almeria

11 Centro de Cultura Cajamar Assemblea CGATE 
 (Almeria)

13 Departament de Territori Comissió Tècnica Assemblea Urbana de Catalunya

13 caateeb Junta de Govern

14-17 Fira Barcelona Construmat

14 ACA-TAB Reunió ACA-TAB

16-18 Tallinn (Estònia) Trobada i Assemblea CEEC

17 Hotel  Festa Patronal Col·legi d’Administradors de Finques

17 Restaurant  Taula de Col·legis Tècnics

20 ITeC Comissió Permanent ITeC

23-25 València Congrés EUBIM

24 Premià de Dalt Sopar Delegació Maresme
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OCTUBRE

3 ITeC Grup de treball Processos - Comissió Construïm el Futur

4 Centre Cultural de Terrassa      Sopar Delegació Vallès Occidental

7 COAC Acte 50 anys d’arxiu històric

7 a 11 Barcelona Setmana de la Rehabilitació

10 caateeb Reunió amb APCE

15 caateeb Reunió amb EPSEB

16 caateeb Comissió Econòmica

21 ITeC Comissió Permanent ITeC

21 caateeb Junta de Govern

22 Teatre Nacional Nit de l’Empresari Cecot

23 Ajuntament de Barcelona Grup de Treball Consell de Ciutat

23 caateeb Homenatge 75 anys col·legiació al company José Bausells

24 Restaurant  Taula de Col·legis Tècnics

25 EPSEB Reunió Resonance Group 

28 Ajuntament de Barcelona Grup de treball Producció Industrial d’Habitatge Sostenible  
  (Consell d’Habitatge Social)

28 ICAB Comissió Executiva de l’Associació Intercol·legial

28 caateeb Junta de Govern

29 Col·legi d’Aparelladors de Madrid Reunió amb el COAATM

30 Ajuntament de Barcelona Reunió amb la Regidora d’Habitatge

30 caateeb Inauguració curs acadèmic

NOVEMBRE

6 ICAEN Consell Assessor ICAEN

6 EPSEB Acte de graduació

7 caateeb Consell Català

11 Ajuntament de Barcelona Reunió d’OBRA

11 caateeb Junta de Govern

JULIOL

1 caateeb Junta de Govern 

3 caateeb Reunió amb Banc Sabadell

8 caateeb Junta de Govern 

10 Ajuntament de Barcelona Sessió constitutiva de la Taula per l’Emergència Climàtica a Barcelona

11 Fira Barcelona Comitè organitzador Construmat

15 caateeb Junta de Govern 

16 caateeb Reunió amb Col·legi d’API

18 caateeb Consell Català

22 Restaurant  Taula de Col·legis Tècnics

22 caateeb Junta de Govern

26 Gerència d’Habitatge Reunió d’OBRA

29 ITeC Comissió Permanent

29 caateeb Junta de Govern 

SETEMBRE

9 caateeb Junta de Govern 

10 Monument a Rafael Casanova  Ofrena floral Diada de Catalunya

11 Palau de la Generalitat Acte institucional Diada de Catalunya

16 ITeC Comissió Permanent ITeC

16 caateeb Junta de Govern

17 Madrid IFEMA Congrés Rebuild

19 caateeb Consell Català

20 Hotel (Madrid) Assemblea CGATE

26 COAC Reunió Deganat

26 Restaurant  Taula de Col·legis Tècnics

26 caateeb Acte homenatge 50 anys de col·legiació

30 caateeb Junta de Govern
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12 Ajuntament de Barcelona Grup de treball d’Habitatge (Consell de Ciutat)

14 caateeb Construjove

15 MUSAAT Assemblea CGATE

15 Santa Maria de Palautordera Sopar Delegació Vallès Oriental

21 ITeC Comissió Permanent ITeC

18 caateeb Reunió Junta de Govern / Comissions territorials

19 ITeC Ple del Patronat

19 caateeb Sectorial Tècnica Intercol·legial

20 caateeb Reunió Observatori AMB

20 Departament d’Interior Reunió amb el director general de Prevenció, Extinció  
  d’Incendis i Salvaments

28 Restaurant  Taula de Col·legis Tècnics

DESEMBRE

2 COAATM Assemblea Building Smart Spain

2 caateeb Junta de Govern

5 Departament de Territori Reunió amb conseller de Territori

12 Hotel Havana Sopar anual Gremi de Constructors

13 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

13 Sagrada Família Reunió amb el president de la Junta Constructora  
  de la Sagrada Família

16 ITeC Comissió Permanent ITeC

16 COAC Taula de Col·legis Tècnics

17 caateeb Assemblea General de col·legiats

18 Gerència d’Habitatge Comissió Permanent del Consell d’Habitatge Social

19 Santa Maria del Mar Concert de Nadal del caateeb

20 ITeC Plenari Comissió Construïm el Futur
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Comissió Júnior

Òscar Subirats

Bernat Navarro

Adelma Sanabria

Laura Barroso

Clàudia Vargas

Joan Serra

Alberto Fernández

Bega Clavero

Alberto Gutiérrez

Guillem Escofet

Carlos Alonso

Comissió d’Activitats

Jaume Casas

Sebastià Jané

Joan Olivella

Ferran Valero

Francisco José Andreu

Jesús Rey

Conxita Pladellorens

David Mercader

Ascensió Gálvez

Teresa Pallàs

Marta Piñeiro

Cristina Vela

Comissió de Formació Contínua

Josep M. Forteza

Álvaro Cecilia

Jonathan Garcia

Mònica Clemente

Marta Iglesias

David Mercader

Meritxell Bosch

Pere Móra

Alba Xarpell

Marc Barjola

Francisco José Andreu

Teresa Pallàs

Comitè Editorial de L’informatiu i mitjans  
de comunicació

Jaume Casas

Carolina Cuevas

Sebastià Jané

Joan Ignasi Soldevilla 

Jonathan Garcia

Carles Cartañá

El mes de juliol aquest Comitè va ser renovat amb els membres 
següents:

Jaume Casas

Carolina Cuevas

Susana Pavón

Daniel Ortiz

Jonathan Garcia 

Carles Cartañá

Comissió Deontològica

Jaume Casas

Esteve Aymà 

Anna Simó 

Joan Olona 

Joan Leiva

Comissió de Visats i Validació

Maria Àngels Sánchez

Jaume Casas 

Joan-Félix Martínez 

Pau Moreno 

Joan Ignasi Soldevilla

Ascensió Gálvez

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

Josefina Manich

Lluís Civit

COMISSIONS COL·LEGIALS I REPRESENTACIÓ

En les diferents àrees de treball del caateeb hi treballen comissions formades per membres de la Junta de 
Govern, personal del Col·legi i també per col·legiats i col·legiades i altres professionals que hi col·laboren 
habitualment i de manera desinteressada. A continuació, presentem una llista amb la composició 
d’aquestes comissions. N’exceptuem les comissions territorials del caateeb, així com la seva represen-
tació en els àmbits comarcal i local, que apareixen en el capítol de la Memòria dedicat a les delegacions 
col·legials.
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Comissió d'Obres Caateeb 

Bernat Navarro

Maria Molins

Josep Maria Forteza

Marta Esther Mulero

Joan Ignasi Soldevilla

Jonathan Garcia 

Comissió de Col·laboració amb Càritas 

Jordi Gosalves

Carolina Cuevas

Pau Moreno

Joan Ignasi Soldevilla

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 en què 
participa el Col·legi. En l’àmbit comarcal i local, la representa-
ció recau en els nostres representants territorials i les comis-
sions 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 l'ICAEN

Estratègia catalana per la rehabilitació energètica (ECREE)

Consell Estratègic del Pacte Nacional per a la Renovació 
Urbana

Consell Territorial Consultiu del PINSAP de Barcelona

Assemblea Urbana de Catalunya

Taula Tècnica de la Construcció-Promoció Immobiliària de 
Barcelona

Consell Assessor de L’informatiu

Teresa Serna

José Luís Sola

Maria del Mar López

Gerard Torres

El Consell Assessor té una periodicitat d’un any ampliable a 
dos, i l’octubre ha estat renovat amb els companys i companyes  
següents:

Meritxell Bosch

Joel Vives

Maria del Mar López Alloza

Òscar Subirats

Comissió Organitzadora dels  
Premis Catalunya Construcció

Maria Àngels Sánchez

Carolina Cuevas

Josep Maria Forteza

Celestí Ventura

Joan Ignasi Soldevilla

Carles Cartañá

A partir del segon semestre de l’any, la comissió la conformen:

Marc Barjola

Natàlia Crespo

Celestí Ventura

Daniel Ortiz

Carles Cartañá

Comissió Econòmica

Antoni Floriach

Joan Vilella 

Anna Portella

Celestí Ventura

Lluís Taberner 

Alfons Ollé

Comissions tècniques

Comissió de Seguretat i Salut en la Construcció 

Maria Àngels Sánchez

Ezequiel Bellet 

Natàlia Crespo 

Josep Augé

Francisco Verdejo

Jonathan Garcia 

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
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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 a les activitats de Catalunya (TAAC)

Taula per a la interpretació de la normativa de seguretat 
contra incendis (TINSCI).

Representació en el Clúster de Seguretat Contra Incendis 
(CLUSIC)

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

Taula d’Habitabilitat de Catalunya

Taula consultiva de les instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió (TC-IE) 

Taula de seguiment d’entitats 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 l’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 del Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Comissió del Consorci de l’Habitatge Social de Barcelona

Taula de Coordinació APCE-COAC-caateeb sobre normativa 
de rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona

Comissió de formació contínua del caateeb

Comitè European BIM Summit.

Comitè Rehabilita

Comitè DAPCons

Consell Assessor Espai Bombers

Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació 
Arquitectònica (OBRA)

Grup Impulsa la Rehabilitació

CTN 198 Sostenibilitat en la Construcció AENOR

Junta directiva GBCE

Grup de treball de Geotermia

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

Barcelona + Sostenible

Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat: Grup de 
Cooperació COP2 per a la simplificació administrativa dels 
permisos d’obra

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

Consell Català

Presidència de la Junta de Govern

Taula d’experts en seguretat contra incendis (TINSI)

Taula de seguiment de la ITE

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

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

Subcomissió d’aplicació del CTE

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

Comissió Permanent de l’ITeC

Ple del Patronat de l’ITeC

Comissió de Coordinació Administrativa

Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya

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

Pla Especial d’emergències sísmiques a Catalunya 
(SISMICAT)

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

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

Taula consultiva de les instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió (TC-IE) 

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

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

Comitè European BIM Summit

Grup de treball d’edificació del Codi d’accessibilitat

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

Comitè Rehabilita

Altres comissions

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

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

Comissió Mixta de seguiment de declaracions ambientals de 
productes DAP.

Club EMAS.

Associació Catalana de Facility Management

Building Smart Spain

Cercle d’Infraestructures
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SUPORT DE LES EMPRESES

Llista de les empreses i les entitats que han col·laborat amb el  
caateeb al llarg del 2019, ja sigui amb patrocinis, publicitat o 
organització d’activitats:

ROCA SANITARIO

PROPAMSA

BASF

NOU BAU

CAIXA D’ENGINYERS

BIMSIM - SIMULACIÓN Y MODELADO DE INFORMACIÓN 

TALLERES ESCORIAZA (ASSAABLOY)

COINTECS

BUILDING SMART FINLAND

CONSTRUCTORA DEL CARDONER

ACCA SOFTWARE 

LUMION

4ARK CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ

STANDARD HIDRÁULICA

URSA IBÉRICA

MUSAAT

IBERTRAC

SCHLÜTER SYSTEMS

GEOSEC

SOPREMA

BANC SABADELL

CUBIÑÁ 2016 

CONSTRUSOFT

CONTRACTA

COPISA

VISUAL TECHNOLOGY LAB ( VT-LAB )

CATENDA

IDASA SISTEMAS, S.L.U-ROSMIMAN

AQUÍ TU REFORMA 

OBRA SOCIAL LA CAIXA

HYDRO BUILDING 

VIA CELERE

CONSTRUCTORA DE CALAF

FUNDACIÓN LABORAL

FUNITEC (LA SALLE)

APPEC

DOUBLE TRADE

DAVID MUNNÉ

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 i 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 2019 han estat:

PROPAMSA

CAIXABANK

BASF 

BANC SABADELL

CAIXA ENGINYERS

4ARK

AQUÍ TU REFORMA

Conveni de col·laboració amb 
l’empresa Roca per impulsar la 
sisena edició de l’EBS



45MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL 2019 44 LA INSTITUCIÓ

CIAT

DRS. MIRAVÉ

BEISSIER

CONTRAHUMITAT

BREINCO

SIKA

STRUCTURALIA

3ABC LEASURES

PRESTO IBÉRICA

CAIXABANK

JUNKERS

BENTLEY

TRAC REHABILITACIÓ

INSTITUTS ODONTOLÒGICS

TEAMSYSTEM 

ARCHICAD ESPAÑA 

SOLIBRI

ELECNOR

ALAINSA 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y PATOLOGÍAS

MAPEI

WELLPOINT 

HUMITAT STOP

DYSON

MEDICLINICS

HERMS 

NOLAC ENGINYERS S.A.

BUILDING SMART SPANISCH CHAPTER

ACTIS

GERB

ORKLI

SOLER & PALAU 

PINEARQ

FUNDACIÓN EURECAT

RIB SPAIN 

ADECOSE

PORCELANOSA 

ROSA GRES

COLORKER 

GATELL ENGINYERS

CECAM

PAVINDUS

REHABILIT

SOLUCIONS EIXVERD

ACV ESPAÑA

CATALUNYA ITE

GARATGE GENERAL DEL CALELLA PARK

ESPA 2015

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA

CAPTAE DIGITALIZADO 3D

ASUNTOS Y GESTIONES (SALTOKI)

BUDESA

ENCOFRATS ALSINA

INFOEDITA
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Nombre de col·legiats 

Nombre de col·legiats del caateeb amb col·legiació única 7.040

Col·legiats com a segona col·legiació i altres casos amb efectes a 31/12/2019 71

TOTAL 7.111

INTEGRANTS DEL Caateeb

Nombre de col·legiats 7.111

 - En actiu 5.494

 - Sense activitat professional  1.617

Nombre de precol·legiats 93

Nombre de societats professionals 194

Nombre d’afiliats 3

TOTAL 7.401

Aquestes són les dades tancades el 31 de desembre de 2019.

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 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 l’urbanisme. El caateeb integra un col·lectiu professional format per gairebé 
7.200 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 a les dels col·legiats. Finalment, el caateeb contempla la possibilitat 
d’afiliació a altres professionals que mostren interès a gaudir dels seus serveis, productes i avantatges. Com 
cada any, s’han fet sessions 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.

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 
econòmica-ment, com també 
per projectar la seva funció 
social

INTEGRANTS DEL CAATEEB1.5
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DONES 

 Estàndard:  1.500

 Júnior: 54

 Sènior:  30

 Invalidesa: 11

HOMES 

 Estàndard:  4.485

 Júnior: 95

 Sènior:  856

 Invalidesa: 80

TOTAL

 Estàndard:  5.985

 Júnior: 149

 Sènior:  886

 Invalidesa: 91

SESSIONS PER ALS NOUS COL·LEGIATS

Com cada any s’han realitzat sessions informatives d’acollida 
als nous col·legiats. L’objectiu d’aquestes sessions és donar 
a conèixer els serveis del Col·legi i l’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 oferir tres sessions informatives, en 
les quals van participar 28 col·legiats i col·legiades. 

COL·LEGIATS PER GÈNERE

Del total de col·legiats a 31 de desembre de 2019:

Dones: 1.595 (22,7%)

Homes: 5.516 (77,3%)

5.516

1.595

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 2019 s’han col·legiat 161 professionals, dels quals 
115 són de nova incorporació i 46 corresponen a reingrés en el 
caateeb. S’han donat de baixa 275 col·legiats, dels quals 221 
corresponen a baixa voluntària, 5 han estat baixa per trasllat a 
un altre col·legi, 41 han causat baixa per defunció i 8 per l’article 
18.d dels Estatuts del caateeb. Del total de baixes voluntàries, 
98 corresponen a col·legiats jubilats. El resultat final és que el 
31 de desembre de 2019 el nombre de col·legiats del caateeb 
era de 7.111.

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL

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

Alt Penedès-Garraf: 367 (5,16%)

Bages-Berguedà-Anoia: 308 (4,33%)

Barcelonès-Baix Llobregat: 4.281* (60,2%)

Maresme: 584 (8,21%)

Osona-Moianès: 205 (2,88%)

Vallès Occidental: 910 (12,8%)

Vallès Oriental: 456 (6,41%)

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

275

161

308
584

205
456

910

367

4.281

COL·LEGIACIÓ1.6

Els nous companys i companyes que 
van assistir a una de les sessions i 
personal del  Caateeb
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RESIDENTS I NO RESIDENTS

Residents: 7.040

No residents: 71

ACREDITATS

Són els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, 
així com altres titulats habilitats per a l’exercici de la professió 
regulada d’arquitecte tècnic, col·legiats en un altre col·legi, que 
volen exercir la professió dins de l’àmbit del Col·legi de Barce-
lona. Han de visar en aquest Col·legi de forma preceptiva els 
treballs professionals, acreditant la seva condició de col·legiats 
exercents en el seu col·legi d’origen i complir tots els requi-
sits legals i col·legials establerts. El nombre d’acreditats és de 
1.563, repartits d’aquesta manera:

Acreditats de Catalunya: 802

Acreditats d'Espanya: 761

7.040

71

SOCIETATS PROFESSIONALS

El nombre de societats professionals és de 194.

AFILIATS

El Col·legi pot admetre la integració voluntària de persones, fí-
siques o jurídiques, i d’institucions que tinguin relació amb la 
professió d’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació 
o amb el sector de la construcció, en general, així com una 
vinculació professional i/o afectiva amb el Col·legi, en qualitat 
d’afiliats i afiliades. El nombre d’afiliats és de 3.

PRECOL·LEGIACIÓ  
I COL·LABORACIÓ AMB LES ESCOLES

Apropem el món laboral a l’estudiant d’arquitectura tècnica i 
engApropem el món laboral a l’estudiant d’arquitectura tècni-
ca i enginyeria d’edificació mitjançant la precol·legiació. Amb 
aquesta modalitat, els estudiants poden formar part del Col·legi 
i accedir-ne a la major part dels serveis en les mateixes con-
dicions que els col·legiats. D’altra banda, el Col·legi manté una 
estreta relació amb les universitats, i hi col·labora 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 l’any 2019 tenen la condició de 
precol·legiats és de 93 (61 homes i 32 dones).   

Alt Penedès-Garraf: 5 (3 homes / 2 dones) 

Bages-Berguedà-Anoia: 2 (2 homes)

Barcelonès-Baix Llobregat*: 71 (47 homes / 24 dones) 

Maresme: 3 (3 homes) 

Osona-Moianès: 1 (1 home) 

Vallès Oriental: 0 

Vallès Occidental: 11 (5 homes / 6 dones) 

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

2 3 1
11

0
5

71

EXERCENTS I NO EXERCENTS

Es considera com a col·legiat exercent aquell que desenvolupa 
qualsevol activitat pròpia de la professió, amb independència 
de la modalitat d’exercici.  Particularment,  el professional que 
faci treballs subjectes  al visat ha de tenir obligatòriament la 
condició de col·legiat exercent. 

Així mateix, de conformitat amb la Llei 7/2006, de l’exercici de 
professions titulades, de Catalunya, els professionals exercents 
estan obligats a disposar d’una assegurança de responsabilitat 
civil. 

En canvi, es considera com a col·legiat no exercent aquell que 
no desenvolupa cap activitat pròpia de la professió. 

Els col·legiats que constin com a no exercents no poden visar 
ni registrar treballs professionals, no formen part de la base de 
dades de la finestreta única (que engloba tots els arquitectes 
tècnics exercents col·legiats en qualsevol col·legi de l’Estat, per 
facilitar l’exercici en tot el territori espanyol) i tampoc no po-
den formar part de la borsa de treballs de tipus liberal o de les 
llistes de pèrits que gestiona el caateeb.

Exercents: 5.494 (77,6%)

No exercents: 1.617 (22,7%)

5.494

1.617
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SERVEI D’ATENCIÓ ALS CONSUMIDORS  
O USUARIS

Servei d’atenció de les denúncies, queixes i sol·licituds que 
plantegen al caateeb els consumidors o usuaris en relació amb 
la intervenció professional d’un col·legiat. D’acord amb la Llei, 
el Col·legi està obligat a atendre i tramitar totes les peticions 
i, si estan compreses dins del seu àmbit d’actuació legal, mi-
tjançar per resoldre-les. Si la conducta denunciada vulnera la 
deontologia professional i constitueix una infracció, el caateeb 
ha d’incoar l’expedient sancionador corresponent.

En queden excloses les reclamacions per responsabilitat ci-
vil, que, si escau, s’han de tramitar a través de la companyia 
d’assegurances del col·legiat, així com les reclamacions per 
motius contractuals i econòmics, que s’han de dirimir de forma 
privada entre les parts o, si escau, per la via de la mediació, la 
via arbitral o la jurisdicció civil. També queden fora de l’àmbit 
d’actuació del Col·legi les discrepàncies respecte al criteri del 
tècnic.

Indicadors SMC 2019: expedients nous 61 (+7% respecte del 
2018 i +33% respecte del 2017)

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 
una infracció prevista per la Llei 7/2006, de l’exercici de pro-
fessions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya 
(LCPC), i pels Estatuts del Col·legi. Les sancions aplicables i la 
seva graduació (en funció de les circumstàncies que concorrin 
en cada cas), també estan regulades per la LCPC i pels Estatuts 
col·legials.

Durant el 2019, s’han incoat cinc expedients sancionadors nous 
i s’han continuat tramitant els expedients no finalitzats incoats 
en el 2018.

Les persones interessades poden consultar el resum de 
l’activitat deontològica del caateeb en l’apartat específic del 
web col·legial:

https://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/laprofessio/codi/Pagi-
nes/activitat-deontologica.aspx

Núm.  Conducta objecte   Núm expedients que passen 
expedients de la queixa a expedient sancionador

8 Errors, inexactituts, mancances o - 
 discrepàncies del treball professional

16 No realització feina contractada -

3 No subscriure o lliurar el CFO i/o el CQ -

18 No formalització renúncia a l'obra -

0 Falsejament document col·legial -

0 Incompliment incompatibilitats professionals -

1 Motius contractuals i econòmics -

9 Reclamació de responsabilitat civil professional -

0 Utilització logotip del caateeb en - 
 interès particular 

6 Altres qüestions -

DEONTOLOGIA PROFESSIONAL1.7
D’entre les funcions públiques que la Llei encomana als col·legis professionals, 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 aplicable i respecti els drets i els interessos dels destina-
taris de les actuacions professionals. Per complir amb aquesta funció, el caateeb té establert el 
Servei d’Atenció als Consumidors o Usuaris (SACU) en relació amb les possibles queixes respecte 
a les actuacions dels professionals i, en els casos en que pot haver-hi una infracció deontològica, 
exerceix la potestat disciplinaria que té atribuïda legalment.

Denunciant 

Promotor  
client: 80% 
 
Tercers: 16% 
 
Ajuntaments,  
Generalitat, 
Jutjats: 4% 
 
Altres: 0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat de la tramitació   
i intermediació col·legial

Expedients resolts: 68% 
 
Fora de l’àmbit  
del SMC: 0% 
 
Arxivats per manca de 
legitimació: 7% 
 
Passen a expedient 
sancionador: 5%               
 
En tràmit: 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/laprofessio/codi/Pagines/activitat-deontologica.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/laprofessio/codi/Pagines/activitat-deontologica.aspx
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QUALITAT CERTIFICADA

Una formació contínua, especialitzada i adequada és la base 
per poder optar a les millors oportunitats en la vida professio-
nal. Per aquest motiu, el caateeb duu 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 ges-
tió de qualitat i l’any 2004 es va aconseguir la certificació ISO 
9001, que s’ha anat actualitzant any rere any. Això ens ha per-
mès ampliar l’oferta formativa i, alhora, millorar-ne la qualitat. 
Amb aquesta finalitat, s’ha elaborat una política de qualitat que 
prioritza els aspectes de metodologia i gestió més importants 
que enriqueixen la formació que ofereix el caateeb.

COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL

La identitat institucional del caateeb està compromesa amb la 
sostenibilitat, com a opció davant de 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 la conservació del medi en totes les activitats que 
desenvolupa 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. Per al nostre sistema, iniciat l’any 2003, aquest 
any també ha estat un any de canvis i renovacions, ja que s’ha 
adaptat a la nova versió de la ISO 14001/2015 i a les modifi-
cacions requerides pel Reglament 2017/1505, amb un resultat 
molt satisfactori.

En aquest mateix àmbit, s’han mantingut els contactes amb es-
coles i instituts, on s’ha dut a terme el programa de divulgació 
“Amb la casa sí que s’hi juga”, amb tallers infantils, per donar a 
conèixer els valors de la casa i l’ús racional de l’energia. També 
s’han desenvolupat aquests tallers arreu del territori en fires lo-
cals. Per tal d’ampliar els nombre de tallers pedagògics de què 
disposa el caateeb es va fer un concurs dirigit als col·legiats 
per crear nous tallers de divulgació a la ciutadania i avui tenim 
nous tallers sobre rehabilitació que duen per títol “La casa ens 
representa”, “Cuida la casa com cuides el teu cos” i “De casa 
en casa”. 

S’han actualitzat i creat nous continguts en el web de l’Agenda 
de la Construcció Sostenible i se n’ha fet la versió en anglès per 
arribar a un nombre més gran de públic objectiu. Aquest web va 
ser creat l’any 1997 i és un punt de referència per als tècnics, 
constructors, fabricants, estudiants i tots aquells ciutadans 
interessats en una construcció més sostenible. Dins d’aquest 
web s’ha creat un comparador de declaracions ambientals de 
producte per tal de facilitar la feina d’elecció, per a tots aquells 
que han de prendre decisions d’elecció i compra de productes 
amb un millor comportament ambiental.

COMPROMÍS SOCIAL1.8

ACCIÓ SOLIDÀRIA

El Col·legi no ha desatès la vessant solidària. El 2019 s’ha donat 
continuïtat al conveni subscrit amb Càritas Diocesana de Bar-
celona, que inclou la gestió 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 so-
cials que Càritas gestiona, així com dels habitatges i espais que 
ocupin les persones de les quals té cura, ubicats en l’àmbit de 
les comarques de Barcelona. Amb aquesta finalitat, s’ha anat 
estenent el conveni a la resta de diòcesis de les comarques de 
Barcelona. 

Taller infantil a la 
Fira de la Candelera 
de Molins de Rei 
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SERVEIS GENERALS

Les principals accions que s’han fet en aquest àmbit han estat 
les següents:

1. Reforma de l’espai de la cafeteria de la primera planta. 

2. Obertura de la nova seu de Manresa.

3. Impermeabilització de la terrassa de la cinquena planta.

4. Trasllat del magatzem de Terrassa.

5. Consolidació del nou sistema de centraleta.

RECURSOS HUMANS

Durant l’exercici 2019 i des de l’Àrea de Recursos Humans el 
caateeb ha desenvolupat les accions següents:

1. Executar el Pla de millora en l’atenció col·legial. S’han 
impartit accions formatives per reforçar les competèn-
cies genèriques dels llocs de treball com ara l’atenció al 
col·legiat i d’altres de més específiques, com ara tècniques 
en protocol.

2.  Formació i acompanyament en la nova plataforma de 
sistemes CRM.

3.  Sensibilització en matèria de LOPD.

4. Actualització DPT’s.

5. Execució del Pla de prevenció de riscos laborals: avalua-
ció dels riscos laborals dels llocs de treball, accions de for-
mació i sensibilització del personal en matèria de prevenció, 
simulacre de confinament i coordinació d’activitats preven-
tives amb altres agents del caateeb.

6. Eleccions sindicals a representats dels treballadors.

Dades d’evolució estadística:

 Plantilla ETT Becaris TOTAL

2005 84 16 15 115

2006 83 15 16 114

2007 94 7 12 113

2008 82 1 12 95

2009 73 0 10 83

2010 57 0 6 63

2011 46 0 5 51

2012 44 0 7 51

2013 43 3 7 53

2014 45 0 9 54

2015 45 2 7 54

2016 46 1 8 55

2017 46 0 10 56

2018 46 1 9 56

2019 51 0 8 59

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS1.9
SISTEMES  
I DESENVOLUPAMENT INFORMÀTIC

L’acció realitzada en aquest àmbit s’ha estat centrat principal-
ment en les qüestions següents:

1. Llançament de la nova oficina virtual.

2. Migració del correu electrònic.

3. Millorar la seguretat informàtica enfront dels atacs ci-
bernètics.
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Trucades ateses 2018 2019 Variació 18-19 Pes %

Visats i Centre d'Atenció Telefònica 32.626 52.227 60% 45%

Formació 1.442 1.799 25% 3%

Servei d'Ocupació       1.055 1.502 42% 2%

Assessoria Tècnica 7.827 7.099 -9% 17%

Assessoria Jurídica 2.137 2.022 -5% 5%

TOTAL 45.087 66.668 48% 100%

Els serveis del caateeb han ates un total de 66.668 trucades, de les quals un 45% han estat ateses pel 
centre d’informació i consultes telefòniques i la resta han estat ateses per cadascuna de les altres àrees 
del Col·legi. El 2019, s’ha produït un increment del 48% de les trucades, que es concentren en visats i en 
el centre d’atenció telefònica, durant els períodes d’implantació de la nova plataforma de visat digital, i 
en les àrees de Formació i Ocupació.

ENTITAT DE REGISTRE DE CERTIFICATS DIGITALS  
SERVEI DE SIGNATURA DIGITAL

CENTRE D'ATENCIÓ TELEFÒNICA2.1 

Altes Revocacions Renovacions

14 1 3

735 119 0

749 120 3

 Altes Revocacions Renovacions

Firmaprofessional 11 0 1

IdCat (tots) 726 185 0

TOTAL 737 185 1

Altes Revocacions Renovacions

27% 100% 200%

1% -36% -

2% -35% 200%

2018 2019 Variació

02

SERVEIS AL COL·LEGIAT

Centre d’atenció telefònica _ 59

Servei de validació i exercici professional _ 60

Assessoria jurídica _ 66

Servei d’ocupació _ 70

Corredoria d’assegurances _ 78

Formació _ 81

Activitats professionals i culturals _ 90 El caateeb és entitat de registre (ER) d’idCat per delegació del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya a Barcelona i 
les diverses delegacions comarcals, i autoritat de registre de 
Firmaprofesional. 

Certificats operatius

El nombre de certificats operatius de Firmaprofesional en tancar el 2019 ha estat de de 
62. Pel que fa al nombre de certificats operatius d’idCat ha passat dels 621 en finalitzar 
el 2018 a 652 de finals del 2019, la qual cosa representa un increment del 5%.

Variació d’altes, revocacions i renovacions 2018-19
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      2018    2019    % DESV

Projectes 5.479 5.659    3%

Documentacions tècniques 2.253       2.271    1%

DO+DEO 8.830          9.028     2%

DEO 3.276 3.430    5%

Estudi de seguretat (eS) 638 530  -17%

Estudi Bàsic de seguretat (ebS) 3.502 7.800     23%

Coordinació de seguretat 7.998 8.033     0%

SUMA DE TREBALLAS D'OBRA I SEGURETAT 31.976 36.749 6%

Informes 2.342 2.248 -4%

Certificat d’habitatge usat (cHU) 22.907 19.453 -15%

Certificats d'eficiència energètica  2.657 1.971   -26%

Ite 3.370 1.112   -67%

Treballs varis 790 631   -20%

SUMA D'ALTRES TREBALLS 32.066 25.415  -21%

TOTAL TREBALLS 66.876 62.164                  -7%

ACTIVITAT PROFESSIONAL I EL VISAT

Al llarg de l’any 2019 s’han visat 62.164 treballs professionals. S’ha produït un repunt de 
l’activitat, amb dades positives en els treballs d’obra i seguretat que representen un increment 
en el nombre de treballs visats del 6%. Les direccions d’execució d’obra (DEO) han crescut un 5% 
i les obres associades a projectes de tècnic únic s’incrementen en un 3%. 

Per contra, la resta de treballs han retrocedit un 21%, especialment pel que fa a les inspeccions 
tècniques d’edificis, que han baixat un 67% respecte a l’any anterior, durant el qual es va produir 
un fort increment impulsat per la campanya liderada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
recordant-ne l’obligació a propietaris i comunitats. Es manté la tendència a la baixa del visat de 
certificats tant d’habitabilitat com d’eficiència energètica.

L’opció de registrar treballs professionals en lloc de visar es manté amb un pes residual de l’1,5% 
respecte al total d’expedients tramitats, tot i que el 2019 s’ha produït un increment important. El 
nombre de treballs visats s’especifica en el quadre següent.

SERVEIS DE VALIDACIÓ  
I EXERCICI PROFESSIONAL

2.2
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LA TRAMITACIÓ I ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

El caateeb va implantar, el mes de juny del 2019, una nova plataforma digital que integrar tots els tràmits i 
serveis del caateeb, inclosos el 100% dels tràmits de visat en format digital. Això suposa la possibilitat de 
fer tots els tràmits de visat de forma digital, eliminar la tramitació en paper i la implantació de la validació 
de la signatura electrònica de tots els documents elaborats pels col·legiats, per facilitar la tramitació elec-
trònica a les administracions públiques.

La implantació va comportar una campanya de difusió per facilitar la transició dels col·legiats i col·legiades 
a la nova aplicació amb la realització d’un gran nombre de tallers pràctics a la seu de Barcelona i les dele-
gacions, i d’una sèrie de videotutorials explicatius. 

INFORMES D’IDONEÏTAT TÈCNICA (IIT)

El caateeb és entitat habilitada per a la verificació i el control de projectes i documentacions tècniques com 
a entitat col·laboradora de l’Ajuntament de Barcelona, en els processos d’intervenció per a permisos d’obra, 
i del Consorci Metropolità de l’Habitatge, en el procés de control de subvencions. Durant l’any 2019 s’han 
fet els tipus d’informes següents: 

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

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

3) La verificació de la idoneïtat de la documentació per a la sol·licitud de subvencions. 

S’han tramitat un total de 4.896 expedients d’idoneïtat tècnica, dels quals un 76% corresponen projectes 
d’obres a Barcelona i un 24% a inspeccions tècniques d’edificis.

EL VISAT DE TREBALLS D’OBRA

Durant el 2019 s’han visat expedients corresponents a 12.458 direccions d’obres, dels quals 9.028 corres-
ponen a direccions de tècnic únic i 3.430 a direccions d’execució d’obra, habitualment associades a obra 
nova. Això suposa que s’han visat un 5% més de direccions que el 2018; tot i la desacceleració que es va 
produir a l’any anterior, el 2019 s’ha mantingut un bon ritme d’activitat, amb alguns símptomes de canvi de 
tendència a l’últim trimestre que han obert un període d’incertesa que caldrà avaluar en els primers mesos 
del 2020.

Evolució de les direccions d'obra

  2016 2017 2018 2019

 DO+DEO 8.847 9.111 8.830 9.028

 DEO 2.894 3.452 3.276 3.430

 TOTAL DIRECCIONS 11.741 12.563 12.106 12.458

Nombre de visats
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Informes d’idoneïtat tècnica de projectes 
d’obres a Barcelona

Durant l’any 2019 s’han emès 3.749 informes d’idoneïtat tècnica 
favorables, cosa que representa un augment de l’11% respecte 
a l’any anterior. Un total de 759 arquitectes tècnics col·legiats 
al caateeb, 32 arquitectes tècnics d’altres col·legis i 58 profes-
sionals d’altra titulació han sol·licitat l’informes d’idoneïtat al 
caateeb. 

Des que es va començar a aplicar l’ordenança municipal, 
l’octubre del 2011, fins al final del 2019 ja s’han emès 26.553 
informes. El pes més important dels informes realitzats ha es-
tat la verificació de projectes tècnics, en especial les rehabilita-
cions de façanes, patis, mitgeres i cobertes, així com les refor-
mes interiors d’habitatges.

 Expedients %

Projecte de llicència 112   3%

Projecte tècnic 3.449 92%

Documentació tècnica 188 5%

TOTAL 3.749 100%

Entre tots aquests cal destacar l’emissió de l’informe d’idoneïtat 
tècnica per a la llicència d’obres del temple de la Sagrada Famí-
lia el mes de març del 2019. 

Consultoria d'idoneïtat tècnica

La unitat d’idoneïtat tècnica ha atès un total de 3.711 consultes. 
A continuació, es relaciona el tipus de consulta rebut: 

Tipus Consultes %

Idoneïtat Barcelona 3.105   83%

Ite 438 12%

cmH 168 5%

S’han publicat a través del butlletí 7@ preguntes freqüents i no-
tícies sobre el tràmit d’idoneïtat a Barcelona i sobre el tràmit 
de CMH. Aquestes notícies es poden trobar al web del Col·legi.

Validació de la Idoneïtat de les inspeccions tècniques d’edificis

La revisió de la idoneïtat de la ITE s’ha efectuat en el 94% de les ITE visades, un total de 1.147 expedients d’ITE.
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SERVEIS DE GESTIÓ JURÍDICA

SERVEI ACTIVITAT 2019

Defensa d’atribucions professionals 27 informes/recursos/ 
 cartes/altres gestions 

Reclamació extrajudicial d’honoraris 2 expedients

Registre de societats professionals  192 societats d’alta *

Emissió certificats col·legials 

Certificats estàndards  1.369

Certificats específics i certificats d’historial professional 59

Emissió certificats per a tercers  14

Resposta d’oficis judicials 51

(*) Dades tancades el 31 de desembre del 2019

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 concertada prèviament amb l’advocat especialista extern, canalitzada a 
través de l’Assessoria Jurídica del caateeb.

SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC

Atenció personalitzada de consultes del col·legiats i altres in-
tegrants del Col·legi, presencials, telefòniques i per correu elec-
trònic, sobre 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

El nombre de consultes ateses durant l’any 2019 ha estat de 
1.891 (11% presencials, 72% telefòniques, 9% correu electrò-
nic i 8% oficina virtual).

Els temes més destacats han estat l’assessorament so-
bre l’inici de l’activitat com a liberals; la revisió de contractes 
d’arrendament de serveis professionals, especialment de fun-
cions no regulades, com la del project manager; consultes di-
verses relatives a l’exercici professional, com ara, incidències 
en les obres, recomanacions en cas de renúncia i en situacions 
de paralització i represa d’obra, permisos i tramitacions amb 
les administracions públiques, infraccions urbanístiques i ex-
pedients sancionadors, i sobre la interpretació de la normativa 
sectorial. Destaca la consulta i la defensa de les atribucions i 
competències professionals, especialment en un moment en 
què s’incrementa l’activitat del sector.

Igualment, s’ha assessorat sobre responsabilitat civil i assegu-
rances, especialment, la conscienciació de l’obligatorietat i la 
necessitat d’assegurança, i la recomanació i revisió de pòlisses; 
els dubtes en relació amb possibles reclamacions 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 hereus. 

Finalment, es manté l’assessorament en matèria laboral i de 
Seguretat Social; en matèria fiscal, inclòs el suport davant 
d’inspeccions tributàries per justificar determinades despe-
ses professionals deduïdes; i les consultes dels professionals 
al servei de les administracions públiques, en especial, sobre 
incompatibilitats o les funcions i responsabilitats dels tècnics 
municipals.

ASSESSORIA JURÍDICA2.3
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3. Seguiment de la campanya d’impuls i de-
fensa de les atribucions i les competències 
professionals dels arquitectes tècnics 

Elaboració d’informes tècnics especialitzats sobre els coneixe-
ments i les competències de la titulació d’arquitecte tècnic: en 
edificació, en urbanisme i en instal·lacions i activitats (informe 
pendent). Divulgació interna i externa de les atribucions i les 
competències de la professió de l’arquitectura tècnica.

Seguiment de les accions de defensa de les atribucions del 
col·lectiu: assessorament, informes, accions polítiques i recur-
sos. Seguiment i impugnació de convocatòries de concursos 
de llocs de treball que restringeixin la concurrència dels arqui-
tectes tècnics.

4. Accions de millora de l’exercici de la pro-
fessió

Estudi de l’impuls a la modificació de la Llei de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic per possibilitar que les places d’AT en les 
administracions públiques tinguin el màxim nivell de la funció 
pública i que hi puguin accedir els graduats i els titulats pre-
Bolonya. Gestió a través del Consejo General (CGATE), atès que 
és una llei d’àmbit estatal.

Impuls de la modificació legislativa per millorar el tractament 
fiscal del vehicle que s’utilitza per a l’activitat professional. Ela-
boració de la proposta i gestió a través del CGATE, atès que és 
una llei d’àmbit estatal.

5. Consolidació i implementació del sistema 
de compliance del caateeb: nou Codi de bon 
govern

Una vegada elaborat i implementat el sistema de prevenció de 
riscos penals (compliance penal) en el caateeb, que se suma a 
la implementació del compliment de la LOPD (amb l’adaptació 
al Reglament general europeu de protecció de dades) i de la Llei 
de la transparència, se seguirà avançant en la consolidació i la 
millora del compliance per part del Col·legi, la designació de la 
figura del compliance officer, així com altres polítiques, mesures 
i controls del compliment legal.

6. Eleccions al CAATEEB 2019

Elaboració i seguiment de la convocatòria d’eleccions i del pro-
cediment electoral al caateeb 2019 i coordinació del Pla d’acció 
a partir de la presa de possessió de la nova Junta de Govern.

NORMATIVES LOCALS 

Modificació de l’Ordenança de llicències urbanístiques de 
l’Ajuntament de Mataró: presentació d’al·legacions i proposta 
d’implantació del sistema d’idoneïtat tècnica i habilitació dels 
col·legis com a ECA (aprovada el desembre del 2019).

Ordenança de mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa (en 
tramitació).

NORMATIVES DE L'ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL I 
PROFESSIONAL 

CGATE: modificació dels Estatuts Generals (aprovada; 
seguiment del tràmit d’aprovació ministerial); Modificació del 
Reglament de Règim Intern (aprovada).

2. Jornades jurídiques/legals/fiscals i de 
responsabilitat civil. Sessions informatives i 
tallers pràctics

Sobre temes d’actualitat jurídica/legal/fiscal relacionats amb 
l’exercici de la professió i de la responsabilitat civil.

Sessions d’inici de l’activitat professional: modalitats 
d’exercici de la professió (11 de febrer, 30 de maig, 6 de juny i 
3 d’octubre, impartides en l’EPSEB/UPC) 

Sessió fiscal sobre novetats de la campanya de la renda 2018 
(24 d’abril)

Sessió de tancament de l’exercici i novetats fiscals 2020 (21 
de novembre)

Taula rodona sobre responsabilitat civil, enfocada als 
professionals calculistes d’estructures (4 d’abril, en el marc 
del III Congrés ACE)

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 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari 
(aprovada el març del 2019): esmena perquè els 
professionals puguin prestar serveis de taxació per a entitats 
de crèdits (tasca actualment reservada a les societats de 
taxació), presentada a través del CGATE.

Projecte de modificació del Reial decret pel qual s’aprova el 
procediment bàsic per a la certificació energètica d’edificis 
(en tramitació).

Projecte de modificació del Reial decret pel qual s’aprova el 
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) (en 
tramitació).

Ordre ministerial reguladora del Llibre d’ordres i assistències 
(en tramitació).

Ordre ministerial reguladora del certificat final d’obra (en 
tramitació).

NORMATIVES AUTONÒMIQUES 

Projecte de modificació del Decret que regula la composició 
dels òrgans urbanístics de la Generalitat: presentació 
d’al·legacions per aconseguir la representació de la professió 
de l’arquitectura tècnica en la Comissió de Política Territorial 
i d’Urbanisme de Catalunya i en les comissions territorials 
d’urbanisme (aprovat l’octubre del 2019).

Projecte de Decret del Codi d’accessibilitat de Catalunya (en 
tramitació).

Agenda Urbana de Catalunya (en tramitació).

Llei de la transició energètica a Catalunya i de creació de 
l’Agència Catalana de l’Energia (en tramitació).

Projecte de Decret del Reglament de la Llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (en tramitació).
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OFERTES SEGONS PERFIL

La demanda de perfils professionals continua amb la mateixa tendència que els anys anteriors, amb un pes 
similar en els mateixos perfils. Els més demanats l’any 2019 han estat els de cap d’obra i/o de producció, 
amb un 22% del total de les ofertes; tècnic de construcció, amb un 19%, seguit d’altres, amb un 17%, que 
inclou el perfil de tècnic d’estudis, que és un dels més demanats; a continuació, amb un 11% trobem el perfil 
de director d’execució d’obres; i, seguidament, els treballs relacionats amb l’enginyeria i la figura de project 
(manager, construction i director de projectes) amb un 6% i 5%, respectivament. Les ofertes restants es 
divideixen en treballs i perfils com tècnic de rehabilitació i intervenció d’edificis existents (3%), peritatge i ta-
xació (3%), coordinador de seguretat i salut (3%), producció (2%), auditoria i verificació de projectes i control 
d’obres (2%), tècnic generalista de capçalera (2%), i , finalment (amb un 1% cadascun), trobem els perfils de 
facilities/property i asset management, i de manteniment i consell d’administració.

La gran demanda de caps d’obra i/o producció permet observar un augment en la demanda d’empreses que 
situen a l’arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació com a màxim exponent al voltant de l’execució d’obres. 
El gràfic següent identifica el rànquing de pes per a cada perfil:

BORSA DE TREBALL

Servei Ocupació: Portal de treball

El Portal de Treball és de les seccions més visitades del web del caateeb, amb un total de 21.301 
visites al llarg del 2019, un 50% més que l’any anterior. El Portal de Treball és l’eina principal des de 
la qual les empreses poden fer difusió de les seves ofertes en línia i els col·legiats, precol·legiats i 
alumnes de la formació del caateeb poden optar a les ofertes laborals mitjançant la inscripció del 
seu currículum.

Evolució d’inscrits al Portal de Treball

Observem que l’any 2019 hi ha hagut un increment d’un 27% en el nombre d’inscrits respecte a l’any 
anterior, el qual es va tancar amb un total de 1.021 inscrits, enfront del total de 1.298 candidats del 
2019.

Evolució ofertes publicades al Portal de Treball

Aquest any s’ha produït una disminució del 7% en comparació amb l’any anterior. En el gràfic següent 
podem observar que les ofertes publicades es mantenen amb un nombre de més de 700 durant tres 
anys consecutius.. 

Evolució de la publicació d'ofertes en la borsa de treball

SERVEI D'OCUPACIÓ2.4

CAP D'OBRA I/O DE PRODUCCIÓ

TÈCNIC CONSTRUCCIÓ

ALTRES

DIRECTOR D'EXECUCIÓ D'OBRES

ENGINYERIA

PROJECT/CONSTRUCTION MANAGER/DIRECTOR DE PROJECTES

TÈCNIC DE REHABILITACIÓ I INTERVENCIÓ EN EDIFICIS EXISTENTS

PERITATGE I TAXACIÓ

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

PRODUCCIÓ

AUDITORIA I VERIFICACIÓ DE PROJECTES I CONTROL D'OBRES

TÈCNIC GENERALISTA DE CAPÇALERA

FACILITIES, PROPERTY i ASSET MANAGEMENT

MANTENIMENT

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Rànquing dels perfils
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Dades de Consultoria 2019

La Consultoria del caateeb ha dut a terme un total de 40 processos de selecció de personal al llarg de l’any 
2019. Arran de la implementació del nou servei de preselecció s’han fet un total 19 preseleccions. Tal com 
es va preveure, ha estat un servei ben valorat per les empreses que sol·liciten professionals al caateeb; 
aquest servei utilitza Linkedin i altres mitjans i eines que permeten trobar els candidats idonis per als perfils 
sol·licitats. 

La tria curricular presenta una disminució d’un 14% respecte a l’any passat. El 2019 ha estat l’últim any que 
s’ha dut a terme aquesta modalitat, atès que aquest servei ha quedat eclipsat per l’augment de la demanda 
de la modalitat de preseleccions.

Respecte al nombre d’inscripcions en les ofertes publicades n’hi ha un total de 5.565. Les empreses cons-
tructores representen un 41% del pes de les ofertes rebudes, seguides d’altres i de serveis professionals, 
amb un 21% i 18%, respectivament. Aquest any, a diferencia dels anteriors, observem un augment del 16% en 
empreses d’altres sectors que no estan directament relacionats amb l’arquitectura tècnica i/o l’edificació, 
però veuen en la Consultoria de recursos humans del Col·legi un referent a l’hora de trobar professionals de 
l’edificació adients per a les seves necessitats.

Tipus d'empresa segons sector 2019

OFERTES PER LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El Servei d’Ocupació del caateeb recull i difon la informació referent a les licitacions presentades a concurs 
públic de diverses administracions, així com les ofertes per treballar en l’Administració pública. Del buidatge 
del nombre de licitacions i ofertes de l’Administració pública es desprèn que durant el 2019 s’han publicat 
318 licitacions de diverses administracions públiques. Destaquem la implantació i la progressió contínua 
de la metodologia BIM amb relació al nombre de licitacions públiques amb requisits BIM. Paral·lelament, 
podem observar que el nombre d’ofertes publicades per treballar a l’Administració pública augmenta con-
siderablement respecte a l’any anterior. 

CONSULTORIA DE SELECCIÓ DE PROFESSIONALS DE L’EDIFICACIÓ

La Consultoria del caateeb és especialista a captar i seleccionar talent de professionals de l’edificació, 
en especial, arquitectes tècnics, però també arquitectes, enginyers i altres titulats de carreres tècniques 
o graus professionals. Aquest servei s’adreça a les empreses del sector de la construcció, l’enginyeria i 
l’arquitectura: despatxos, constructores, promotores i constructores-promotores del sector de l’edificació 
i l’arquitectura.

Assessorem les empreses en la definició del perfil, les formes de contractació i els sous de mercat, ens 
adaptem a les seves necessitats específiques amb una acurada definició del lloc de treball i sabem dife-
renciar entre unes ocupacions i altres a l’hora de valorar els coneixements i les actituds dels candidats. 
Oferim el servei de preselecció, que consisteix a fer recerca activa de candidats i tria dels currículums més 
adequats per tal que l’empresa pugui fer, després, la selecció dels perfils que s’ajustin més a la filosofia 
d’empresa i a les persones que la integren. També podem donar el servei de selecció complet, fent tot el 
que calgui per arribar a una terna de candidats finalistes que s’ajustin als objectius de l’empresa: captació, 
recerca activa, preselecció, proves tècniques i psicotècniques, entrevistes. Així mateix, si ens ho sol·liciten, 
fem processos de selecció per a la creació de borses de treball per a llocs a l’Administració pública.

CONSTRUCTORA

ALTRES

SERVEIS PROFESSIONALS

ARQUITECTURA 

PROMOTORA-CONSTRUCTORA

PROMOTORA

EDIFICACIÓ
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Treballs assignats per  
comarca

En el gràfic següent es pot veure com 
es reparteix el pes de les peticions 
d’encàrrecs de ciutadans per comar-
ques: 

Té accés a aquest servei qualsevol col·legiat en situació exer-
cent, per tal de garantir al ciutadà que el professional reuneix 
les condicions per exercir segons la legislació vigent. El nom-
bre de col·legiats i col·legiades inscrits en la borsa d’encàrrecs 
professionals ha augmentat respecte a l’any anterior. Mentre 
que el nombre d’inscrits l’any 2018 va ser de 601, se n’hi re-
gistren 665 el 2019, fet que suposa un increment de l’11%. El 
total d’encàrrecs professionals rebuts durant el 2019 ha estat 
de 998, en comparació amb el 2018 representa una reducció de 
1.483 encàrrecs, i això suposa una disminució del 59% respecte 
a l’any 2018.   

 2018 2019 Variació %

Encàrrecs  2.481 998 -59% 
professionals

S’identifica una notable reducció de les peticions d’inspeccions 
tècniques d’edificis, en concret, la comparació de les dades 
mostra que s’han rebut 1.483 peticions menys que l’any ante-
rior. Val a dir, però, que aquest tipus d’encàrrec va créixer de 
forma excepcional l’any 2018 per la campanya que l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya va dirigir a les comunitats de propieta-
ris per recordar l’obligació de realitzar la inspecció dels edificis.

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 servei 
professional determinat. Aquestes feines rebudes pels diversos 
canals del caateeb es reparteixen, per torn rigorós, entre els 
col·legiats inscrits en la borsa d’encàrrecs professionals, tenint 
en compte els tipus de treballs i les comarques que aquests han 
escollit en inscriure-s’hi. Els treballs sol·licitats de forma més 
habitual són: 

Certificat d’habitatge usat

Informe tècnic

Tècnic per a reforma d’habitatge

Certificat d’eficiència energètica

CERTIFICADORS ENERGÈTICS

PÈRITS DE PART

PÈRITS JUDICIALS

NOTARIS

PÈRITS D'OFICI

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 

REGISTRE MERCANTIL

                 2.700          

            285

     104

    86

  75

59

44

               57%

                   11%

                 10%

                 10%

           6%

     2%

   1%

   1%

  1%

  1%

 0%

 0%

BARCELONÈS

VALLÈS OCCIDENTAL

BAIX LLOBREGAT

MARESME

VALLÈS ORIENTAL

BAGES

OSONA

GARRAF

ANOIA

ALT PENEDÈS

MOIANÈS

BERGUEDÀ

Borsa d'encàrrecs per comarca

Llista d'Experts 2019

Borsa d'encàrrecs per tipologia

CERTIFICAT HABITATGE USAT 

INFORME

TÈCNIC PER A REFORMA D'HABITATGE

CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

ALTRES

ITE (INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS)

PROJECTE D'ACTIVITATS

TÈCNIC PER A REFORMA D'EDIFICIS

TEST ALUMINÓS

TÈCNIC PER REFORMA I/O ACONDICIONAMENT DE LOCAL

SEGURETAT A LES OBRES (COORD/EST. BÀSIC SEGURETAT I SALUT)

TÈCNIC DE CAPÇALERA

Llistes d'experts

D’acord amb el que està regulat i/o amb la petició de diverses entitats i institucions, el caateeb 
disposa de diverses llistes de tècnics experts en diverses matèries que es renova anualment en els 
períodes de renovació que demana cada entitat. Entre les llistes d’experts que gestiona el caateeb, 
hi ha les llistes següents: pèrits de part, certificadors energètics pel registre públic de l’ICAEN, pèrits 
judicials, pèrits 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 que especifica el nombre de 
col·legiats inscrits en cadascuna de les llistes mencionades, durant l’exercici del 2019:
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VOLUNTARIAT CÀRITAS

El mes de juliol del 2016, el caateeb va iniciar la col·laboració 
amb Càritas amb la signatura d’un conveni amb Càritas Bar-
celona, mitjançant el qual el Col·legi es compromet a fomentar, 
entre els seus col·legiats, un voluntariat orientat al manteniment 
i la conservació dels immobles destinats a funcions socials, 
gestionats per Càritas, així com també dels habitatges i altres 
espais ocupats per persones que reben l’atenció d’aquesta ins-
titució. A partir d’aquell moment, des del caateeb es gestiona 
una llista de col·legiats i col·legiades disposats a col·laborar de 
forma altruista amb Càritas Diocesana de Barcelona. Aquesta 
mateixa iniciativa s’ha replicat amb altres diòcesis de Càritas 
i, a hores d’ara, hem signat convenis amb les diòcesis de Sant 
Feliu, Terrassa i Maresme i amb l’Arxiprestal de Vic. Actualment, 
tenim en marxa diverses línies de treball: 

Expedients d’activitats de locals 

Construction manager d’obres

Catàleg de locals de Càritas

Certificats d’eficiència energètica i certificats d’habitatge usat

Al final de l’any, s’hi havien inscrit un total de 31 col·legiats i 
col·legiades disposats a oferir els seus serveis de forma altruis-
ta a Càritas. Cal emfatitzar l’elevat grau d’implicació d’aquests 
voluntaris. 

Construjove 2019

El Construjove té com a objectiu apropar els estudiants del grau 
d’Arquitectura Tècnica i Edificació al caateeb, així com fer una 
jornada d’interès per als col·legiats i col·legiades més joves. 
En l’edició del 2019 des del Servei d’Ocupació hem organitzat 
l’espai Marketplace, que pretén posar en contacte empreses in-
teressades a captar talent amb futurs professionals del sector 
de l’edificació. 

A més a més, es va oferir als assistents la possibilitat de fer un 
Elevator Pitch per obtenir el seu vídeo de presentació per apli-
car a les ofertes de treball i de revisar el seu currículum amb el 
servei d’orientació laboral. Pel que fa al Marketplace, s’hi van 
inscriure 22 empreses, de les quals hi van assistir 19. Es van 
fer 229 entrevistes entre els 50 assistents universitaris, 11 re-
visions de currículums i 3 estudiants es van interessar a gravar 
el seu Elevator Pitch.

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

El Servei d’Ocupació ofereix a tots els col·legiats i precol·legiats 
del caateeb diferents activitats i orientació professional per as-
segurar un desenvolupament dins de la seva línia professional. 
S’emfatitza la rellevància de la recerca de treball o la millora de 
currículum, mitjançant orientacions, assessorament i recoma-
nacions per part d’un equip de consultors del caateeb. Durant 
aquest 2019 s’han fet 108 entrevistes d’orientació, el nombre 
d’entrevistes se situa en ell mateix rang que l’any passat.

PROGRAMES I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ  
I DESENVOLUPAMENT

BIM SUMMIT – Marketplace

El Marketplace és un espai de trobada entre empreses BIM in-
teressades a contactar amb professionals amb perfil BIM i pro-
fessionals en recerca activa de llocs de treball BIM. S’hi van ins-
criure un total de 29 professionals amb formació i/o experiència 
BIM, nombre que representa un augment del 52% respecte a 
l’edició anterior. S’hi van apuntar 4 empreses i es van fer 31 en-
trevistes de 20 minuts. Pel que fa a la valoració d’empreses i 
candidats podem concloure el següent:

Tant empreses com candidats es troben molt satisfets 
d’haver participat en l’esdeveniment, i valoren molt 
positivament la informació prèvia i l’organització abans i 
durant el Marketplace.

Els candidats són més exigents pel que fa al nombre 
d’empreses presentades que no pas les empreses pel que fa 
al nombre de candidats presentats. 

“Recomanar la participació” rep la millor nota tant per part 
dels candidats com de les empreses. 

Sessió de debat a 
Construjove en l’edició 
2019 
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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 descriu també la informació relativa a l’activitat feta des de la corredoria d’assegurances, tot i tenir identitat 
pròpia, atesa la importància i la implicació que té en la nostra realitat professional.

Aparelladors Serveis Professionals, Corredoria d’Assegurances (ASP), cada vegada és més coneguda i utilitzada 
pels col·legiats i col·legiades, que s’hi adrecen amb la confiança de rebre el millor assessorament i el millor servei 
per a la contractació de qualsevol tipus d’assegurança, tant si es refereix a l’àmbit professional com al personal 
i familiar.

Cada any aconsegueix millorar les seves pòlisses, renegociant les cobertures, els capitals assegurats, les primes, 
etc. Continua treballant també en la millora de les dades relatives als sinistres, dels quals ja disposem de dades 
des del 2013.

Amb relació a les pòlisses de protecció personal i 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 responsabilitat civil professional.

TIPUS RECLAMACIÓ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018

Extrajudicials 122 75 72 77 60 84 94 12%

Civils 95 74 41 30 32 37 32 -14%

Penals 7 4 8 3 11 3 1 -67%

Laborals 2 0 0 1 0 0 1 100%

Sancionadors 4 1 1 1 4 6 3 -50%

C. Preventives 24 11 13 21 53 40 29 -28%

TOTALS 254 165 135 133 160 170 160 -6%

Evolució de la sinistralitat de responsabilitat civil professional dels col·legis de Barcelona i Lleida els anys 2013-2019, i 
comparativa entre 2018 i 2019.

CORREDORIA D'ASSEGURANCES2.5
TIPUS RECLAMACIÓ MUSAAT AXA SEGURCAIXA MARKEL DAS TOTALS

Extrajudicials 66 21 6 1 0 94

Civils 23 3 4 0 2 32

Penals 1 0 0 0 0 1

Laborals 1 0 0 0 0 1

Sancionadors 3 0 0 0 0 3

C. Preventives 20 6 1 1 1 29

Sinistres oberts 2019 114 30 11 2 3 160

Sinistres de responsabilitat civil dels col·legis de Barcelona i Lleida l’any 2019.

COMPANYIA CARTERA CARTERA INCREMENT 
 01/01/2019 31/12/2019

MUSAAT 3.792 3.824 

AXA 564 585 

SEGURCAIXA 231 235 

MARKEL 14 14 

Altres companyies 25 28 

RC professional  4.626 4.686 1,30%

Cartera de responsabilitat civil dels col·legis de Barcelona i Lleida 
l’any 2019.

POLISSES NOVES 

MUSAAT 146 

AXA 36 

SEGURCAIXA 10 

MARKEL 0 

Altres companyies 4 

TOTALS  196

Pòlisses noves de responsabilitat 
civil dels col·legis de Barcelona i 
Lleida l’any 2019.
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L’any 2019 hem planificat, una vegada més, un programa formatiu amb una es-
tructura que facilita cobrir les necessitats del nostres col·legiats i col·legiades, 
i empreses i institucions vinculades al sector de l’edificació, atenent als canvis 
normatius, les noves tecnologies i la situació del sector. 

La formació s’ha impartit emprant una metodologia que combina les pautes 
teòriques amb l’anàlisi i la resolució de casos pràctics. Els formadors són pro-
fessionals del sector que transmeten el coneixement mitjançant l’exposició 
d’experiències professionals reals. Es prioritza el treball en grup, amb l’objectiu 
de potenciar les habilitats humanes dels participants. Així mateix, es comple-
menta la formació amb visites d’obra en què s’analitzen, en temps real, els co-
neixements adquirits a l’aula, i amb sessions tècniques, taules rodones i con-
ferències.

La formació del Col·legi s’imparteix a la seu de Barcelona i també a les delega-
cions. Durant l’any 2019 al caateeb s’han dut a terme 113 accions formatives, 
les quals sumen un total de 4.140 hores de formació i han tingut 993 alumnes. 

PREMAAT

El nombre total de mutualistes gestionats a Barcelona i Lleida es de 4.729, dels quals 1.904 són mutualistes 
actius (40,26%) i la resta consten com a mutualistes passius o amb limitació de drets (9,74%). Aquest any 
han estat tramitades 1.250 peticions dels mutualistes de Barcelona i Lleida, de les quals 133 són presta-
cions noves i 816 compareixences relacionades amb les prestacions periòdiques de jubilació, incapacitat 
permanent, etc.

Premaat . Mutualistes Barcelona-Lleida ACTIUS LIMITACIÓ DE DRETS PASSIUS

Grup Bàsic Ampliat 0 0 158

Grup Premaat Professional 1.476 1.403 124

GRUPS OBLIGATORIS 1.476 1.403 282

Grup Bàsic no obligatori 0 0 719

Grup Professional Modular 156 297 7

Grup PLUS Estalvi Jubilació + C1 219 30 53

Grup Vida i Salut 2 0 0

Grup PLUS Accidents 5 0 0

Grup PPA 46 0 0

Altres grups 0 3 31

GRUPS VOLUNTARIS 428 330 810

 TOTAL MUTUALISTES 1.904 1.733 1.092

 

Prestacions 
periòdiques

Situació dels mutualistes de Premaat dels col·legis de Barcelona i Lleida l’any 2019.

Gràfic del repartiment 
de les prestacions 
periòdiques de Premaat 
als mutualistes dels 
col·legis de Barcelona i 
Lleida l’any 2019.

FORMACIÓ2.6 

Visita d’obra en un 
curs de postgrau 
del Caateeb 

Jubilació  Incapacitat     Orfandat        Viudetat 
  permanent     i minusvalidesa

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0
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S’han programat dues edicions, també, del postgrau de Cap 
d’obra, ja que actualment és una de les ocupacions més 
sol·licitades pel mercat laboral, una abans de l’estiu i una altra 
després, en horari de cap de setmana, per tal d’afectar el mínim 
possible la jornada laboral.

S’ha fet una revisió completa dels postgraus Facility Manage-
ment i Property Management -Gestió d’actius immobiliaris. S’hi 
han incorporat nous directors acadèmics, arquitectes tècnics 
col·legiats, que han reestructurat els programes formatius i 
n’han actualitzat els continguts. També s’han incorporat nous 
formadors al quadre docent.

Al postgrau de Coordinador de seguretat i salut en la construc-
ció també s’han incorporat nous professors, per tal d’actualitzar 
els continguts del programa formatiu. S’ha continuat progra-
mant amb una metodologia semipresencial per facilitar la com-
patibilització entre l’activitat professional i l’aprenentatge.

Els diferents màsters i postgraus s’han modulat per tal que 
l’alumne interessat pugui flexibilitzar la seva formació i dilatar-
la en el temps. I també perquè pugui focalitzar l’aprenentatge 
en aquelles matèries que li interessin, sense necessitat de fer 
tot el postgrau o màster. D’aquesta manera, s’han impartit els 
postgraus de Gestió de projecte i obra i d’Anàlisi de viabilitat 
i determinació d’objectius d’operacions immobiliàries, que for-
men part del màster Project Manager en edificació i urbanisme 
- Perfil internacional. També s’ha iniciat el postgrau de Diagnosi 
i reparació estructural, que forma part del màster en Rehabilita-
ció en edificació. Altres alumnes han cursat mòduls o matèries 
dels màsters i postgraus, aprofitant aquesta oferta modular.

S’ha continuat treballant amb Campus Apabcn, la plataforma de 
formació moodle, del caateeb, com a recurs formatiu per a tots 
els postgraus i màsters. Aquesta plataforma permet fomentar 
la interactivitat entre professors i alumnes, ja que permet obrir 
fòrums per debatre temes d’interès, plantejar casos, formular 
preguntes sobre temari, etc. Resulta molt positiva atès que faci-
lita el dinamisme i la participació en els cursos. També fomenta 
la interacció com a espai de trobada entre els alumnes i entre 
els alumnes i els professors. També permet ampliar l’oferta de 
material didàctic, ja que dona la possibilitat de treballar amb di-
ferents formats (PDF, Excel, PPT) amb vídeos, links, scorm, etc.). 
A més, implica una reducció important de les impressions en 
paper, d’acord amb el compromís mediambiental del caateeb. 

FORMACIÓ CONTÍNUA REALITZADA 

La programació de la formació contínua sorgeix, en bona part, 
de les matèries que s’imparteixen en els màsters i els post-
graus. El 2019 s’ha continuat impartint l’oferta formativa de 
BIM, per donar resposta a la demanda en aquest àmbit. S’han 
fet cursos d’Autodesk Revit nivell 1, que s’han complementat 
amb altres cursos com ara extracció de mètriques i amida-
ments en entorns BIM, BEP BIM Execution Plan, Navisworks per 
a la gestió de projectes.

Des de l’Àrea de Rehabilitació i Manteniment s’ha continuat 
programant formació d’ITE. També s’han dut a terme els cur-
sos sobre llicències d’activitats (llicències ambientals) i càlculs 
senzills d’estructura per a obra de rehabilitació. 

S’han impartit dues edicions del nivell bàsic de plans 
d’autoprotecció i dues del nivell superior. S’ha mantingut la 
col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers Industrials de Barce-
lona per fer aquests cursos i també la 6a edició del curs bà-
sic de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. Aquest curs 
prepara l’alumne per a l’accés a l’examen oficial per obtenir la 
certificació tècnica de nivell bàsic de prevenció i seguretat en 
cas d’incendi, expedida per l’ISPC.

L’Àrea de Seguretat i Salut en la construcció ha programat tres 
edicions de la guia pràctica del coordinador de seguretat - cas 
pràctic i una del curs de coordinació de seguretat i salut en 
obres sense projecte. En matèria d’informàtica s’ha fet forma-
ció en Excel. També s’ha tornat a oferir formació en Presto, TCQ 
i MS Project. 

Dintre de l’àmbit d’urbanisme es va fer el curs sobre el sòl no 
urbanitzable i la protecció de la legalitat urbanística. S’han fet 
quatre edicions del curs de control de qualitat, quatre del curs 
de canvis d’ús i dues edicions sobre el cadastre immobiliari.

El setembre es van muntar jornades per ajudar a la preparació 
d’accés a les proves d’oposicions de tècnic mitjà de l’Ajuntament 
de Barcelona, en les matèries d’urbanisme, seguretat, Facility 
Management, energies renovables i sostenibilitat, accessibili-
tat, patologies, instal·lacions i BIM. Finalment, al desembre es 
va muntar el primer curs amb la metodologia web conference. 

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 2019 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 les habilitats pròpies dels 
diferents perfils professionals dels aparelladors, arquitectes 
tècnics i enginyers d’edificació.

Formació contínua:  Accions formatives específiques 
d’un treball determinat que poden fer un aparellador i un 
arquitecte tècnic, amb l’objectiu de donar resposta immediata 
a un possible dubte professional. Aquestes accions són de 
curta durada.

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

MÀSTERS I POSTGRAUS REALITZATS

Màsters

Màster Project Manager en edificació i urbanisme.  
Perfil internacional. 29a edició

Postgraus

Postgrau de Facility Management. 13a edició 

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobiliaris. 
8a edició

Postgrau de Direcció d'execució professional. 19a edició 

Postgrau de Gestió de Projecte i Obra. 7a edició 

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions 
existents. 14a edició 

Postgrau BIM Manager. 12a i 13a edició

Postgrau Anàlisi de viabilitat i determinació d’objectius 
d’operacions immobiliàries. 15a edició 

Postgrau de Coordinador de seguretat i salut en la 
construcció. 24a edició

Postgrau de Cap d'obra. 12a i 13a edició

Postgrau de Diagnosi i reparació estructural. 4a edició

S’han dut a terme 13 accions formatives, les quals suposen un 
total de 2.408 hores de formació que han rebut 113 alumnes. 
Els programes formatius s’han revisat i actualitzat.

El 2019, el postgrau amb més demanda ha continuat sent el BIM 
Manager. Se n’han iniciat dues edicions. Se’n va programar una 
edició abans de l’estiu i una altra el mes de novembre. Al llarg 
del curs es fa una pràctica en què els alumnes han d’aplicar els 
coneixements que es van treballant al llarg del postgrau (arqui-
tectura, estructura, modelatge, instal·lacions). 
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Intervenció en arcs, voltes i cúpules

ITE: la prediagnosi de façanes, mitgeres i patis - Web 
conference

La tramitació del certificat d’habitabilitat

Licitació-contractació a l’obra

Llicències d’activitat (llicències ambientals)

Macros amb Excel

Manteniment d’edificis. El GMAO

Mercat i màrqueting immobiliari

Model d’obra DEO: Torre Puig i edifici administratiu Luxa

Model d’obra DEO: Sala Becket

Navisworks per a la gestió de projectes

Patologia en formigó i fàbrica

Planificació de la promoció i l’obra

Planificació i control de projectes amb Microsoft Project

Predimensionament de costos

Predimensionament de costos i auditoria del projecte

Preparació a proves d’oposició de tècnic mitjà. Matèria: Facility 
Management

Preparació a proves d’oposició de tècnic mitjà. Matèria: 
energies renovables i sostenibilitat

Aquesta metodologia permet seguir el curs en línia des de qual-
sevol terminal amb connexió a Internet. Estalvia desplaçaments 
i els cursos es poden seguir des de casa o des del despatx, sen-
se haver d’anar presencialment al Col·legi.

En total s’han dut a terme 89 accions formatives, les quals su-
posen un total de 1.581 hores de formació que han rebut 721 
alumnes. A continuació, fem una relació de les accions forma-
tives (formació contínua sense repetició) que s’han impartit al 
caateeb durant el 2019:

Anàlisi de viabilitat de promocions immobiliàries

Anàlisi economicofinancera

Aplicació del màrqueting en la gestió del patrimoni

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

BEP. BIM Execution Plan

Cadastre immobiliari

Càlcul d’honoraris per a un professional lliberal

Càlcul i descens de càrregues en paret estructural

Càlculs senzills d’estructura per a obra de rehabilitació

Canvis d’ús

Control de qualitat

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

Control d’execució de façanes

Control d’execució d’interiors

Control econòmic

Coordinació de seguretat i salut en obres sense projecte

Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d’incendis

Deconstrucció

Documentació, seguiment i control de la DEO

Due Diligence

El control d’execució de les instal·lacions

El control d’execució d’obres

El finançament i la Due Diligence

El llibre de d’edifici

El sòl no urbanitzable i la protecció de la legalitat urbanística

Extracció de mètriques i amidaments en entorns BIM

Fiscalitat immobiliària

Fonts de finançament i càlcul de préstecs

Formació bàsica per elaborar plans d’autoprotecció (PAU)

Formació superior per elaborar plans d’autoprotecció (PAU)

Gestió del patrimoni: el preu i la selecció dels inquilins en el 
lloguer

Guia pràctica del coordinador de seguretat - Cas pràctic

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

Inspeccions ITE: diagnosi i terapèutica d’edificis existents

Intervenció dels ajuntaments en matèria d’edificis privats en 
mal estat 

Preparació a proves d’oposició de tècnic mitjà. Matèria: 
accessibilitat

Preparació a proves d’oposició de tècnic mitjà. Matèria: 
d’urbanisme

Preparació a proves d’oposició de tècnic mitjà. Matèria: 
instal·lacions

Preparació a proves d’oposició de tècnic mitjà. Matèria: 
metodologia BIM

Preparació a proves d’oposició de tècnic mitjà. Matèria: 
patologies

Preparació a proves d’oposició de tècnic mitjà. Matèria: 
seguretat

Pressupostos i seguiment econòmic d’obres amb TCQ2000

Presto I. Amidaments, pressupostos i certificacions 

Prevenció, seguretat i salut

Processos del terreny i mitjans de diagnosi amb relació a 
danys produïts pel subsòl

Promoció i gestió del sòl per edificar

Resistència de materials portants - Cas pràctic

Taules i gràfics dinàmics amb Excel

Tècniques d’intervenció a les façanes: neteja, reposició, 
consolidació i protecció

Ús de drons en Facility Management

Valoracions immobiliàries
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SUPORT I  
AJUTS A LA FORMACIÓ

S’han concedit ajudes per cursar màsters i postgraus. A més, 
s’ha donat un suport especial als joves, als col·legiats amb di-
ficultats econòmiques i als alumnes i les empreses que han fet 
formació al caateeb. També s’ha aprovat bonificacions i be-
ques:

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

Suport per fidelitat als col·legiats i col·legiades que hagin fet 
100 hores de formació contínua en els últims tres anys i per 
als que hagin realitzat algun curs de postgrau o màster en els 
últims cinc anys.

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

Suport per a transport als col·legiats amb adreça de 
correspondència de fora de la ciutat de Barcelona i tècnics de 
la resta de col·legis de Catalunya.

Suport a les empreses que hagin realitzat alguna acció 
promocional o de formació al caateeb de forma continuada 
en els últims tres anys.

S’han concedit 287 ajudes de l’Àrea de Formació del caateeb 
a alumnes de màster i postgraus. Un total de 104 alumnes, 
dels 114 matriculats (un 91,2%), s’hi han beneficiat. Les 
ajudes han arribat a un total de 109.634,23 €.

Fundació Tripartita (FUNDAE): hem continuat informant 
i gestionant el procés de bonificació per la formació dels 
treballadors de les empreses per mitjà de la Fundació 
Tripartita.

Per quart any consecutiu, Aparelladors Serveis Professionals 
(ASP), la corredoria d’assegurances del caateeb, ha convocat 
l’any 2019 un total de 39 beques per als professionals asse-
gurats en la corredoria interessats a fer algun dels màsters o 
postgraus oferts pel caateeb. Se n’han beneficiat 8 tècnics, i 
això s’ha traduït en un total de 1.966,70€. El 2019, amb l’objectiu 
de facilitar l’accés dels tècnics a la formació, s’ha mantingut la 
mateixa política de preus de l’any anterior.

PATRONS DE LA  
FORMACIÓ DEL CAATEEB 

L’empresa Propamsa és patró preferent del caateeb i par-
ticipa en programes formatius, mentre que la corredoria 
d’assegurances del caateeb és patró de la formació.

     

     

LA QUALITAT DE LA FORMACIÓ

L’Àrea de Formació del caateeb imparteix formació certifi-
cada amb la ISO 9001:2015 de gestió de la qualitat. Aquesta 
certificació, que es renova anualment des del 2003, és una de 
les millors garanties que podem oferir per aconseguir els ob-
jectius que ens proposem. Anualment es defineixen una políti-
ca de qualitat i uns objectius per assolir, a partir dels quals es 
controlen diferents aspectes com ara continguts, professorat, 
documentació, instal·lacions, satisfacció dels alumnes, etc. Els 
valors que s’assoleixen cada any estan per sobre del 80%. Du-
rant el curs acadèmic 2018-2019 els valors globals han estat 
d’un 86,63%, distribuïts en un 89,00% en formació contínua i un 
84,26% en màsters i postgraus. 

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 impartit un curs de formació a mida 
sobre planificació i control de projectes amb Microsoft Project, 
amb una durada de 8 hores, en el qual han participat 15 profes-
sionals.

S’ha renovat l’acord amb el Col·legi d’Aparelladors de Girona i 
s’han organitzat 7 cursos en les seves instal·lacions, que han 
suposat 100 hores en les quals s’han format 104 professionals.

El mes de maig es va impartir el curs d’iniciació al Building In-
formation Modeling (BIM) a la seu del Col·legi d’Aparelladors 
de Salamanca, amb una durada d’11 hores, en què han par-
ticipat 13 tècnics. Finalment, s’han impartit dos cursos per a 
l’Ajuntament de Barcelona, un de TCQ2000 i un altre sobre trac-
tament integral en els edificis, amb una durada de 32 hores i en 
els quals han participat 27 tècnics.

AGENCIA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL

L’Agencia de Certificación Profesional (ACP) ha reconegut els 
postgraus de coordinador de seguretat i salut en la construcció 
i de BIM Manager que ofereix el caateeb. Aquest reconeixement 
suposa que els alumnes que superen aquesta formació poden 
acreditar-la per obtenir la certificació professional. Aquesta ho-
mologació té un període de vigència de tres anys.

FORMACIÓ EN LÍNIA 

El 2019 s’ha mantingut l’oferta formativa a través del portal 
Area Building School, que es va crear l’any 2012, a partir del 
conveni signat entre el caateeb i Col·legi d’Aparelladors de Ma-
drid, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la formació, eliminar les 
fronteres temporals i espacials i poder impartir formació amb 
noves metodologies. 

Arquitectes tècnics i professionals del sector de l’edificació de 
tota la geografia espanyola han participat en la formació d’Area 
Building School. Els cursos amb més demanda han estat del 
nivell inicial d’Autodesk Revit i sobre redacció d’expedients 
d’activitats a locals terciaris. S’han impartit 4 edicions de ca-
dascun i s’han format 51 alumnes. Aquest any s’han fet 3 edi-
cions dels cursos de càlculs senzills en obres de rehabilitació, 
inspeccions i informes ITE i diagnosi i terapèutica d’edificis 
existents.

En total s’han fet 27 accions formatives en línia, que han su-
posat 608 hores de formació i que han estat seguides per un 
total de 136 alumnes. Actualment, la plataforma Area Building 
School (www.areabs.com) té aproximadament 3.477 seguidors 
i 923 seguidors a 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 per desenvolupament de les 
competències sol·licitades pel sector en l’actual situació la-
boral i econòmica, s’ha constituït una Comissió de Formació. 
En aquesta comissió han estat convidats professionals de di-
ferents àmbits locals, que poden aportar les necessitats con-
cretes de cada zona geogràfica i ajudar a adequar les accions 
formatives a la demanda de cada localitat. La Comissió de For-
mació està formada per diferents membres de les comissions 
territorials del caateeb, el director de l’Àrea Tècnica, una advo-
cada de l’Assessoria Jurídica, el coordinador de Formació i la 
directora de Formació del caateeb. 

http://www.areabs.com
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Els guardonats de cada curs de màster i postgraus van ser:

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions 
existents 
Projecte: Estudi de seguretat, diagnosi i proposta 
d’intervenció d’un edifici al carrer Clos d’Igualada 
Autors: Lluís Barber, Sònia Castelló i Francesc Ollé 

Postgrau de Facility Management 
Projecte Facility Management 
Autors: Jonathan Asensio, Alejandro Gárate, Iván Guerrero, 
Mireia Montero i Oriol Torrents

Màster Quantity Surveying 
Projecte: Mapa de parametrització de factors que influeixen 
en un predimensionament  
Autors: Albert Ribas i Oriol Sistaré

Màster en Rehabilitació en edificació 
Projecte: Rehabilitació d’un edifici d’habitatges a l’Eixample 
de Barcelona 
Autors: Carles Sueiras

Màster Project Management en Edificació i Urbanisme 
Projecte: Propietats verticals a Barcelona evolució, anàlisi i 
viabilitat 
Autors: Pol Bachs, Ernest Tondo i Juan Casino 

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 importàn-
cia, premiar i reconèixer públicament l’esforç fet durant el curs 
per part dels alumnes. La sessió va tenir lloc a sala d’actes del 
Col·legi i hi van assistir membres de la Junta de Govern del ca-
ateeb, els directors acadèmics, professors i alumnes, i els fa-
miliars i amics. 

En aquesta ocasió, va ser la companya Clàudia Galicia, arqui-
tecta tècnica i atleta d’elit, l’encarregada d’impartir la ponèn-
cia inaugural, que duia per títol “Els valors de l’esport aplicats 
a l’arquitectura tècnica”. En el transcurs de l’acte es van lliurar 
els diplomes dels diferents cursos impartits, així com els pre-
mis als millors projectes, tant del màster com de cadascun dels 
postgraus. 

Acte d’inici de l’any 
acadèmic 2019-2020 
del Caateeb 

Lliurament dels 
premis als millors 
treballs 2019

Formació de formadors

El Col·legi ha desenvolupat un Pla de formació de formadors, 
dirigit únicament i exclusivament al seu quadre docent, amb 
l’objectiu de millorar les competències pedagògiques dels for-
madors i la qualitat de la formació. En aquest Pla es plantegen 
diferents tipus d’activitats formatives adreçades a reforçar les 
capacitats de transmissió de coneixements a l’aula, la meto-
dologia pedagògica i la preparació de material, entre d’altres. 
Aquest any s’han organitzat les accions següents:

Preparació de la sessió presencial, streaming o càpsula de 
vídeo formatiu. 

Claus de la comunicació en la formació a distància. 

Les dues accions han estat desenvolupades per Teresa Baró, 
consultora de formació, formadora, escriptora i conferenciant. 
En aquestes activitats han participat 21 formadors.
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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 fan al caateeb, i té com a objectius més espe-
cífics:

Planificar les activitats que es preveu fer a Barcelona i a les 
delegacions.

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

Seguir 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.

Altres activitats del caateeb compten amb comissions orga-
nitzadores específiques que en alguns casos inclouen espe-
cialistes externs a l’organització. A continuació, destaquem les 
principals activitats que s’han dut a terme al llarg del 2019.

LES COMISSIONS ORGANITZADORES

Comissió Sènior

La Comissió Sènior neix de les necessitats i l’empenta dels in-
tegrants més grans del caateeb. Té com a objectius analitzar 
els serveis d’interès per a aquest col·lectiu, a més d’interessar i 
fer-hi participar els col·legiats i col·legiades de més de 50 anys. 
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.

Les seves trobades són trimestrals i s’hi proposen noves activi-
tats i s’analitzen les accions realitzades.

El Col·legi desenvolupa un intens programa d’activitats d’interès professional que es complementa 
amb d’altres de pensades per a la relació i de tipus institucional, així com activitats culturals 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 del pro-
grama el trobareu complementat en el capítol corresponent a les delegacions territorials. 

Durant el 2019 es van dur a terme un total de 320 activitats a la seu central i a les delegacions. Cal 
afegir-hi les activitats organitzades conjuntament amb la Intercol·legial del Vallès. Aquestes activi-
tats han estat classificades segons la seva orientació: pràctica professional, culturals, institucionals 
i ludicoesportives. El total de participants en les activitats organitzades durant l’any 2019 ha estat 
de 8.000 persones. 

Activitats per tipologia

Activitats per zona

ACTIVITATS PROFESSIONALS 
I CULTURALS

2.7

21

22

27

27

211

139

15
16

27
7

57

39

32

Barcelona

P. Professional

Mataró

Terrassa

Culturals

Institucionals

Exposicions

Ludicoesportives

Vic

Manresa

Vilafranca

Granollers

Intercol·legial

El Col·legi desenvolupa 
un intens programa 
d'activitats d'interès 
professional que es 
complementa amb 
altres activitats 
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La cinquena edició de l’EBS en xifres:

583 assistents internacionals, provinents de tot el món, des 
de la Xina fins als Estats Units, dels quals 436 han assistit al 
congrés, 123 han assistit al BIM Experience i 24 més al BIM 4 
Students.

40 ponents i moderadors d’àmbit mundial, amb un total de 30 
ponències.

30 sessions retransmeses per streaming, que han estat 
seguides per universitats d’Europa, Amèrica i el Japó.

22 participants en el TalentBIM Marketplace 2019.

38 Sponsoring & Partner Companies.

194 preguntes formulades per l’app, així com 188 
descarregues d’apps.

L’European BIM Summit 2019 també ha obtingut un gran su-
port institucional amb el Comitè Estratègic, dins del qual van 
participar les institucions i les associacions més significatives 
del sector, i va estar compost per 40 entitats, repartides entre 
col·legis professionals, administracions públiques o entitats 
dependents, institucions o associacions del sector d’àmbit na-
cional, institucions o associacions internacionals del sector, i 
l’empresa Roca com a patrocinador principal.

LES ACTIVITATS REALITZADES

European BIM Summit (V edició)

El caateeb juntament amb BIM Academy i Building SMART Spain, amb el suport de l’empresa Roca 
com a patrocinador principal, va organitzar els dies 11 i 12 d’abril la cinquena cimera europea sobre 
Building Information Modelling (BIM). Aquest any l’European BIM Summit (EBS) va tenir lloc a l’auditori 
AXA. Es van celebrar els cinc anys del congrés acompanyats del robot Pepper i, conjuntament, es van 
bufar les espelmes del pastís d’aniversari.

En la cimera es van presentar les experiències més representatives i es van mostrar els últims avenços 
d’aquest model de gestió i de seguiment en el cicle de la construcció i tot el que cal conèixer per millo-
rar la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia en qualsevol projecte i obra d’edificació. L’European BIM Summit 
va congregar una nombrosa representació internacional de ponents. És una trobada d’alt nivell que 
consta de ponències i tallers per tal de mostrar als assistents les eines, els serveis i els productes que 
s’utilitzen en aquest àmbit. També hi va haver temps per a la relació i, per primer cop, va tenir lloc el BIM 
Beer, amb una participació de 150 persones. 

Prèviament a l’EBS es va fer el BIM Experience, activitat que té com a objectiu endinsar-se en el món 
BIM. És una manera d’iniciar la cimera i és un espai obert a les empreses i els actors de la producció i 
execució en BIM. Hi van participar 13 empreses, amb una assistència de 123 persones. També va tenir 
lloc el BIM 4 Students, una sessió específica dirigida als futurs actors de la construcció com són els 
estudiants de formació professional i universitaris. Hi va assistir un total de 24 persones, 

La cimera va ser organitzada a l’auditori AXA de Barcelona i va tenir un total de 436 assistents d’arreu 
del món, amb 40 ponents. El congrés també es va poder seguir en directe per vídeo en streaming, amb 
un total de 15 accessos. Més d’una vintena de mitjans de comunicació hi van assistir i informar sobre 
la cimera. La cimera BIM va tenir diversos patrocinadors, amb l’empresa Roca com a patrocinador prin-
cipal. Hi va haver 33 empreses col·laboradores. També es va organitzar un taller de treball i un servei 
de promoció professional. 

Celebració del 5è 
aniversari de l’EBS

La cimera es va 
celebrar a l’auditori 
AXA, a Barcelona
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Premis Catalunya Construcció (XVI edició)

El caateeb va convocar la XVI edició dels Premis Catalunya 
Construcció, que tenen com a objectiu 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 pro-
fessional i en tot el sector, i amb el temps han anat adquirint un 
important valor de currículum per als seleccionats, els finalis-
tes i els guardonats. Des de l’any 2004 i fins al 2019, el nombre 
de candidatures presentades en totes les categories ha estat 
de 1.653. Els premis tenen el suport del Consell de Col·legis 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Catalunya i d’Arquinfad. El jurat de la XVI edició va quedar con-
format de la manera següent:

President: Jordi Gosalves, president del caateeb

Vocals:
- Josep Maria Forteza, arquitecte tècnic i project manager 
- Valentí Julià, arquitecte tècnic i gerent de la constructora SEROM
- Conxita Balcells, arquitecta 
- Santiago Ayuso, arquitecte tècnic i coordinador de seguretat
- Jan Dinarès, arquitecte tècnic
- Maria Lluïsa Sánchez, arquitecta i directora de l’enginyeria JSS

Participació en el Barcelona Building  
Construmat 

Del 14 al 17 de maig el caateeb va participar en la fira Barcelo-
na Building Construmat, una ocasió per mostrar la línia d’acció 
de l’entitat envers els professionals, el sector de la construcció 
i els ciutadans en general. El Col·legi hi participa des del 1993, 
sempre amb l’objectiu de tenir visibilitat institucional i de donar 
suport a la professió. 

Paral·lelament al Construmat es van programar tota una sèrie 
de xerrades tècniques i de perfils professionals. D’altra banda, 
es va organitzar una sessió d’economia circular al centre de 
convencions en la qual van participar prop de 50 persones.

Participació en el Saló de l’Ensenyament 

Amb l’objectiu de donar a conèixer als joves estudiants el grau 
d’Arquitectura Tècnica i Edificació, el caateeb va participar de 
nou en el Saló de l’Ensenyament, que se celebra cada any a la 
Fira de Barcelona. El públic estava format principalment per 
estudiants d’ESO, de cicles de grau superior i de batxillerat. En 
aquesta iniciativa també van participar les universitats catala-
nes que imparteixen el grau per tal d’informar-ne els estudiants 
del pla d’estudis i les sortides professionals. L’activitat forma 
part del Pla d’acció del caateeb per promocionar la professió 
d’arquitecte tècnic i els estudis de grau entre els joves adoles-
cents. 

El total de candidatures presentades va ser de 128, repartides 
de la manera següent:

1.   Direcció de l’execució de l’obra  21

2.   Direcció integrada de projecte  12

3.   Coordinació de seguretat i salut  8

4.   Innovació en la construcció  25

5.   (1) Rehabilitació patrimonial  16

6.   (2) Rehabilitació funcional  27

7.   Treball final de grau  19

El jurat va seleccionar 44 candidatures professionals, de les 
quals va escollir 18 finalistes, sis premiades i una menció es-
pecial. Dels 19 treballs acadèmics, el jurat en va escollir 4 com 
a finalistes, amb un guanyador. Tanca el capítol de guardons 
el Premi Especial a la Trajectòria Professional, que, a proposta 
del jurat, en aquesta edició es va concedir a Vicenç Tomàs Ga-
liana Álvarez, aparellador. 

El projecte compta 
amb l’estreta 
col·laboració de les 
universitats

L’estand del 
Caateeb a la fira 
Construmat

Finalistes i 
guanyadors junt amb 
les autoritats i els 
membres del jurat 
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La Nit de la Construcció

El 20 de juny va tenir lloc la 24a edició de la Nit de la Construcció, una vetllada que 
s’ha anat consolidant com a espai de trobada festiva dels professionals i oberta al 
sector, en el transcurs de la qual es fa el lliurament dels Premis Catalunya Construc-
ció. Hi van assistir 419 persones entre col·legiats, acompanyants i amics. L’Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) va acollir la festa del 2019. La ceri-
mònia de lliurament dels premis va ser presidida per l’Honorable Senyor Damià Cal-
vet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i presentada 
per la periodista d’esports Imma Pedemonte.

Dia de la dona tècnica

El caateeb va liderar un acte dirigit a les dones amb perfils professionals tècnics, 
donant a conèixer a la societat quin ha estat, és i serà el paper de la dona en aquests 
àmbits. Una bandera morada vestia la façana del Col·legi, es va fer homenatge a la 
col·legiada més longeva i a la més jove del caateeb. Durant aquell dia, es van repartir 
llaços morats a tots els visitants al caateeb Es van gravar vídeos de les diferents 
assistents explicant la seva trajectòria professional. Hi van assistir un total de 30 
persones.

L’edifici de l’INEFC de 
Barcelona va acollir la 
Nit de la Construcció 
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LLUÍS BUSSÉ
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Un passeig fotogràfic 
per una Barcelona 
imaginària

“Records
ferroviaris”
Abril – Juny 2019 Sala d’exposicions

del CAATEEB

Exposicions

Al llarg de l’any 2019, a la sala d’exposicions de la seu central del caa-
teeb s’han fet les exposicions següents:

“Barcelona Multiverse”

De juliol a octubre vam exposar “Barcelona Multiverse”, un recorregut 
per una Barcelona imaginària i captivadora gràcies a l’original treball 
fotogràfic de Lluís Bussé, que associa i encaixa imatges de llocs i mo-
numents molt coneguts i inventa una ciutat amb escenaris inversem-
blants que poden existir en un univers paral·lel. 

“Records ferroviaris” 

Aquesta exposició, que va tenir lloc d’abril a juny, convidava a viatjar al 
llarg de tota la seva extensió per conèixer la visió del servei ferroviari en 
primera persona. Una exposició fotogràfica que pretenia recórrer tota 
la xarxa ferroviària de Catalunya. 

“Passat industrial”

“Passat industrial, espais de l’oblit”, de Frank Gómez, s’engloba dins del 
projecte fotogràfic que duu per títol: Passat industrial. Les fotografies 
formen un treball documental que deixa constància de l’evolució urba-
nística des de la Revolució Industrial fins a l’actualitat, en què els usos 
d’aquests espais han passat a ser totalment diferents dels inicials.  

Sortides culturals i activitats sènior

Mitjançant la Comissió Sènior del caateeb, s’han organitzat 
diferents activitats relacionades amb la cultura barcelonina, la 
història de Catalunya i l’alimentació. 

En l’àmbit cultural, l’any 2019 es va decidir treballar conjunta-
ment amb el projecte Cases Singulars. Mensualment, s’ha fet 
una sortida per diferents cases modernistes que hi ha a Bar-
celona, com ara la Casa de les Punxes, la Casa Vicens, la Reial 
Acadèmia de Belles Arts, la Biblioteca Arús, la Casa Ametller, la 
Casa Rocamora, l’estudi d’Oleguer Junyent i el Palau Baró de 
Quadres. També es va visitar la Casa Batlló durant la seva re-
habilitació.

D’altra banda, s’han organitzat sortides fora de Barcelona, com 
ara la sortida a Reus per veure la Casa Navàs i el Gaudí Cen-
tre. També la visita al Sincrotró Alba, a la Casa Bloc, al Museu 
del Disseny, al supercomputador MareNostrum i a l’Aeroport de 
Barcelona. 

També s’han organitzat dues conferències a càrrec de Marta 
Murillo, per tal d’informar els col·legiats quina és la millor ma-
nera d’alimentar-se depenent de la salut de cadascú i l’època 
de l’any en què ens trobem: la primera, sobre organització de 
sopars i dinars saludables i la segona, sobre hàbits de salut per 
evitar malalties.

Homenatge als 25 i 50 anys de col·legiació

El 6 de juny de 2019 es va fer l’homenatge als aparelladors que 
l’any 1994 van col·legiar-se al caateeb i que, per tant, com-
plien 25 anys de col·legiació. Per aquest motiu se’ls va organit-
zar una jornada molt emotiva a la qual van assistir un total de 
100 persones. També es va celebrar, el dia 26 de setembre, un 
acte d’homenatge als col·legiats que el 2019 feien 50 anys de 
col·legiació al caateeb, tots aquells que es van col·legiar l’any 
1969. Aquest any hi van assistir un total de 100 persones

Cartell de l’exposició del 
fotògraf Lluís Bussé

Cartell de l’exposició 
“Records ferroviaris”

Cartell de l’exposició de 
Frank Gómez

Visita guiada a la 
casa estudi d’Oleguer 
Junyent

El grup que va assistir 
a l’homenatge junt 
amb els membres de 
la Junta de Govern 
del Caateeb
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QUADRE RESUM D’ACTIVITATS

El resum de les activitats de caire professional, institucional, cultural i lúdic organitzades pel caateeb al 
llarg del 2019 és el que mostra el quadre següent. L’explicació detallada de les activitats organitzades des 
de les delegacions col·legials la trobareu en l’apartat dedicat a les delegacions.

Benvinguda als nous col·legiats

El caateeb dona la benvinguda als nous col·legiats 
amb una sessió durant la qual es fa una visita a 
les instal·lacions del caateeb en el transcurs de la 
qual els responsables de cadascuna de les àrees 
de servei els expliquen detingudament les presta-
cions, els serveis i els avantatges que el caateeb 
posa al seu abast com a col·legiats i col·legiades. 
Tots els nous col·legiats assistents s’emporten un 
casc de regal. Aquesta sessió es complementa 
amb la sessió d’assessorament d’inici d’activitat, 
en què els nous companys i companyes podran 
assumir més facilitats i noves eines per desenvo-
lupar-se professionalment. Al llarg de l’any s’han 
organitzat tres sessions informatives.

Festa infantil

El dia 12 de desembre va tenir lloc la festa infantil de Nadal, amb 
una participació d’uns 30 nens. Aquest any es va optar per fer 
un taller de sostenibilitat anomenat “De casa en casa”. 

També hi va haver uns animadors que es van encarregar de di-
namitzar la festa fent balls divertits i actuals, jocs, pintacares i 
globoflèxia. Aquest any es va optar per regalar un dòmino so-
lidari en miniatura amb 28 peces de cartró il·lustrades per Mi-
guel Bustos, que representen els diferents àmbits d’atenció de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu. 

Concert de Nadal

La Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona va 
acollir un any més el tradicional concert de Nadal, 
que aquest 19 de desembre de 2019 va celebrar la 
23a edició. Amb el títol de “La veu de Nadal que trenca 
el silenci”, més de 1.900 persones van poder gaudir 
de la Polifònica de Puig-reig i l’Orquestra Schola Si-
mfònica. Hi van assistir representants d’institucions 
públiques i privades, patrocinadors (Propamsa, 
Constructora del Cardoner) i col·laboradors (Banc 
Sabadell, BASF), col·legiats, familiars i amics de 
col·legiats. Un acte solemne per felicitar el Nadal als 
col·legiats, les famílies i els amics del caateeb. 

Taller infantil “De 
casa en casa”, per 
als més petits

 TOTAL Barcelona Mataró Terrassa Vic Manresa Vilafranca Granollers Intercol·legial

P. Professionals 211 77 26 22 22 21 19 20 4

Culturals 57 40 7 1 0 2 2 2 3

Institucionals 21 14 1 1 1 2 1 1 0

Ludicoesportives 15 4 0 7 0 2 0 2 0

Exposicions 16 4 5 1 4 0 0 2 0

TOTAL 320 139 39 32 27 27 22 27 7

El concert de Nadal 
celebrat a la basílica de 
Santa Maria del Mar 



Durant el 2019, des de l’Àrea Tècnica s’han desenvolupat diferents accions 
i projectes. La substitució de la centraleta telefònica per una altra de nova 
i digital i la implementació de CRM a mitjans de l’any ha significat un canvi 
important en la gestió tant interna com externa de la feina que es fa a l’Àrea. 

En termes generals, l’acció de l’Àrea, cada vegada més, se centra a donar 
més valor al servei que reben els col·legiats. S’han posat a disposició del 
col·lectiu nous coneixements i noves eines que faciliten la feina, i la resposta 
és molt positiva. És per això que seguirem apostant per la mateixa fórmula 
amb petits matisos, focalitzant els nostres esforços en la creació de contin-
guts relacionats amb la rehabilitació i l’art de la construcció. A continuació, 
es detallen les accions i els projectes portats a terme per l’Àrea Tècnica.
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Consultes tècniques i documentals rebudes

Telefòniques directes

Telefòniques via centre d'atenció telefònica (CAT)

Presencials

Oficina virtual 

Correu electrònic

8%

60%

15%

12%

5%

Via d’entrada de les consultes    Consultes % total 

Telefòniques directes 5.903 59,78%

Telefòniques via centre d’atenció telefònica (CAT)  480 4,86%

Presencials 1.185  12,00%

Oficina virtual 771 7,81%

Correu electrònic 1.536 15,55%

TOTAL 9.875 100%

Durant l’any 2019 s’han rebut 9.875 consultes a la Consultoria Tècnica i el Centre de Documenta-
ció. Aquestes dades mostren un increment de consultes d’un 8,52% respecte a l’any anterior i d’un 
33,57% respecte a l’any 2015, que és quan comença la recuperació econòmica i mostren una ten-
dència a l’alça. Les consultes han estat tant telefòniques com per correu electrònic i presencials, i 
també, amb la posada en marxa de la nova aplicació informàtica, se n’han rebut a través de l’oficina 
virtual, i han conformat una temàtica pluridisciplinària.

CONSULTES TÈCNIQUES I DOCUMENTALS 3.1 

Consultes tècniques i documentals respostes

23%

66%

11%

Via de resposta de les consultes    Consultes % total 

Telefòniques directes 6.509 65,91%

Presencials 1.116  11,30%

Correu electrònic 2.250 22,87%

TOTAL 9.875 100%

Telefòniques directes

Presencials

Correu electrònic
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Tema Consultes        %  total 

Habitabilitat i canvi d’ús 1.291 13,07%

Informes i certificats, ITE 1.007 10,20%

Seguretat i salut, llibres d’incidències, PSS  915 9,27%

Legislació i normes, LOE  879 8,90%

Recerques bibliogràfiques, taxacions i bases de preus 868 8,79%

Control de qualitat, assajos, marcatge CE i laboratoris 809 8,19%

Visats 526 5,33%

Tràmits i gestions  401 4,06%

Projectes i activitats, E-llicències 328 3,32%

Responsabilitats i atribucions 300 3,04%

Urbanisme  246 2,49%

Accessibilitat  230 2,33%

Rehabilitació, subvencions, construcció 228 2,31%

Certificat d’eficiència energètica (CEE) 224 2,27%

Llibre de l’edifici  224 2,27%

Medi ambient, residus 208 2,11%

Instal·lacions  133 1,35%

Diversos (borsa de treball, assegurances, inf. general) 1.058 10,71%

TOTAL 9.875 100%

Temes més consultats

Els temes més consultats per ordre són: habitabilitat i canvi d’ús; ITE i informes i certificats; seguretat i 
salut i llibre d’incidències; legislació, normes i LOE; recerques bibliogràfiques i taxacions; control de qualitat 
i marcatge CE; visats; tràmits i gestions; projectes i llicències d’activitats; responsabilitats i atribucions; 
urbanisme; accessibilitat; rehabilitació i ajuts i subvencions; certificació energètica; llibre de l’edifici; medi 
ambient i residus; instal·lacions en general; i, finalment, un bloc de consultes sobre temes diversos, entre els 
quals la borsa de treball, les assegurances i informació general del funcionament del col·legi.

Dades del Centre de Documentació

Durant el 2019, el Centre de Documentació ha rebut 53.480 consultes a través dels diferents mitjans que té 
al servei dels col·legiats: telemàtiques via web, per correu electrònic i des de l’oficina virtual; telefòniques; i 
presencials. S’han mantingut els nivells dels darrers anys de servei pel que fa al nombre d’usuaris totals i el 
de consultes rebudes. 

Destaquen com a més freqüents les consultes sobre documentació de preus, amidaments i pressupostos; i 
també sobre valoracions i taxacions. Cal destacar les consultes rebudes sobre suport en la preparació dels 
temaris de les oposicions. En aquest cas, analitzem els temes i facilitem recursos bibliogràfics per desen-
volupar el temari.

Consultes documentals     Total 

Consultes i visites via web (Àrea Tècnica)  148.806

Consultes telemàtiques via web (documental)  45.589

Consultes de recerca bibliogràfica, gestió documental i suport a l’assessoria tècnica 2.814

Consultes de material a la sala  1.861

Visites al Centre de Documentació  1.983

Préstecs de materials  1.233

Habitabilitat i canvi d’ús 
Informes i certificats, ITE
Seguretat i salut, llibres d’incidències, PSS 
Legislació i normes, LOE
Recerques bibliogràfiques, taxacions i bases de preus
Control de qualitat, assajos, marcatge CE i laboratoris
Visats
Tràmits i gestions
Projectes i activitats, E-llicències
Responsabilitats i atribucions
Urbanisme
Accessibilitat
Rehabilitació, subvencions, construcció
Certificat d’eficiència energètica (CEE)
Llibre de l’edifici
Medi ambient, residus
Instal·lacions 
Diversos (borsa de treball, assegurances, inf. general)
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DOCUMENTS A L’ABAST

El caateeb posa a disposició de tots els col·legiats, de forma gratuïta, la col·lecció sence-
ra de Documents a l’Abast en format PDF. Aquesta col·lecció és una sèrie de monogràfics 
sobre temes d’interès, que ofereixen tota la informació que el tècnic necessita per exercir 
la pràctica professional. Els continguts han estat pensats per a l’àmbit normatiu de Cata-
lunya i inclouen tota la informació que es considera necessària per desenvolupar l’àmbit 
concret sobre el qual tracta cada número.

La col·lecció de Documents a l’Abast s’actualitza i s’amplia constantment. En l’actualitat 
se’n poden descarregar els següents:

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 (2a edició)

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 

26.2 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.

45 Treballs verticals. Tècniques d’accés i posicionament en altura

Nous documents de la col·lecció Documents a l’Abast editats durant l’any 2019:

13.2  Residus en la construcció (2ed)

46 Implantació d’ascensors en edificis existents (previsió 1er trimestre 2020)

PUBLICACIONS I  
DIVULGACIÓ TÈCNICA

3.2
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APUNTS TÈCNICS

El caateeb posa a disposició de tots els col·legiats, de forma 
gratuïta, la col·lecció sencera dels Apunts Tècnics. Aquesta 
col·lecció és una sèrie de documents sobre temes d’interès, en 
petit format, que ofereixen tota la informació necessària perquè 
el tècnic poguí assolir, mitjançant un document breu, els conei-
xements necessaris per exercir la pràctica professional. 

Els continguts han estat pensats per a l’àmbit normatiu de Cata-
lunya, i inclouen tota la informació que es considera necessària 
per al desenvolupament de l’àmbit concret sobre el qual tracta 
cada número.

En l’actualitat, se’n poden descarregar els següents: 

Núm. 01 Instal·lacions en interior d’edifici, habitatge  
  o local. Distàncies, proximitats i  
  paral·lelismes

Núm. 02 Estructures. Resistència al foc.  
  Elements d’acer

Núm. 03 Subministraments en baixa tensió

Núm. 04 Estructures. Resistència al foc.  
  Elements de formigó

Núm. 05 Instal·lacions en edificis.  
  Subministrament d’aigua

Núm. 06 Estructures. Resistència al foc.  
  Elements de fusta

Núm. 07 Resistència al foc. Càrrega de foc

INFORMES

Informe del manteniment dels edificis a Espanya

Per encàrrec de l’empresa SENSEDI, s’ha elaborat un informe 
del manteniment residencial a Espanya, que es va entregar el 
9 de setembre de 2019.  
 
Aquest informe conté informació sobre la situació del parc 
residencial edificat a Espanya amb les dades que justifiquen 
la seva situació, una descripció dels elements constructius 
més deteriorats, els factors que expliquen aquesta situació i 
unes propostes o solucions que puguin ajudar a potenciar la 
cultura del manteniment i la conservació al nostre país, així 
com un ús eficient i responsable dels edificis. 
 
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/
actualitat/Pagines/manteniment-dels-edificis-
mantenimiento-edificios-sensedi-2019-informe-viviendas.
aspx.

MANUALS DE DIAGNOSI

La col·lecció de Manuals de Diagnosi s’actualitza i s’amplia pe-
riòdicament. 

En l’actualitat se’n poden descarregar els següents:

Manual de diagnosi i tractament d’humitats

Manual de diagnosi i intervenció en sostres unidireccionals 
de formigó i ceràmics 

Manual de diagnosi, patologia i intervenció en estructures de 
fusta

Manual de diagnosi i intervenció en sistemes estructurals de 
parets de càrrega

Manual de diagnosis y tratamientos de materiales pétreos y 
cerámicos

Manual de diagnosis e intervención en cubiertas planas

Manual de geotècnia i patologia, diagnosi i intervenció en 
fonaments 

Manual de diagnosis e intervención en estructuras de 
hormigón armado

Manual de diagnosis i intervenció en instal·lacions de 
subministrament, distribució, escalfament i evacuació interior 
d'aigua sanitària

Manual de diagnosis i intervenció en instal·lacions 
elèctriques i enllumenat 

Manual de diagnosis i intervenció en instal·lacions de 
climatització i ventilació

S’ha continuat amb l’elaboració del nous manuals de diagnosi 
i intervenció, treballant els continguts que es maquetaran i pu-
blicaran durant el 2020. El 2019 s’ha fet la redacció del:

Manual de diagnosi i mitigació del gas radó

MANUALS D'ENERGIA 

Durant l’any 2019 s’ha fet la redacció dels continguts dels ma-
nuals, s’ha publicat el Manual energètic de façanes, el quart de 
la col·lecció, i la resta es publicaran al llarg del 2020. Els contin-
guts dels nous manuals treballats han estat:

Manual energètic de façanes

Manual energètic de cobertes

Manual del test energètic

Manual d’aerotèrmica

https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/manteniment-dels-edificis-ma
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/manteniment-dels-edificis-ma
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/manteniment-dels-edificis-ma
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/manteniment-dels-edificis-ma
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EINES INFORMÀTIQUES

Durant l’any 2019 s’han desenvolupat o s’han fet treballs de manteniment de les diverses eines 
informàtiques que es faciliten al col·lectiu.

Eines genèriques de control de qualitat

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

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

(3) Fitxes per a la redacció del programa de control

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

LLIBRE D’INCIDÈNCIES EN FORMAT WEB (LIWEB)

El llibre d’incidències en format web (Liweb) consisteix en una aplicació web que facilita de for-
ma àgil la gestió informàtica del llibre d’incidències, i que permet substituir al llibre d’incidències 
en paper. Han continuat vigents els conveni per a la seva utilització amb altres col·legis d’AT 
catalans, així com amb els CETOPS. Amb l’entrada en funcionament de la nova plataforma de 
visats se n’ha incrementat l’ús entre els col·legiats del caateeb, i això ha generat un augment 
de les consultes sobre l’aplicació i el seu ús:

Nombre de Liweb venuts: 880

Nombre de CSS que actuen: 259

Nombre d’usuaris registrats: 768 diferents

El gran nombre d’usuaris ha permès recopilar la necessitat de diferents millores: algunes s’han 
fet al llarg de l’any; d’altres s’aniran implementant durant el 2020.

EINES DE SUPORT3.3
LLIBRE DE L’EDIFICI EN FORMAT WEB (LEWEB)

’ha signat un conveni amb la Cambra de la Propietat de Terrassa per promocionar l’ús de l’eina 
informàtica del llibre de l’edifici per part dels aparelladors col·legiats en les comunitats de veïns 
que hi estiguin afiliades. S’ha fet una millora en l’eina informàtica per tal d’adaptar-la als dife-
rents perfils d’usuaris segons les condicions d’aquest conveni. 

Al final del 2019, hi havia registrats 2.195 usuaris, dels quals 511 s’han incorporat durant l’any 
2019. Des de la posada en funcionament d’aquesta eina s’han fet 1.491 llibres de l’edifici, dels 
quals 451 s’han fet durant l’any 2019.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓ EN FORMAT WEB

S’han realitzat cinc vídeos tutorials per explicar el funcionament del programa de rehabilita-
ció web, que organitza les actuacions de rehabilitació (conservació) i renovació (millora) que 
s’hagin d’efectuar a l’edifici, a partir de la informació continguda en l’informe ITE, segons esta-
bleix el Decret 67/2015.

PROGRAMA I REGISTRE DE MANTENIMENT EN FORMAT WEB

S’ha realitzat cinc vídeos tutorials per explicar el funcionament del programa i registre de man-
teniment. Aquesta eina informàtica programa les operacions de manteniment preventiu, les 
actuacions de rehabilitació (conservació) i les de renovació (millora) del manteniment correctiu, 
mitjançant l’organització d’un procés en el qual s’enumeren les intervencions i se n’apliquen els 
costos de manera planificada en el temps, i que s’acompanya d’un document de planificació 
financera mitjançant una gestió dels fluxos de tresoreria de les inversions i les despeses.
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ACCIONS EN SEGURETAT I SALUT

El dimecres 13 de febrer, a la sala de conferències de la seu del Col·legi, es va fer una jornada 
pràctica per als interessats en la utilització del llibre d’incidències en format web (Liweb)

La setmana del dimarts 14 al divendres 17 de maig, a l’estand col·legial del Barcelona 
Building Construmat, es van programar dues sessions per explicar el funcionament del llibre 
incidències (Liweb).

ACCIONS EN CONTROL DE QUALITAT

Presentació informàtica de l’eina del programa de control de qualitat per al Col·legi de La 
Corunya.

ACCIONS DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Taller de recursos i fonts d’informació del Centre de Documentació del caateeb. Aquest any 
s’han fet tres tallers breus per explicar-vos els serveis, les eines i els recursos que us oferim 
des de l’Àrea Tècnica i el Centre de Documentació del caateeb per tal de facilitar-vos les 
tasques del vostre exercici professional.

Sessions de benvinguda a nous col·legiats. Hem col·laborat amb l’Àrea de Formació en 
les tres sessions de benvinguda a nous col·legiats per tal d’informar-los de la missió, els 
objectius i els serveis de l’Àrea Tècnica i el Centre de Documentació.

4a Viquimarató de l’edificació. Activitat organitzada pel Centre de Documentació del Col·legi 
amb la col·laboració d’Amical Wikimedia amb l’objectiu d’actualitzar, ampliar i crear articles 
sobre la nostra temàtica a la Viquipèdia.

ACCIONS DE REHABILITACIÓ

Jornada “El radó en l’edificació. Salut, CTE i nous reptes professionals” (4 d’abril de 2019, 
Barcelona)

Jornada ITE (28 de juny de 2019, Barcelona)

Jornada ITE (19 de setembre de 2019, Delegació Occidental)

Jornada ITE (26 de setembre de 2019, Delegació Manresa)

Jornada ITE (3 d’octubre de 2019, Delegació Garraf-Penedès)

Jornada ITE (17 d’octubre de 2019, Delegació Vallés Oriental)

Jornada ITE (24 d’octubre de 2019, Barcelona)

Jornada “Façanes ventilades” (28 de novembre de 2019, Barcelona)

Jornada “Edificis de consum quasi nul (nZEB): disseny i execució” (4 de desembre de 2019, 
Barcelona)

ACCIONS EN CONTROL DE COSTOS I AMIDAMENTS

Jornada tècnica: “La gestió de costos en la construcció es torna global, l’ICMS”

ACCIONS DIVULGATIVES  
D’ÀMBIT TÈCNIC

3.4
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EUROPEAN BIM SUMMIT 2019

Aquesta cinquena edició de la Cimera Europea de BIM es va celebrar entre el dies 10, 11 i 12 
d’abril en el complex de L’illa Diagonal de Barcelona, en l’auditori AXA. L’European BIM Summit, 
en la seva edició del 2019, va presentar les últimes oportunitats tècniques en el BIM Experien-
ce, al qual es va sumar també el BIM 4 Students, un espai dedicat als futurs professionals del 
sector; ambdós van tenir lloc el primer dia. El segon i el tercer dia, la cimera es va obrir al públic 
internacional i es va analitzar la situació del BIM a Europa i al món. La primera jornada de l’EBS 
2019, amb el títol de “BIM Present”, es va dedicar a les aplicacions de BIM als països que més 
han avançat, els països nòrdics, especialment Finlàndia. L’últim dia, amb el títol de “BIM Future”, 
es va dedicar a les ponències d’experts mundials, start-ups i el Blockchain. 

La cinquena edició en dades:

583 assistents internacionals, provinents de tot el món, des de la Xina fins als Estats Units, 
dels quals 436 han assistit al congrés, 123 han assistit al BIM Experience i altres 24 al BIM 4 
Students.

40 ponents i moderadors d’àmbit mundial, distribuïts amb un total de 30 ponències.

30 sessions retransmeses per streaming.

22 participants en el TalentBIM Marketplace 2019.

38 Sponsoring & Partner Companies.

194 preguntes formulades per l’app, així com 188 descarregues d’apps relacionades amb 
l’esdeveniment.

SALÓ CONSTRUMAT

Dins del saló Barcelona Building Construmat, del 13 al 17 de maig, l’assessoria va traslladar 
també les seves consultes a l’estand del Col·legi i va organitzar i dur a terme jornades específi-
ques d’assessorament al col·legiat al llarg de tota la setmana. A més, es van presentar projectes 
i eines que es desenvolupen dins de l’Àrea i també es va encarregar de coordinar les jornades 
de les empreses que ens acompanyaven a l’estand, microjornades de 30 minuts cadascuna per 
explicar:

“El control de qualitat i les eines del Control de qualitat”

“L’ajust raonable amb accessibilitat”

“Certificats d’habitabilitat”

“L’eina web del llibre de l’edifici”

“Manuals d’energia i diagnosi publicats pel caateeb”

“Presentació de l’APP MARKETcons”

“Programa DAPconstrucción”

“L’eina Liweb”

“Metodologia en recalçats amb injeccions de resina, GEOSEC”

“Capil·laritat, condensació i filtració lateral, CONTRAHUMITAT”

“Reparació de forjats, Sistema NOUBAU”

“Sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS). Paviments urbans permeables, BREINCO”

“Connectors per a reforç de forjats, TECNARIA”

A més, es va organitzar dins del saló una jornada sobre l’economia circular que va tenir lloc el 
mati del dia 14 de maig: “Reutilitzar, Reciclar i Redissenyar l’edificació. Economia circular”, a la 
qual van assistir una cinquantena de persones.
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L’European BIM Summit 2019 també ha obtingut un gran suport institucional a través del Comi-
tè Estratègic, dins del qual van participar les institucions i associacions més significatives del 
sector, i va estar compost per 40 entitats, repartides en 15 col·legis professionals, 8 administra-
cions públiques o entitats dependents, 8 institucions o associacions del sector d’àmbit nacio-
nal, 8 institucions o associacions internacionals del sector, i Roca com a main partner de l’EBS.

Al llarg de l’any es van organitzar les jornades EBSDay següents per difondre la cultura del BIM, 
aquest any especialment en altres col·lectius i seus col·legials del territori espanyol:

“¿Qué es BIM? Sus beneficios y necesidad”, el 21 de gener al Col·legi d’AT de Salamanca.

“L’aplicació pràctica del BIM en l’Enginyeria Industrial. 3 projectes MEP”, el 13 de febrer al COEIC.

“BIM per a promotors i constructors. El seu rol fonamental en el procés BIM”, el 26 de febrer 
a l’APCE.

“¿Qué es BIM? Sus beneficios y necesidad”, el 19 de març a Logronyo.

“BIM per a Facility Management. On BIM aporta beneficis directes”, el 26 de març a Roca.

REHABILITA 2019

La Setmana de la Rehabilitació va tenir lloc del 7 a l’11 d’octubre. 
I s’ha fet, com cada any, en col·laboració amb empreses i amb 
el suport del Comitè Estratègic, que inclou tots els agents del 
sector. Per a aquesta edició s’han fet les accions següents: 

• Jornada per a professionals: “La rehabilitació en un canvi 
d’època”, que es va realitzar a la sala actes de la Model, el 
9 d’octubre. Va tenir una durada de quasi 8 hores i hi van 
participar 24 ponents i 5 moderadors, dividits en 8 blocs 
temàtics; hi van assistir 136 persones; i també s’hi incloïa 
una visita guiada a la Model.

• 5 visites/tallers amb empreses:

     – Taller: “Plataforma professional”; empresa: Aquí tu 
reforma (7 d’octubre)

     – Visita “Rehabilitació de l’entorn del pati del Museu 
Picasso”; empresa: Contracta, Gremi Constructors (8 
d’octubre)

     – Visita pràctica: “Reparació de forjats”; empresa: Herms 
(10 d’octubre)

     – Taller: “Aplicació dels materials”; empresa: Propamsa 
(11 d’octubre)

     – Taller: “Tecnologia per a l’edificació”; empresa: Junkers-
Bosch (11 d’octubre)

• 2 jornades ciutadanes: “Per què rehabilitar és cuidar la 
salut del teu habitatge i la teva família?”, al Centre Cívic Can 
Portabella, el 7 d’octubre, i al Centre Cívic Cotxeres de Sants, 
el 10 d’octubre

• Tallers per a les famílies: “Rehabilitació de la façana en clau 
de Brossa”, el 5 d’octubre

  

Organizers:

Main Partner:

El gran esdeveniment
internacional del sector en matèria
de digitalització de la construcció.

BIM EUROPEAN SUMMIT
B a r c e l o n a  2 0 1 9

5a Cimera Europea sobre Building Information Modelling (BIM)

11 | 12 | abril | 2019 · Auditori AXA.
L’Illa · Av. Diagonal, 547 · Barcelona

Sponsors:

Strategic Software Group:
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B I M v i n g u t s

a l  m ó n  B I M ! ! !

U n a  j o r n a d a  p r è v i a  a l  B I M  S u m m i t  p e r  i n i c i a r - t e  a  l ’ e n t o r n  B I M .
Hi  t robaràs :  Workshops ,  àrea  B IM4Students ,  zona  expos i t i va  de  les  empreses  que  o fere ixen  serve is ,
productes ,  ap l i cac ions . . .  L’espa i  B IM  per  generar  ne twork ing ,  compar t i r  cone ixements  i  exper iènc ies  entorn
a  to t  e l  que  apor ta  la  d ig i ta l i t zac ió  de  la  construcc ió .

ENTRADA: 5€ · 9.30 h a 19.00 h · CAATEEB · Bon Pastor, 5 · Barcelona

Amb la part ic ipació de:

BIM 4 
STUDENTS
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BIMbeer BIM
beer
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BIM talksMasterly BIM
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Masterly
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Side Events
BIM EUROPEAN SUMMIT

B a r c e l o n a  2 0 1 9

w w w . e u r o p e a n b i m s u m m i t . c o m

# B I M S u m m i t 1 9

Informació i inscripcions:
www.europeanbimsummit.com

#BIMSummit19

IMPULSAR LA FIGURA  
DEL TÈCNIC DE CAPÇALERA

Per tal d’impulsar la figura del tècnic de capçalera s’ha conti-
nuat treballant en l’actualització de l’oferiment d’eines especí-
fiques per donar suport a la feina d’aquest professional, s’ha 
mantingut el web i s’han organitzat jornades per captar tèc-
nics que vulguin participar en accions de difusió de la figura 
del tècnic de capçalera. Els dies 2 i 3 de febrer, vam assistir a 
la Fira de la Candelera de Molins de Rei (Baix Llobregat) amb 
un grup de tècnics per oferir formació als ciutadans. I el dia 18 
de desembre es va organitzar una nova trobada dirigida a tots 
els tècnics de capçalera per explicar-los les novetats de cara al 
2020 sobre eines que s’han preparat al llarg de l’any, legislació 
i finançament. Dins d’aquest projecte d’impuls d’aquesta figura 
es manté el web tecnicdecapcalera.cat dirigit al ciutadà, per al 
qual s’han elaborat nous continguts, que s’hi han incorporat, 
juntament amb noticies d’actualitat.
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REPRESENTACIÓ3.5

NORMATIVA I TRAMITACIÓ TÈCNICA

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)

Clúster de Seguretat contra Incendis

Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat. 
Taula del Pacte Nacional. Grup de treball d’accessibilitat i 
mobilitat (representació Intercol·legial)

Col·laboració amb l’Equip Idoneïtat en el Projecte de la 
Sagrada Família de Barcelona 

Creació de la Tabla Relacional de Control de Calidad, del 
Consejo General de la Arquitectura Técnica

Reunions per a la formalització del visat d’idoneïtat tècnica 
amb l’Ajuntament de Barcelona per implantar les e-llicències

Col·laboració amb el Grup Assessor per a l’Elaboració del 
Programa de Protocol VENCAT

Col·laboració i assistència tècnica en el desenvolupament del 
projecte europeu Plug & Harvest.

REHABILITACIÓ I SOSTENIBILITAT

Representació del caateeb  

Representació en les reunions de la secció d’edificació de 
l’Asociación Española del Mantenimiento (AEM); 30 de març, 
18 de juny i 19 de setembre.

Representació en el grup de treball de noves tecnologies 
de l’Associació Catalana de Facilty Manager, en el qual s’ha 
elaborat una llista d’aplicacions informàtiques i sensorització 
de diferents aspectes.

Participació en el grup de treball sobre rehabilitació 
energètica i energies renovables organitzat per l’Agència de 
l’Energia de Barcelona.

Assistència tècnica al servei d’idoneïtat, en matèria 
d’eficiència energètica, per a l’informe de la llicència d’obres 
de la Sagrada Família. 

Representació en la presentació del Pacte Nacional de la 
Transició Energètica; 20 de febrer.

Representació en el Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona; 20 de març.

Representació en les reunions del grup Impulsa la 
Rehabilitació.

Representació en les reunions del grup Observatori de 
Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA).

Representació en el grup de treball del Model Metropolità 
d’Escoles nZEB, organitzat per la Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

Representació en el grup de treball Diagnosi, organitzat per 
l’EPSEB.

Representació i participació del Col·legi en les institucions següents:

Representació en les reunions del Comité Español de 
Normalización CEN-198 de Sostenibilidad; 9 de maig.

Representació en les reunions del Grup Motor de l’Agenda 
Urbana de Catalunya. L’objectiu 2019 ha estat organitzar un 
procés participatiu. S’ha intervingut com a ponent en la taula 
d’experts de la jornada dedicada a l’economia circular; 6 de 
juny.

Representació del CGATE en les reunions de la Junta 
Executiva de Green Building Council España; 22 de maig, 17 
de juny i 18 de novembre. 

Anàlisi de l’esborrany del Pla de residus de l’Àrea Metropolità 
de Barcelona. 

Anàlisi de l’esborrany i al·legacions enviades al CGATE sobre 
el nou Reial decret de certificació energètica. 

Representació en la jornada organitzada pel RIME; 18 de 
juliol.

Representació en la jornada sobre l’Estrategia Española de 
Rehabilitación Energètica, organitzada en el Ministerio de 
Fomento (Madrid); 11 d’octubre.

Representació en les reunions del grup d’habitatge 
industrialitzat del Consell Social de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Representació en Barcelona + Sostenible.

Representació del Consell

Representació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arqui-
tectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya en les re-
unions del Segell Consta, organitzat pel Gremi de Constructors 
de Barcelona i Comarques.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Comissió Assessora de Catalogació: és l’òrgan consultiu de la 
Biblioteca de Catalunya en matèria de catalogació bibliogràfica. 
El Centre de Documentació del caateeb hi participa en repre-
sentació de les biblioteques especialitzades.
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ASSAIGS DE LABORATORI

Els assaigs realitzats tant a col·legiats com a particulars són:

Test aluminós

Aquestes dades mostren 
un increment de l’assaig del 
test aluminós d’un 7,88% 
respecte a les dades de 
l’any 2017, en què a poc a 
poc es va començar a veure 
una recuperació econòmica 
del sector.

SERVEIS3.6

DESCÀRREGUES I VENDA DE PUBLICACIONS DE L’AT

Des de la Consultoria Tècnica es gestiona la venda de llibres, així com la seva divulgació, 
dins de L’Informatiu i la pàgina web, a la botiga i a través del Centre de Documentació. A 
continuació es posa de manifest el trànsit de descàrregues per part dels col·legiats en 
matèria de documentació:

Tipus de document    2019 % total 

Documents a l’Abast 12.740 62,94%

Manuals d’Energia 1.455 7,19%

Manuals de Diagnosi 2.478 12,24%

Guies Professionals 5 0,02%

Apunts Tècnics 3.563 17,60%

TOTAL 20.241 100%

Test aluminós    2019 % total 

Particulars/empreses 554 53,94%

Col·legiats / societats col·legials 473 46,06%

TOTAL 1.027 100%

Altres assaigs    2019

Densitats i porositats 3

Carbonatació  9

TOTAL 12

Documents a l’Abast

Manuals d’Energia

Manuals de Diagnosi

Guies Professionals

Apunts Tècnics

12%

63%

18%

0%

7%

Particulars / empreses

Col·legiats / societats col·legials
46%

54%
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- “Noves aplicacions web per a col·legiats”

- “Apps Camilion gratuïtes per a col·legiats”

Subvencions 

- Subvencions per a l’adequació de l’habitabilitat en 
habitatges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

- Subvencions per a la rehabilitació d’elements comuns a la 
ciutat de Barcelona per a l’any 2019

- Subvencions per a la rehabilitació d’elements comuns per a 
noves sol·licituds a la ciutat de Barcelona per a l’any 2019

- Ajudes a la rehabilitació per a persones en situació de 
vulnerabilitat

- Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial 
per a l’any 2019

- Subvencions per a la retirada de residus que continguin 
amiant 2019

Tècnica i professió

- Agenda Urbana de Catalunya

- Bonificació en la recollida de residus a Barcelona

Normativa i CTE 

- Actualitzats els comentaris dels DB SI i el DB SUA del CTE

- “Criteri interpretatiu per a la dotació de serveis sanitaris en 
els establiments de restauració”

Publicacions, guies...

- Fitxa de seguretat i salut: documentació que ha d’estar a 
l’obra

- Manual d’energia solar fotovoltaica

- Publicat un nou document d’Apunts Tècnics: Estructures. 
Resistència al foc. Elements d’acer

- Nou document d’Apunts Tècnics: Instal·lacions en edificis i 
habitatges. Subministrament en baixa tensió

- “Recull d’aplicacions informàtiques per a la construcció”

- Publicat un nou document d’Apunts Tècnics: Estructures. 
Resistència al foc. Elements de formigó

- Conveni per accedir a l’AparTot, eina per portar a terme el 
control de qualitat de l’obra

- Publicat un nou document d’Apunts Tècnics: Instal·lacions 
en edificis. Subministrament d’aigua

- Resistència al foc en elements de fusta

- Informe sobre la sinistralitat a Catalunya 2018

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

Des del desembre del 2009, el caateeb té oberta una atenció 
específica en suport al col·legiat davant d’un accident labo-
ral a l’obra en què intervé. Aquest suport permet tres nivells 
d’actuació: en les primeres hores de produir-se un accident, en 
els primers dies o, posteriorment, quan ja poden haver passat 
setmanes. El 2019 s’han atès 22 casos de col·legiats que han 
tingut un accident a l’obra.

EL PROGRAMA DAP®CONSTRUCCIÓN 

S’ha continuat el procés d’actualització del programa assis-
tint als grups de treball i generant nous aspectes que permetin 
augmentar el volum de les DAPcons. També s’ha assessorat i 
acompanyat els consultors que estan portant a terme inventa-
ris i anàlisis del cicle de vida de productes. S’ha assistit al grup 
de treball TEGOW i s’ha creat una guia per verificar eines DAP 
o EPD.

S’ha tramitat l’alta de nous verificadors:

Isolana energètica

Ecopenta 

Aquest any s’ha realitzat la verificació de les vuit noves DAP-
cons:

DAP 100.11 Tecresa

DAP 100.12 Exlabesa

DAP 002.23 Cifre Cerámica

DAP 100.13 Asfaltos Chova

DAP 100.14 Asfaltos Chova

DAP 100.15 Asfaltos Chova

DAP 002.24 Baldocer

DAP 100.16 Tecresa

D’altra banda, s’ha participat en les juntes de l’associació ECO-
Platform.

ECO Platform Board Meeting; 26 de febrer de 2019

ALTRES TASQUES 3.7

ARTICLES PUBLICATS 

Noticies d’actualitat publicades al web del caateeb dins de l’Àrea Tècnica
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CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Recursos al web

Durant el 2019 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.

• Biblioteca digital. Creació de l’apartat de biblioteca digital 
de la construcció en què hi haurà les publicacions i els 
recursos digitals elaborats per l’Àrea Tècnica del Col·legi. 
Aquest any hem incorporat la col·lecció Apunts Tècnics, 
que són documents sobre temes d’interès, en petit format, 
que ofereixen tota la informació necessària, perquè el tècnic 
pugui desenvolupar la seva pràctica professional en temes 
concrets. Ha estat un recurs molt utilitzat, concretament la 
quarta pàgina més visitada dins del Centre de Documentació.

• Revisió i actualització de l’apartat de certificació energètica 
dels edificis. S’han modificat enllaços i revisat els canvis de 
tramitació.

• Creació de l’apartat de fitxes de seguretat dins dels recursos 
del caateeb en l’Àrea Temàtica.

• Revisió i actualització de l’apartat de les ITE. S’han 
modificat enllaços i revisat els canvis de tramitació.

• Pàgina de normes UNE. Afegim a l’apartat de les normes 
UNE la consulta digital de les normes que ofereix el Consell 
de l’Arquitectura Tècnica. Actualment, disposem de la 
consulta presencial al Centre de Documentació i de la 
consulta digital des de qualsevol lloc.

• Subvencions: actualització de les noves convocatòries de 
subvencions per part de l’Administració, s’ha creat un apartat 
específic d’ajudes en què es poden trobar les convocatòries 
vigents, informació sobre aquestes convocatòries i enllaços 
per trobar la documentació que es requereix i la tramitació 
que cal fer.

• Sessions de l’Àrea Tècnica. Hi hem afegit les presentacions 
de les sessions i els vídeos d’algunes de les jornades 
tècniques realitzades perquè pugueu consultar-les quan ho 
necessiteu.

• Actualitat: s’han elaborat notícies d’actualitat per informar-
vos entorn de la nova normativa, les publicacions pròpies 
i les que destaquem, les subvencions, les activitats i les 
notícies més recents que us poden ser d’utilitat.

• CTE: 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 
sobre els quals rebem consultes i que 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-ne 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.

Articles en la revista L’Informatiu del 
caateeb

- “Auditories de residus. Una porta del sector cap una 
economia més circular”. Núm. 359, febrer de 2019

- “Eines d’avaluació energètica”. Núm. 359, febrer de 2019

- “L’ajust raonable en les activitats. Document bàsic SUA i 
Codi d’accessibilitat”. Núm. 359, gener de 2019

- “S’aprova el Decret llei 5/2019 de 5 de març, de mesures 
urgents per millorar l’accés a l’habitatge”. Núm. 360, abril de 
2019

- “La qualitat de l’aire interior en els edificis d’habitatges”. 
Núm. 360, maig de 2019

- “Emergència climàtica i edificació”. Núm. 361, juliol de 2019

- “L’alleugeriment de sostres de formigó armat”. Núm. 362, 
novembre de 2019.

- “L’ajust raonable en les activitats. Document bàsic SUA i 
Codi d’accessibilitat”. Núm. 359.

- “S’aprova el Decret llei 5/2019, de 5 de març, de mesures 
urgents per millorar l’accés a l’habitatge”. Núm. 360, abril de 
2019

Atenció als mitjans

- “El radó als edificis”. Butlletí OBRA, març de 2019: http://
www.obrabcn.cat/assets/uploads/newsletters/ec509-64-
OBRA-newsletter-marc-2019.pdf

- “Creix la preocupació per l’amiant”. Els matins, TV3, maig de 
2019: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/creix-la-
preocupacio-per-lamiant/video/5865751/

- “El papel de la arquitectura técnica en el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sostenible”. CERCHA Revista de la 
arquitectura técnica, núm. 140, maig de 2019. 

- “Economia circular”. Butlletí OBRA, juliol de 2019: http://
www.obrabcn.cat/assets/uploads/newsletters/8730d-68-
OBRA-newsletter-juliol-2019-(003).pdf 

- “La casa del futuro según especialistas del sector de la 
construcción”. Aislamiento y sostenibilidad, octubre de 2019: 
http://aislamientoysostenibilidad.es/la-casa-del-futuro-
segun-especialistas-en-el-sector-de-la-construccion/

- “Los edificios no cumplen con sus deberes”. La Vanguardia, 
octubre de 2019: https://www.lavanguardia.com/
economia/20191016/471008385741/edificios-emisiones-
cambio-climatico-vivienda.html

- “Manuals energètics de façanes”. Butlletí OBRA, octubre de 
2019: http://www.obrabcn.cat/assets/uploads/newsletters/
e243a-70-OBRA-newsletter-octubre-2019-bo-definitiu.pdf

“Aluminosi. Ensorrament de l’edifici del passatge de 
la Torre, núm. 16, de Badalona”. Notícies en xarxa, La 
Xarxa TV, novembre de 2019: https://www.alacarta.cat/
noticiesenxarxa/capitol/nex_mati_06112019

http://www.obrabcn.cat/assets/uploads/newsletters/ec509-64-OBRA-newsletter-marc-2019.pdf
http://www.obrabcn.cat/assets/uploads/newsletters/ec509-64-OBRA-newsletter-marc-2019.pdf
http://www.obrabcn.cat/assets/uploads/newsletters/ec509-64-OBRA-newsletter-marc-2019.pdf
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/creix-la-preocupacio-per-lamiant/video/5865751/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/creix-la-preocupacio-per-lamiant/video/5865751/
http://www.obrabcn.cat/assets/uploads/newsletters/8730d-68-OBRA-newsletter-juliol-2019-(003).pdf
http://www.obrabcn.cat/assets/uploads/newsletters/8730d-68-OBRA-newsletter-juliol-2019-(003).pdf
http://www.obrabcn.cat/assets/uploads/newsletters/8730d-68-OBRA-newsletter-juliol-2019-(003).pdf
http://aislamientoysostenibilidad.es/la-casa-del-futuro-segun-especialistas-en-el-sector-de-la-construccion/
http://aislamientoysostenibilidad.es/la-casa-del-futuro-segun-especialistas-en-el-sector-de-la-construccion/
https://www.lavanguardia.com/economia/20191016/471008385741/edificios-emisiones-cambio-climatico-vivienda.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20191016/471008385741/edificios-emisiones-cambio-climatico-vivienda.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20191016/471008385741/edificios-emisiones-cambio-climatico-vivienda.html
http://www.obrabcn.cat/assets/uploads/newsletters/e243a-70-OBRA-newsletter-octubre-2019-bo-definitiu.pdf
http://www.obrabcn.cat/assets/uploads/newsletters/e243a-70-OBRA-newsletter-octubre-2019-bo-definitiu.pdf
https://www.alacarta.cat/noticiesenxarxa/capitol/nex_mati_06112019
https://www.alacarta.cat/noticiesenxarxa/capitol/nex_mati_06112019
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Fons documental

El Centre de Documentació disposa d’una gran col·lecció tèc-
nica consolidada amb 20.437 llibres vigents; 217 títols de re-
vistes tècniques actius; 2.139 recursos electrònics en el nostre 
catàleg; 582 DVD i CD-ROM.

Les novetats incorporades aquest 2019 es distribueixen de la 
manera següent:

Des d’aquest any, les normes UNE disposen d’un accés de 
consulta en línia facilitat pel Consell General de l’Arquitectura 
Tècnica. Des de la pàgina web, es poden visualitzar en línia. El 
Centre de Documentació del caateeb està subscrit a les nor-
mes UNE d’AENOR i continuarà facilitant la consulta d’aquestes 
normes a la biblioteca del Col·legi de manera presencial.

Així mateix, en els últims anys, s’han entrat 14.160 referències a 
les bases de dades de legislació del caateeb. S’han incorporat 
a la base de dades de legislació les 23 disposicions aprovades 
i publicades al BOP, al DOGC, al BOE i al DOUE d’aquest darrer 
2019.

Hem gestionat les donacions de llibres i revistes fetes per qua-
tre col·legiats, que ens han ajudat a incrementar el nostre fons i 
mantenir el nostre Centre de Documentació com un referent del 
nostre àmbit.

Finalment, hem començat a expurgar material amortitzat i que 
no té ús al Centre de Documentació per valorar l’opció de redis-
tribuir espais i que això ens permeti incorporar nou material per 
als usuaris. També hem procedit a actualitzar el catàleg.

REHABILITACIÓ I MEDI AMBIENT

Tallers de sensibilització sobre rehabilitació d’edificis

L’any 2019 s’han continuat els tallers pedagògics de què disposa el caateeb per explicar als joves tots els 
beneficis i els aspectes globals de la rehabilitació i sensibilitzar-los en aquest sentit: “La casa ens represen-
ta”, “Cuida la casa com cuides el teu cos” i “De casa a casa”.

S’ha fet un total de 33 tallers per a escoles, també se n’han fet a la Fira de la Candelera de Molins de Rei, el 
primer cap de setmana de febrer, i a la Fira Ecoviure de Manresa, el diumenge 20 d’octubre.

Durant la Setmana de la Rehabilitació, la primera setmana d’octubre, també s’han posat a disposició dels 
centres educatius tallers gratuïts. I també es va crear un taller especialment per al 5 d’octubre: “Rehabilita-
ció de la façana en clau de Brossa”, ideat com un taller familiar i concurs d’idees infantils dins de la Setmana 
de la Rehabilitació, amb molt d’èxit de participació.

Altres accions 

En aquest 2019, hem col·laborat en dues accions en campanyes 
per continuar fent difusió de les nostres publicacions i fomentar 
la lectura.

• “1Ref1LIB”. De l’anglès “One Librarian, One Reference”, és 
una campanya internacional perquè cada bibliotecari faci 
servir la seva expertesa per afegir una referència bibliogràfica 
en un article de la Viquipèdia.

• Dia de les Biblioteques. Amb motiu de l’efemèride del Dia de 
les Biblioteques fem difusió del monogràfic de biblioteques 
publicat al blog de L’Informatiu.

Agenda de la Construcció Sostenible

Durant el 2019 s’han desenvolupat nous continguts, a més de noticies d’actualitat i set vídeos en l’apartat 
mediateca:

VÍDEOS

• Esgotament dels recursos abiòtics 
   http://www.csostenible.net/videos/62?locale=ca

• Eutrofització 
   http://www.csostenible.net/videos/63?locale=ca

• Gas radó 
   http://www.csostenible.net/videos/64?locale=ca

• Acidificació 
   http://www.csostenible.net/videos/65?locale=ca

• Ozó troposfèric 
   http://www.csostenible.net/videos/98?locale=ca

Novetats incorporades    2019

Llibres 198

Recursos digitals 39

Revistes (noves subscripcions) 1

Normes (UNE, ISO…) consultades 69 presencial 

 453 visites web

Articles de revista 104

DVD i CD-ROM 5

http://www.csostenible.net/videos/62?locale=ca
http://www.csostenible.net/videos/59?locale=ca 
http://www.csostenible.net/videos/64?locale=ca
http://www.csostenible.net/videos/65?locale=ca
http://www.csostenible.net/videos/98?locale=ca
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NEWSLETTER:

https://mailchi.mp/apabcn/escalfament-global-538029?e=edad5de75f

https://mailchi.mp/apabcn/el-gas-rad-i-el-db-hs-537297?e=edad5de75f

https://us6.campaign-archive.com/?e=&u=0de0b2d62a078f5a8bc7e2288&id=ab2ae8e539

https://us6.campaignarchive.com/?e=&u=0de0b2d62a078f5a8bc7e2288&id=2d6bfd8f2c

https://us6.campaignarchive.com/?e=&u=0de0b2d62a078f5a8bc7e2288&id=0af4d8f95b

https://us6.campaignarchive.com/?e=&u=0de0b2d62a078f5a8bc7e2288&id=04d30c242d

DADES

Pel que fa a la utilització del web s’han recollit les següents dades:

• Pàgines vistes: 56.483

• Usuaris: 8.978

• Usuaris existents: 15,1%

• Usuaris nous: 84,9%

• Distribució dels usuaris:

 - Espanya: 77,5%

 - Estats Units: 6,77%

 - Argentina: 1,84%

 - Mèxic: 1,81%

 - Colòmbia: 1,42%

 - Xile: 1,24%

Aproximadament el 33% dels usuaris espanyols són de Catalunya.

Promoció de la lectura a través del Centre de Documentació

Hem col·laborat amb L’Informatiu fent difusió dels últims llibres adquirits per la biblio-
teca, fent una selecció dels millors articles publicats en revistes del sector, citant les 
disposicions legals més rellevants i informant sobre els últims recursos electrònics 
incorporats en el catàleg del Centre de Documentació.

Mantenim la col·laboració amb altres biblioteques i centres de documentació amb la 
gestió de donatius per tal de preservar el fons bibliogràfic de construcció, arquitectu-
ra, urbanisme i medi ambient.

Aquest 2019 hem ampliat la difusió de les novetats incorporades al Centre de Docu-
mentació a través dels canals de comunicació del caateeb. Concretament, a través de 
Twitter i Instagram. Les accions realitzades són:

• Novetats de llibres, dues vegades durant l’any. I amb especial interès per a la 
Diada de Sant Jordi.

• Recurs electrònic del mes per fer difusió de recursos de la professió en format 
digital.
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04

IMATGE I COMUNICACIÓ

Canals de comunicació _133

Promoció professional i imatge _148

Gabinet de premsa _151

Els mitjans periòdics d’informació del caateeb tenen com a funció principal mantenir al dia els profes-
sionals sobre la realitat del seu entorn i informar-los de l’activitat col·legial. El butlletí electrònic 7@ ha 
mantingut la seva periodicitat setmanal i es reforça de manera segmentada amb butlletins específics 
sobre els cursos de formació, així com sobre l’activitat que organitzen les delegacions en el seu àmbit 
d’actuació. 

Totes les informacions publicades al setmanari com les enviades en altres correus als col·legiats i 
col·legiades enllacen i amplien la informació del web www.apabcn.cat, que actua com a principal eina 
informativa i de gestió amb el Col·legi. 

El web del caateeb es complementa amb altres webs fets igualment des del Col·legi, com ara l’Agenda 
de la Construcció Sostenible www.sostenible.net, el web per a la promoció dels aparelladors com a tèc-
nics de capçalera www.tecnicdecapçalera.cat, adreçat als ciutadans, i el web 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 Building School www.areabs.com, la plataforma de 
formació en línia posada en marxa conjuntament amb el Col·legi de Madrid, mentre que l’any 2014 va néixer  
www.agenciacertificacionprofesional.org, el web d’informació i gestió de l’Agència de Certificació Pro-
fessional (ACP), els dos webs dues dirigits als professionals de la construcció de tot l’Estat espanyol. 
Ambdós webs 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 tardor, destinat als ciutadans i que s’activa a la tardor coincidint amb la Setmana; així com  
www.bimsummit.eu, el web de la cimera europea sobre tecnologia BIM organitzada pel caateeb, BIM 
Academy i Building Smart Spain, la primera edició de la qual es va celebrar amb èxit el febrer del 2015. 
Aquest darrer web s’edita en tres idiomes: català, castellà i anglès.

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, així com la seva 
difusió activa a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Atès que aquesta és una carrera de fons, 
la promoció va continuar en els anys següents amb l’objectiu de fer que els més joves identifiquin la 
nostra professió com una bona oportunitat per al seu futur. La campanya es va fer de manera coordinada 
amb les escoles universitàries i la resta de col·legis catalans.
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AMPLIACIÓ DE LA CAMPANYA  
A TOT L’ESTAT

El mes d’octubre del 2018, la campanya es va ampliar arreu 
de l’Estat espanyol amb el patrocini de Premaat, que va reba-
tejar el projecte amb el nom “ATE Arquitectura Técnica i Edifi-
cación”, amb els mateixos objectius de transmetre una imatge 
d’excel·lència del professional de l’arquitectura tècnica i incre-
mentar el nombre de matriculacions en els diferents graus uni-
versitaris.

Per a la posada en marxa de la campanya i per mantenir l’estil 
i les característiques de la campanya del caateeb, es va crear 
el web www.arquitecturatecnicayedificacion.es com a principal 
plataforma de comunicació i per potenciar els diferents graus 
universitaris que habiliten per exercir la professió. Inclou un 
mapa interactiu que permet localitzar les 25 universitats que 
imparteixen els estudis arreu de l’Estat. També té perfils en les 
xarxes socials Facebook i Twitter, enfocades per dirigir-se als 
potencials estudiants i crear una comunitat de seguidors de 
l’arquitectura tècnica. 

Per la seva banda, la revista L’Informatiu segueix com-
plint la seva funció com a revista tècnica de la construcció, 
l’arquitectura i l’urbanisme, 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 arri-
bat al número 362. A finals del 2017 es va posar en marxa el 
nou blog de L’Informatiu, eina que durant aquest any ha funcio-
nat a ple rendiment per multiplicar la difusió dels articles de la 
nostra publicació que poden tenir interès més enllà del nostre 
col·lectiu professional.

www.bimsummit.eu

www.agenciacertificacionprofesional.org

www.arquitecturatecnicayedificacion.es

www.apabcn.cat www.areabs.com

www.aspcorredoria.cat www.tecnicdecapçalera.cat

www.csostenible.net www.rehabilita.cat

http://www.bimsummit.eu
http://www.agenciacertificacionprofesional.org
http://www.arquitecturatecnicayedificacion.es
http://www.areabs.com
http://www.csostenible.net
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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 format del 7@ és fà-
cil de llegir a través dels dispositius mòbils, telèfons i tauletes.

Els reptes per al futur de la comunicació col·legial passen per la 
implementació d’aquests mitjans electrònics en la nova plata-
forma de gestió del caateeb i fer un aprofitament dels avantat-
ges i les millores que el nou sistema pot representar..

Dades Setmanari 7@

S’han enviat un total de 45 números, sempre els dimecres, amb 
diferents temes d’interès destacats, tant a nivell professional 
com tècnic i col·legial, agenda de l’activitat, enllaços al calen-
dari de formació i les ofertes de treball de la borsa del caateeb.

• Mitjana de col·legiats a qui hem enviat cada número: 6.220

• Mitjana d’obertures dels correus: 2.270 (36,5%) 

• Mitjana d’obertures de correu en entitats similars a la 
nostra: 26%

• Mitjana de clics: 460 (7,4%)

• Mitjana de clics en entitats similars a la nostra: 4,2%

Cal destacar que les nostres ràtios d’efectivitat estan per sobre 
de la mitjana d’altres empreses i entitats similars a la nostra.

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. D’altra banda, les delegacions disposen de 
la seva pròpia plantilla, per tal que puguin reforçar la comuni-
cació general amb una informació específica als col·legiats de 
cada demarcació. També correspon a l’Àrea de Comunicació del 
caateeb la preparació, el disseny i la distribució dels butlletins 
d’informació de les entitats pertanyents al caateeb, com és el 
cas de l’Agenda de Certificació Professional (acP) i el newsletter 
de promoció de l’European BIM Summit Barcelona (ebS).

POSADA EN MARXA DEL CANAL TELEGRAM

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 4.500 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. Una de les novetats ha estat la posada en marxa 
del canal Telegram, pensat específicament per als companys 
i companyes de les delegacions territorials. Amb aquest nou 
canal de comunicació és senzill, ràpid i econòmic enviar recor-
datoris de les activitats i avisos als inscrits en aquest canal de 
forma voluntària. La seva gestió es pot dur a terme des de la 
mateixa delegació, la qual cosa li atorga el màxim d’agilitat i 
d’autonomia.

SETMANARI 7@ TOTS ELS DIMECRES

Al llarg del 2019 han estat publicats 45 números del setmanari 
electrònic 7@. Amb tota la informació sobre les novetats, con-
vocatòries, activitats, serveis i avisos sobre l’exercici de la pro-
fessió, 7@ s’ha demostrat com un mitjà que permet la comu-
nicació amb els col·legiats de manera àgil, ràpida i econòmica. 

El setmanari 7@ va alternant cada setmana les informacions 
d’interès professional i col·legial amb les activitats organitza-
des pel caateeb. D’aquesta manera es potencia molt més la 
difusió de les activitats que s’organitzen tant des de Barcelo-
na com des de les delegacions. Quant als temes d’interès, es 
consideren principalment les novetats legislatives i normatives, 
tècniques i de procediments, així com l’explicació dels diferents 
processos del dia a dia professional i l’actualitat col·legial.

Quant a les informacions específiques, tots els dilluns s’envia 
de manera automatitzada un butlletí amb les novetats de cur-
sos de formació contínua i de postgrau, presentades de forma 
esquematitzada 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. Aquest sistema uni-
ficat 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 que 
n’estigui plenament justificada l’excepcionalitat.
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L’ACTIVITAT PROFESSIONAL I L’ACTUALITAT 
TECNICA A L’INFORMATIU

Amb una periodicitat trimestral (quatre números l’any), durant 
el 2019 la mitjana de pàgines publicades ha estat de 138 i, al 
final de l’any, la revista ha arribat al número 362. Les seccions 
que componen la revista han estat “El tema”, “Reflexió”, “Pro-
fessió”, “Tècnica”, “Institucional” i “Cultura”, seccions en què 
s’aprofundeix en les qüestions que interessen sobre la nostra 
activitat com a professionals i en què també hi ha un espai per 
eixamplar la nostra mirada amb un apunt cultural i social. En 
la nova secció dedicada als temes de reflexió i debat, iniciada 
l’any anterior, s’han tractat qüestions com ara els habitatges 
i la lluita contra el canvi climàtic, el futur de les ciutats, l’hora 
de l’economia circular i els nous perfils professionals impulsats 
pels canvis en el sector.

El contingut de la revista es completa amb la secció “Espai 
Empresa”, pensada per als articles promocionals i de caire tec-
nològic de les firmes patrocinadores. Durant aquest 2019 s’ha 
obtingut una mitjana de 29 pàgines de publicitat per número, de 
les quals un 76% són de publicitat externa i el 24% restant de 
promoció dels serveis del Col·legi mateix.

Amb aquests quatre números hem acompanyat informativa-
ment les principals activitats organitzades pel caateeb que 
tenen repercussió sobre el sector i la societat, com ara la V 
edició de l’European BIM Summit, la participació en el Saló de 
l’Ensenyament i en la Fira de la Candelera, la setmana Rehabilita 
o la XVI edició de la Nit de la Construcció, amb el lliurament dels 
Premis Catalunya Construcció, entre d’altres. 

En l’àmbit de l’assessorament tècnic i jurídic no han faltat els 
articles sobre l’emergència climàtica i l’edificació, l’auditoria 
de residus en construcció, el Codi d’accessibilitat, l’accés a 
l’habitatge o les eines d’avaluació energètica.

En l’apartat d’anàlisi d’obra, ens hem ocupat de la difícil ope-
ració estructural feta a l’hotel Olha de Barcelona; un projecte 
d’habitatges saludables a Sant Cugat; la transformació de la fàbri-
ca de Cristaleries Planell en centre cívic, al barri de les Corts; el nou 
complex d’oficines que albergarà els serveis de l’Administració 
catalana ubicat a l’Hospitalet de Llobregat; i també un reportatge 
d’urbanització al barri de Dalt de la Vila, a Badalona. Números 359, 

360, 361 i 362 
de la revista del 
Caateeb

Dins de l’apartat tecnològic, també hem tractat la restauració 
de la Casa Batlló; la praxi professional amb projectes destacats 
i explicats pels directors d’execució; els articles de la secció  
“Coneixements” sobre la qualitat de l’aire o els sostres alleuge-
rits de formigó; els materials tradicionals amb les tecnologies del 
guix o de la pedra seca; els sistemes, els materials i les noves 
tecnologies amb la impressió 3D; l’aplicació de la intel·ligència 
artificial; les tècniques d’il·luminació en l’àmbit de l’urbanisme. 
En aquest apartat, ha destacat, sens dubte, l’article sobre la cai-
guda del pont de Polcevera (Gènova), amb una anàlisi de les cau-
ses del sinistre i de les lliçons que podem aprendre d’aquest cas. 

En cap número de la revista tampoc no hi ha faltat la secció 
cultural. En aquest capítol, s’ofereix una visió internacional 
i del nostre país dels àmbits de l’arquitectura, la construcció, 
l’urbanisme, el disseny i l’art contemporani. Hem publicat te-
mes com ara els “buits” urbans que deixa la planificació de les 
ciutats, el festival Llum BCN o els projectes per a l’antiga presó 
Model de Barcelona. En aquest capítol, L’Informatiu ha dedicat 
una atenció molt especial a la commemoració de l’Any Brossa, 
amb diversos reportatges i entrevistes.
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El 2019 hem impulsat una nova secció dedicada al debat i la 
reflexió sobre temes que ens afecten i hem publicat articles so-
bre els habitatges i la lluita contra el canvi climàtic, l’economia 
circular, els nous perfils professionals que emergeixen en el 
nostre sector o el futur de les ciutats. Un dels temes destacats 
del 2019 ha estat el paper de la dona en el sector de la cons-
trucció, un tema que ha estat tractat a partir de taules rodones 
i entrevistes per recollir el punt de vista de les aparelladores i 
arquitectes tècniques. Finalment, la informació de caire insti-
tucional ha ofert puntual informació sobre les assemblees de 
col·legiats i col·legiades i hem informat sobre l’obertura de la 
nova seu del caateeb a Manresa o el lliurament dels Premis 
Àlex Mazcuñán. .

Les publicacions també en format electrònic

L’Informatiu disposa actualment d’una completa hemeroteca 
electrònica en la qual es pot buscar qualsevol article o informa-
ció apareguda a través d’una paraula clau. Aquesta hemeroteca 
es troba allotjada al web del caateeb, en l’apartat de publica-
cions periòdiques, i està reservada als membres del caateeb, 
així com als subscriptors de la revista. Així mateix, s’envia pun-
tualment als col·legiats l’enllaç a la revista en format electrònic 
a través del setmanari 7@. Els professionals interessats poden 
descarregar-se el número sencer en format PDF o bé consultar-
lo al web i també des de l’iPad i l’iPhone (www.apabcn.cat/infor-
matiu). Avui aquesta lectura electrònica és molt còmoda amb la 
utilització del programa ISSU que es va implementar l’any 2013 
i que comporta, a més, una presentació àgil i atractiva.

L’Informatiu és la revista dels professionals del caateeb, però 
pot interessar altres tècnics del sector i, per això, es troba fà-
cilment accessible per a la compra o subscripció a través de la 
plataforma www.iquiosc.cat, en què es troben les publicacions 
que pertanyen a l’Associació de Publicacions Periòdiques en 
Català (APPEC), a la qual estem adscrits. 

SEGON ANY DE VIDA DEL BLOG DE L’INFORMATIU

L’Informatiu del caateeb té avui periodicitat trimestral i, amb més de 140 pàgines de mitjana, represen-
ta igualment una molt digna carta de presentació de la professió arreu. S’edita en un còmode format en 
paper i disposa també d’una hemeroteca electrònica.

Però la revista continua evolucionant i, per aquest motiu i per guanyar difusió, es va posar en marxa 
a la tardor del 2017 un blog electrònic amb articles que destaquen pel seu interès tecnològic i pro-
fessional. El blog publica articles cada setmana en les diverses seccions de “Professió”, “Tecnologia”, 
“Anàlisi d’obra”, “Cultura” i “Reflexió”, és obert a tots els professionals i al públic en general i té una 
àmplia difusió a través de les xarxes socials. La revista trimestral L’Informatiu continua arribant a tots 
els col·legiats del caateeb de manera gratuïta i a la resta de professionals interessats per subscripció.

Amb la publicació dels articles seleccionats, el blog aporta més material informatiu i amb diversos 
formats, com ara col·leccions d’imatges, vídeos o entrevistes. La nova publicació és interactiva, permet 
compartir la informació i fer participar el lector recollint el seu punt de vista. El seu disseny i la posada 
en funcionament van anar a càrrec de l’equip de l’Àrea de Comunicació del caateeb.

Durant el segon any de funcionament, el blog l’han visitat 20.441 usuaris, un 106% més que el primer 
any. També es publica un blog en espanyol amb una selecció més restringida d’articles d’interès. 

Reportatge tècnic a 
L’Informatiu entorn 
del col·lapse del 
viaducte sobre el riu 
Polcevera, a Gènova 

http://www.apabcn.cat/informatiu
http://www.apabcn.cat/informatiu
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Dades blog del CAATEEB 

• Nombre d’articles publicats el 2019 en català: 68 Ut  
  (total 156 Ut)

• Nombre d’articles publicats el 2019 en espanyol: 35 Ut  
  (total 59 Ut)

• Nombre d’usuaris del blog: 20.441 (+106%)

• Nombre de sessions: 25.753 (+83,1%)

• Pàgines vistes: 35.295 (+66,5%) 

Articles més vistos en català:

• “El còmput de superfícies en edificació”. Autor: Jordi Marrot 
(2.401 pàgines vistes)

• “Tècnic de capçalera: com preparar una proposta 
d’honoraris”. Autor: Jordi Marrot (2.038 pàgines vistes)

• “Construir amb pedra seca”. Autors: Ferran Borgonyó i Joan 
Pascual (1.030 pàgines vistes)

• “El nou Hotel Olha a l’Eixample barceloní”. Autors: Cristina 
Arribas i Jordi Olivés (609 pàgines vistes)

WEB DEL CAATEEB  
UNA EINA DE COMUNICACIÓ EFICAÇ

Articles més vistos en castellà:

• “Construir con contenedores matítimos ¿ética o estètica?”. 
Autors: Cristina Arribas i Josep Olivé (1.652 pàgines vistes)

• “Construcción de edificios utilizando contenidores 
marítimos”. Autors: Félix Ruiz i Ariadna Llorens (1.460 
pàgines vistes)

• “Zona Zero: la reconstrucción emocional de un gran vacío en 
el downtown de Manhattan”. Autora: Cristina Arribas (1.311 
pàgines vistes)

• “Hormigón de ultra alta resistencia”. Autor: Oriol París (661 
pàgines vistes)

Fragment d’un dels  
articles publicats al  
blog de L’Informatiu

http://informatiu.apabcn.cat/

http://informatiu.apabcn.cat/
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TWITTER: MÉS DE 4.500 SEGUIDORS

El caateeb és present a les xarxes socials i ja fa més de set 
anys que hi participa activament a través del compte de Twitter 
que es va posar en marxa el juliol del 2012. A finals del 2019, 
s’havien fet 12.600 piulades (+5.191) pròpies, i el compte del 
caateeb havia sobrepassat els 4.232 seguidors (+432) entre 
col·legiats, empreses, institucions, associacions del sector i al-
tres professionals interessats. 

Els temes que s’han tractat al llarg de l’any fan referència al dia 
a dia del caateeb i l’actualitat professional, amb informacions 
de l’activitat col·legial tant de la seu central com de les delega-
cions, nova legislació i normativa, el mercat i les demandes de 
treball, l’activitat del sector i esdeveniments i, en general, tota 
aquella informació que es considera d’interès i útil per als nos-
tres seguidors. Mitjançant la xarxa, s’ha ofert el punt de vista 
i l’opinió de l’organització professional respecte de temes que 
ens interessen. També hi ha hagut comentaris, consultes i su-
ggeriments que han estat contestats puntualment pels respon-
sables col·legials i directors d’àrea. 

Dades Twitter

Al llarg de l’any 2019 s’ha mantingut la presència a la xarxa so-
cial de Twitter per tal de difondre les activitats i els serveis que 
ofereix el Col·legi, augmentar el transit cap al nostre web, així 
com posicionar la institució com a referent en el sector de la 
construcció i l’edificació.

Nombre de piulades pròpies: 5.450 (+ 259)

Nombre de seguidors: 4.555 (+ 323)

Impressions totals (1): 1.102.620 (+ 21.620)

(1) Nombre de vegades s’han vist els nostres missatges.

PARTICIPACIÓ EN ALTRES  
XARXES SOCIALS

L’any 2019 s’ha dut a terme una intensa activitat del caateeb en 
altres xarxes socials com són Linkedin, encetada fa cinc anys, 
i Instagram, amb tres anys d’activitat. L’Àrea de Comunicació 
del caateeb també ha coordinat i supervisat al llarg de l’any 
l’activitat a les xarxes socials de les entitats pertanyents al ca-
ateeb, com és el cas de la corredoria d’assegurances, l’Agència 
de Certificació Professional (ACP), la qual té difusió a tot l’Estat 
espanyol, tant en català com en castellà, i l’European BIM Sum-
mit Barcelona (EBS), aquesta darrera xarxa amb un caire més 
internacional, en tres idiomes: català, castellà i anglès.

Evolució de la comunitat

 Gener Desembre Variació

Linkedin CAATEEB 2.272 3.456 +52%

Instagram CAATEEB 810 1.604 +98%

Pàgines més vistes

Títol de la pàgina Ut

Inici 512.276

Nova oficina virtual 31.216

IRIS 24.841

Informes ITE 21.904

La Institució 19.109

Màsters i postgraus 18.115

Borsa de treball en línia 9.886

Serveis al col·legiat 8.028

 

Visites per tipologia de dispositiu

Ordinador: 533.052 (84%)

Mòbil: 93.398 (14%)

Tablet: 11.365 (2%)

El web www.apabcn.cat és avui una de les eines de comuni-
cació 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 en-
dreçada, fàcilment accessible i interconnectada amb els recur-
sos 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 amb el suport dels responsables de comunicació. Així, les 
diferents àrees de servei del caateeb disposen d’un apartat 
d’actualitat, assessorament, servei al col·legiat, eines de gestió 
i tramitació. Pel que fa a les activitats que s’organitzen tant des 
de la seu central de Barcelona com de les delegacions, aques-
tes es publiquen en un apartat específic que disposa d’un sis-
tema automàtic d’inscripció en línia. Amb la voluntat de seguir 
millorant la forma en què es presenta la informació del caateeb 
a Internet, s’ha treballat per implementar els nous webservices 
que vinculen la informació entre la nova plataforma de gestió 
del caateeb i el web. Es preveu que al llarg de l’any 2020, un cop 
hagi entrat en funcionament la nova plataforma en la seva to-
talitat, es faci una anàlisi aprofundida del nostre web i es pugui 
preparar una nova proposta de web per al futur.

Estadística general de la pàgina web

Usuaris: 168.778 (-2,1%)

Sessions: 637.815 (-7,8%)

Nombre de pàgines vistes: 1.352.581 (-3,0%)

Durada mitjana de la sessió: 2:43 (+7,1%)

Pàgines/sessió: 2,12 (+ 5,2%)

http://www.apabcn.cat
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Les publicacions del Col·legi a Linkedin

45% Informació sobre serveis i activitats del caateeb o 
notícies del sector

22% Ofertes de treball gestionades pel caateeb

13% Informació sobre delegacions i la seva activitat

12% Informacions sobre aparicions en premsa del Col·legi

4% Cursos i oferta formativa del caateeb

4% European BIM Summit

Perfil dels seguidors

Majoritàriament, un perfil centrat en el sector de la construcció (36,4%), seguit d’arquitectura i 
planificació (14,09%) i enginyeria industrial o mecànica (6,71%). 

41% Fotografies creatives amb materials de la 
construcció

17% Premis Catalunya Construcció

16% Activitats del Col·legi 

9% Any Brossa

8% Portades revista CAU del Col·legi

3% Sèrie eines tradicionals 

3% Portades L’Informatiu

3% Altres activitats culturals del Caateeb

El perfil d’Instagram es va crear el novembre del 
2016, amb l’objectiu de reflectir en imatges la 
cultura de l’arquitectura tècnica i arribar a un 
sector ampli de públic (professionals, ciuta-
dans, etc.). A finals de 2017, teníem una audièn-
cia de 1.604 seguidors. 

Darrerament, hem afegit les publicacions a Ins-
tagram Stories: el contingut efímer triomfa a les 
xarxes socials. Quant a la reacció del públic, 
hem passat dels 8.900 likes de l’any 2018 als 
10.216 del 2019.

Les imatges amb més cors:

Fotografies publicades:  
142, amb 72 likes de mitjana 

Vídeos publicats:  
8 vídeos, amb 212 visualitzacions de mitjana 

Stories publicades:  
5 stories, amb 350 visualitzacions de mitjana

Les publicacions del Col·legi a Instagram 

45%

22%

13%

12%

4% 4%

Construcció

Arquitectura i planificació

Enginyeria industrial o mecànica

Serveis infraestructurals

Investigació

Béns immobles

Administració governamental

Serveis d'esdeveniments

Materials de construcció

Màrqueting i publicitat

Sectors principals

                               36,24%          

                       14,09%

                 6,71%

               5,37%

            4,7%

      3,36%

      3,36%

      3,36%

  2,68%

2,01%
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L’Àrea de Comunicació dona suport als diferents departaments del caateeb en la difusió 
i la promoció dels serveis col·legials, actes, jornades i sessions i participa en la prepara-
ció de les campanyes institucionals i els plans de comunicació. També prepara 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, i en fa la supervisió i el 
control necessaris que garanteixin una imatge homogènia de la institució. Finalment, l’Àrea 
dona suport a la gestió, la supervisió i la renovació continuada de les diferents pàgines web 
del caateeb. Les principals línies d’acció dutes a terme l’any 2019 han estat les següents:

CAMPANYES INSTITUCIONALS  
I PLANS DE COMUNICACIÓ

Imatge corporativa. 

L’Àrea de Comunicació ha preparat la imatge de l’any 2019 Any 
del treball col·laboratiu, que posa en valor el treball conjunt que 
han de fer els diferents agents del procés constructiu, lluny de la 
segmentació i l’opacitat, i que el Building Information Modelling 
(BIM) exemplifica de manera clara. 

Premis Catalunya Construcció. 

L’organització de la XVI edició dels premis que organitza el  
caateeb requereix una intensa promoció entre el col·lectiu dels 
professionals de la construcció en general. Per a això, cal pre-
parar diverses peces publicitàries com ara fulletons, cartells, 
bàners i anuncis publicitaris que es renoven cada any. Igual-
ment, hem treballat en el disseny i la realització de la Nit de la 
Construcció.

PROMOCIÓ PROFESSIONAL I IMATGE4.2 

European BIM Summit Barcelona 2019. 

La preparació de la V 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, web, trasseres, 
anuncis, senyalització, programes, llibres de ponències, etc.

Promoció i difusió de l’Agència de  
Certificació Professional (ACP). 

L’Àrea de Comunicació s’ha encarregat de dirigir la preparació de 
les peces de difusió i promoció de les especialitats que confor-
men la certificació professional de l’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.
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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 comu-
nicació generals 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, els arquitectes tècnics i 
els enginyers d’edificació entre els ciutadans. I a la inversa, el gabinet de premsa atén els requeriments i 
les consultes dels mitjans de comunicació i en dona resposta, o bé les vehicula a través de les diferents 
àrees i serveis col·legials.

L’activitat del gabinet de premsa al llarg del 2019 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 envers el factor mediambiental amb motiu de l’emergència climàtica. 
En aquest àmbit, la comunicació de premsa s’ha reforçat amb campanyes de publicitat consistents en 
falques radiofòniques de promoció de la professió

Barcelona Building Construmat. 

La preparació i el disseny de l’estand del caateeb al Barcelona 
Building Construmat, certamen sectorial que se celebra en anys 
alterns, amb la visualització i el disseny dels missatges institu-
cionals i de promoció de la professió, també han tingut el suport 
de l’Àrea de Comunicació.

Campanya  
"L’aparellador, el tècnic de capçalera". 

L’Àrea de Comunicació ha col·laborat en la difusió del web de 
l’Aparellador, tècnic de capçalera, així com en la seva difusió, 
molt especialment durant la Setmana de la Rehabilitació, per a 
la qual es va desenvolupar també un 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 el mercat de treball, la col·legiació i els serveis del 
caateeb, i altres activitats professionals i culturals. La con-
vocatòria d’eleccions col·legials, el Premi d’Emprenedoria del 
caateeb o les jornades Construjove han estat altres temes 
abordats des del departament. Finalment, és funció d’aquest 
departament la preparació d’elements de promoció i difusió 
d’activitats i serveis en general, com ara fulletons publicitaris, 
anuncis per a publicacions i bàners electrònics, cartells, targe-
tons i invitacions en paper i electròniques, referides a accions 
promogudes tant des de Barcelona com des de les delegacions. 

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 l’any nou a tots els col·legiats, així 
com a les entitats del sector i les institucions. Igualment, pre-
parem el calendari de l’any que comença, ja sigui en format de 
sobretaula, en paper, com en format pòster, que els col·legiats 
poden obtenir a través del web.

GABINET DE PREMSA4.3 

Entrevista al president  
del Caateeb a la ràdio  
La Xarxa de Comunicació 
Local
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Altres temes que han ocupat l’atenció del gabinet de premsa 
han estat els Premis Catalunya Construcció, que el 2019 han 
celebrat la seva XVI edició, amb més de 50 impactes en els 
mitjans de comunicació. També ho han fet la participació del 
caateeb en el Barcelona Building Construmat i en el Saló de 
l’Ensenyament, així com la celebració de la tercera edició de 
l’European BIM Summit, un tema tecnològic que, no obstant 
això, gaudeix de l’interès dels mitjans de comunicació. La difu-
sió de les dades de conjuntura econòmica també interessen al 
sector, així com l’opinió del caateeb en temes de debat ciutadà, 
com, per exemple, l’increment de les sol·licituds d’inspecció 
tècnica d’edificis (ITE), la presència de materials contaminants 
i perillosos en els edificis, o l’eficiència energètica de les llars. 
Altres temes que han destacat durant l’any han estat els temes 
culturals com ara les exposicions a Barcelona i a les seus de les 
delegacions, o la celebració de l’Any Brossa, en el qual ha pres 
un protagonisme destacat la presència del Poema visual per a 
una façana que ocupa la seu central de Barcelona.

Debat sectorial i ciutadà

Durant l’any 2019 s’han emès 49 notes de premsa (+17) sobre 
temes de política professional i de promoció d’activitats que 
poden gaudir de l’interès dels mitjans generals i del sector. La 
convocatòria i el desenvolupament de l’European BIM Summit 
ha ocupat bona part del nostre treball, amb 10 comunicats de 
premsa; els XVI Premis Catalunya Construcció, amb 19 notes 
emeses, ha estat igualment un àmbit d’atenció preferent. La 
difusió dels resultats de les eleccions col·legials ha estat un 
altre tema treballat, amb 8 notes emeses en els mitjans gene-
rals i també comarcals. Altres qüestions tractades han estat la 
participació del caateeb en el Barcelona Building Construmat, 
la formació postgrau del caateeb, el Premi d’Emprenedoria, la 
celebració del Dia de la Dona Treballadora, així com la funció 
assessora dels tècnics del Col·legi en matèria de tecnologia 
de la construcció i intervenció en el parc d’edificis existents. El 
2019 també hem de destacar la tasca de difusió cultural amb 
un èmfasi especial a la promoció de l’escultura de Joan Brossa, 
tasca que ha estat reforçada de manera molt especial des de 
les xarxes socials del caateeb, com ara Twitter i, especialment, 
Instagram.

S’ha establert un contacte periòdic amb periodistes especia-
litzats de la premsa general i s’ha mantingut un contacte con-
tinuat amb les revistes i mitjans digitals del sector. Quant a 
l’interès dels mitjans de comunicació, s’han comptabilitzat 297 
impactes en la premsa dedicats als temes comentats anterior-
ment. La mitjana mensual d’impactes en premsa és d’uns 27, 
aproximadament. 

A més, s’han preparat i publicat diversos articles d’opinió en els 
principals mitjans de comunicació, com és ara La Vanguardia, 
El Periódico de Catalunya, Expansión o Cinco Días. Aquests 
articles han estats signats pel president del caateeb i també 
pels delegats comarcals amb relació als àmbits territorials res-
pectius. Completa aquesta acció de premsa la participació de 
diversos membres de la Junta de Govern en reportatges, infor-
macions i entrevistes emeses per la premsa escrita, ràdio i tele-
visió. Val a dir que el gabinet de premsa del caateeb també ha 
comptat amb la participació de col·legiats i col·legiades que ens 
han facilitat assessorament tècnic i dades d’interès.

La celebració de l’Any 
Brossa va implicar 
l’aparició de l’obra del 
Caateeb en nombrosos 
reportatges

Els diaris generals i 
locals van fer-se ressò 
dels guardonats amb els 
XVI Premis Catalunya 
Construcció
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RESUM DE L’ACTIVITAT

Articles d'opinió

- Publicació de l’article “Rehabilitar per guanyar en salut”, 
signat pel president de la Delegació de l’Alt Penedès-Garraf, 
Sebastià Jané, al diari El 3 de Vuit; 3 de gener.

- Publicació de l’article del president del caateeb “Retallades 
en rehabilitació” a La Vanguardia; 31 de gener.

- Publicació d’un article del president del Consejo General 
de la Arquitectura Técnica en España (CGATE), Alfredo Sanz, 
titulat “Quantity Surveyor, un economista de la construcción”, 
encarregat al caateeb, al diari El Economista; 7 de febrer.

- Publicació de l’article del president del caateeb, Jordi 
Gosalves, “El ahorro inadvertido”, al diari Expansión; 3 d’abril.

- Publicació de l’article del president del caateeb, Jordi 
Gosalves, “Recuperemos la ciudad metropolitana”, a El 
Periódico de Catalunya; 6 de maig.

- Adaptació de l’article “Rehabilitar per guanyar el salut”, 
signat pel president de la demarcació del Maresme, Joan 
Fèlix Martínez, al diari Tribuna del Maresme; 10 de maig.

Reportatges i entrevistes de televisió

- Entrevista al tècnic del caateeb Jordi Marrot a Els Matins, 
de TV3, per parlar sobre patologies en edificació; 3 de juny.

- Reportatge a Televisió de l’Hospitalet al jove arquitecte 
tècnic guardonat amb el premi al millor treball final de grau 
dels Premis Catalunya Construcció;. 4 d’octubre.

Reportatges i entrevistes de ràdio

- La periodista Montse Hidalgo entrevista el president del 
caateeb, Jordi Gosalves, per al programa Cinc Cèntims, de 
La Xarxa de Comunicació Local; 9 de gener.

- Intervenció de Maria Àngels Sánchez i Sensi Gálvez al 
programa Perspectives, de Catalunya Ràdio, per parlar sobre 
la creació de la Comissió de Dones i la presència del caateeb 
en el Saló de l’Ensenyament; 11 de març.

- Intervenció del tècnic del caateeb Jordi Marrot a la cadena 
COPE per parlar de les inspeccions Tècniques d’edificis (ITE); 
2 d’abril.

- Entrevista al president del caateeb, Jordi Gosalves, a 
Catalunya Ràdio per parlar de la celebració de l’European BIM 
Summit; 13 d’abril.

- Entrevista a Josep Maria Forteza a Catalunya Ràdio amb 
motiu del lliurament dels Premis Catalunya Construcció.

- Entrevista Jordi Marrot a La Xarxa de Comunicació Local 
per parlar sobre l’eficiència energètica als edificis.

La periodista d’esports  
Imma Pedemonte va  
presentar la Nit de la  
Construcció a l’INEFC

Els diaris generals i 
locals van fer-se ressò 
dels guardonats amb els 
XVI Premis Catalunya 
Construcció

Reportatge publicat al diari 
Regió 7 sobre l’obertura 
a Manresa de la nova 
delegació del Caateeb

Article del president del 
Caateeb en la premsa 
general



05

DELEGACIONS

Delegació de l’Alt Penedès-Garraf _158

Delegació del Bages-Berguedà-Anoia _162

Delegació del Maresme _170

Delegació d’Osona-Moianès _176

Delegació del Vallès Occidental _184

Delegació del Vallès Oriental _196

El Col·legi és present a les comarques del seu àmbit territorial per mitjà 
de les delegacions, que han fet seus els objectius i les funcions que co-
rresponen al col·lectiu professional dels aparelladors, arquitectes tèc-
nics i enginyers d’edificació. L’àmbit d’actuació propi del caateeb són 
les comarques de Barcelona, a través de la seu central a Barcelona i les 
delegacions de l’Alt Penedès-Garraf, Bages-Berguedà-Anoia, Maresme, 
Osona-Moianès, Vallès Occidental 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 els ciuta-
dans d’aquestes comarques.
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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:

• Vam col·laborar amb el Col·legi d’Enginyers del Garraf i 
l’Alt Penedès en l’organització del Congrés de Prevenció de 
Riscos, Seguretat i Salut Laboral, que va tenir lloc els dies 25 
i 26 d’abril.

• El mes de d’octubre, la comissió va mantenir una reunió 
amb Carina Leal, representant d’Entrem-hi, per establir noves 
línies de col·laboració entre ambdues entitats.

• Els membres de la comissió han estat convidats a diferents 
actes de la FEGP.

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 Digital 
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 
sis certificats digitals d’idCat.

Corredoria d’Assegurances Aparelladors 
Serveis Professionals

Amb la voluntat de donar un millor servei i assessorament per-
sonalitzat als col·legiats de les nostres comarques, la corredo-
ria d’assegurances Aparelladors Serveis Professionals (ASP) va 
desplaçar un assessor a la Delegació de l’Alt Penedès-Garraf, 
que va fer amb un total de tres entrevistes personalitzades.

EQUIP RESPONSABLE

La Delegació de l’Alt Penedès-Garraf ha complert el vuitè any de 
vida. La Comissió Territorial de la Delegació va estar formada 
fins a les eleccions del mes de juny pels companys Sebastià 
Jané (delegat), Joan Jané, Joan Olivella, Laura López, Meritxell 
Bosch i Sergi Marrugat. La nova Comissió la formen Mertixell 
Bosch (delegada), Joan Jané, Joan Olivella, Laura López i Josep 
Orriols. La Comissió Territorial s’ha reunit periòdicament, dos 
dimarts al mes, i ha participat en representació de la professió 
en actes celebrats als municipis d’aquestes comarques, a més 
de participar en les activitats planificades per a l’any 2019.

DELEGACIÓ ALT PENEDÈS-GARRAF5.1

La Delegació del 
l’Alt Penedès-Garraf, 
ubicada a Vilafranca 
del Penedès

Oficina d’atenció de  
Vilafranca del Penedès



161MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL 2019 160 DELEGACIONS

FORMACIÓ, SESSIONS TÈCNIQUES  
I ACTIVITATS CULTURALS

ABRIL

Exposició itinerant dels Premis Catalunya Construcció 
Dates: del 2 al 30 d’abril

MAIG

Visita al jaciment ibèric de la Canya 
Data: 15 de maig 
Assistents: 15

Sopar tècnic: “Laminats Kerakoll, la col·locació impermeable 
garantida” 
Data: 23 de maig  
Assistents: 30

OCTUBRE

Sessió tècnica: “ITE, resol tots els dubtes” 
Data: 3 d’octubre 
Assistents: 9

Espai Empresa: Grup Puma, “Patologia, reparació, reforç i 
impermeabilització del formigó armat” 
Data: 10 d’octubre  
Assistents: 10

DESEMBRE

Taller nadalenc en família 
Data: 18 de desembre  
Assistents: 15

TROBADA ANUAL DE COL·LEGIATS 2019

La Delegació de l’Alt Penedès-Garraf va celebrar el divendres 
1 de febrer, el 8è Sopar anual de col·legiats i col·legiades. La 
trobada es va fer al restaurant Iris Gallery, de l’hotel Estela, a 
Sitges, a primera línia de mar i en un dels racons més tranquils 
i atractius de la vil·la costanera, el port esportiu d’Aiguadolç, i hi 
van participar 99 persones, entre professionals i els seus fami-
liars i amics. 

Van presidir l’acte Jordi Gosalves, president del caateeb; Se-
bastià Jané, delegat de l’Alt Penedès-Garraf; Jordi Mas, regidor 
d’Urbanisme de Sitges, i Josep Maria Martí, regidor de Territori, 
Serveis Urbans i Medi Ambient, Habitatge i Protecció Civil de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. També hi van assistir 
diversos membres de la Junta de Govern i de les diferents co-
missions territorials del caateeb.

En el transcurs de l’acte es va donar la benvinguda oficial a un 
nou col·legiat: Javier Sáez Garrido, amb número de col·legiat 
14.687, així com un homenatge als companys amb 25 anys 
de professió: Mireia Jané (7.863), Susana López (8.024) i Sergi 
Marrugat (7.822). Finalment, hi va haver un merescut homenat-
ge als companys amb 50 anys de col·legiació: Gregorio Sán-
chez (2.654), Francesc Torrens (2.634) i Miquel Orriols (2.563). 
Aquesta tradicional trobada va comptar amb la col·laboració 
de les empreses Prefabricats Pujol, Joan Olivella, Uniland, Olis 
Pausas, Sika, Corredoria d’Assegurances, Cafès Novell i RocRoi.

Imatge del grup de 
companys i companyes 
asseguts a taula de l’hotel 
de Sitges

Amb la implantació de la nova oficina virtual per fer el visat 
100% digital, la Delegació va organitzar 13 tallers per expli-
car-ne el funcionament.

Assistents: 80

Companys de la 
Comissió Territorial 
lliuren el tradicional 
carretó nou de trinca 
al final dels sorteigs

El total d’assistents a aquestes sessions ha estat de 155 persones.
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RELACIONS AMB L’ENTORN I PROJECCIÓ 

Taula de Territori i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Manresa

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. Se’n 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. Se’n mantenen reunions periòdiques. 

Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia 

La Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia (CUMA), en la 
qual participa la Delegació del caateeb, compleix funcions de 
caràcter informatiu, consultor, gestor i resolutiu i, a instància 
dels ajuntaments, també compleix funcions interpretatives. 
Se’n 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 el Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Manresa. Se’n 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 
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 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, l’objectiu fi-
nal del qual és dirigir els canvis que està experimentant la ciutat 
cap a escenaris de més 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 dimensio-
nar l’abast de la transformació promoguda. Actualment, s’està 
treballant en diversos projectes de diferents àmbits. Se’n man-
tenen reunions periòdiques. D’altra banda, i conjuntament amb 
la delegació del COAC, s’ha signat un conveni amb l’Ajuntament 
per facilitar l’elaboració de les ITE de la ciutat. En aquest mateix 
àmbit s’ha establert un altre acord de col·laboració per facilitar 
als ciutadans la realització de les proves de laboratori que de-
terminen la presència de ciment aluminós, quan aquesta prova 
sigui necessària per a la dur a terme la ITE.

Consorci Viari de la Catalunya Central

La Delegació del caateeb assisteix a les assemblees 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. Se’n mantenen reunions periòdiques.

Conveni amb el Montepio de Conductors

La Delegació del caateeb i el Montepio de Conductors Sant Cris-
tòfol Manresa Berga han establert un conveni de col·laboració 
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.

 

EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia està forma-
da per Cristian Marc Huerta, Pere Vilarrubias, Marc Rovira, Conxi 
Pladellorens, Alba Xarpell i Jordi Claramunt. Els membres de la 
Comissió repetiran una nova legislatura després de la convoca-
tòria electoral del mes de juny. La Comissió es reuneix periòdi-
cament 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 2019, amb la participació i la col·laboració de 
diferents col·legiats i col·legiades.

DELEGACIÓ DEL BAGES-BERGUEDÀ-ANOIA5.2

La nova seu de 
la Delegació del 
Bages-Berguedà-
Anoia manté la seva 
ubicació a la cèntrica 
Plana de l’Om de 
Manresa 
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SETEMBRE

Sessió tècnica de resolució de dubtes sobre la ITE 
Data: 26 d’octubre 
Durada: 4 hores 
Assistents: 4

Novembre

Presentació de la formació del caateeb feta a mida per a la 
Constructora del Cardoner  
Data: 15 de novembre 
Durada: 1’5 hores 
Assistents: 20 
 
L’acte va ser presentat per Cristian Marc Huerta, delegat del 
Bages-Berguedà-Anoia; Daniel Ortiz, director general del 
caateeb; i Teresa Pallàs, directora de Formació del caateeb.

El total de participants en aquestes activitats va ser de 109 per-
sones.

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 2019 es 
van fer 21 tests aluminosos. 

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 22 certificats digitals d’idCat. Aquest servei es va prestar 
fins al 16 de maig, data a partir de la qual el presta l’Ajuntament 
de Manresa.

FORMACIÓ, SESSIONS I  
VISITES TÈCNIQUES

Amb la implantació de la nova oficina virtual per fer el visat 
100% digital, la Delegació va organitzar 15 tallers per explicar-
ne el funcionament, amb una assistència de 75 col·legiats i 
col·legiades. 

Altres activitats celebrades a la Delegació són les següents: 

MARÇ

Espai Empresa: Tractament de l’envolupant tèrmica dels 
edificis a càrrec de Sika 
Data: 7 de març 
Assistents: 6

MAIG

Sessió d’assessorament amb la corredoria d’assegurances del 
Caateeb 
Data: 16 de maig 
Durada: 3,5 hores 
Assistents: 4

COMUNICACIÓ, CULTURA I ACTES SOCIALS

Inauguració de la nova seu de la Delegació a Manresa

El dijous 13 de juny la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia va traslladar oficial-
ment la seva seu des de la tercera planta de la Plana de l’Om, 6 de Manresa al local 
a peu de carrer del mateix edifici. En l’acte d’inauguració, hi van participar més d’un 
centenar de persones entre col·legiats i col·legiades de la demarcació, convidats, 
membres del caateeb i també ciutadans, veïns i veïnes de Manresa, plens de cu-
riositat.

L’acte va estar presidit pel regidor i tinent alcalde d’Urbanisme i Llicències de 
l’Ajuntament de Manresa, Marc Eloy; el president del caateeb, Jordi Gosalves, i el 
delegat del Bages-Berguedà-Anoia, Cristian Marc Huerta. Durant el mateix acte es 
va fer la inauguració de l’exposició d’imatges de les escultures urbanes fetes pel 
company nascut a Manresa Jaume Soldevila, aparellador i també escultor amb 
molta difusió sobretot en la comarca del Bages.

El delegat Cristian 
Marc Huerta talla la 
cinta inaugural 
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31è Sopar del col·legiat a les Valls de  
Torroella 

El divendres 14 de juny va tenir lloc el 31è Sopar del col·legiat al 
restaurant La Manufactura, a Valls de Torroella, al municipi de 
Sant Mateu de Bages, amb l’assistència de 82 persones entre 
col·legiades i col·legiats, acompanyants i amics. Abans del so-
par es va fer una visita guiada a la fàbrica de cerveses Guineu, 
ubicada a la mateixa població de Valls, a la qual van assistir 
prop de cinquanta persones. 

En acabar la visita es va anar a sopar al restaurant, on esperava 
la resta d’assistents. Al llarg del sopar es va donar la benvin-
guda als nous col·legiats i es va retre un petit homenatge als 
companys i companyes d’aquestes comarques amb més de 25 
i 50 anys de professió. Com ja és tradició, es va fer el lliurament 
dels premis Taronja i Llimona i, a continuació, l’empresa cons-
tructora Cots i Claret va rebre un diploma en reconeixement a 
l’impuls de la professió. 

La trobada va ser presidida per Jordi Gosalves, president del 
caateeb, i Cristian Marc Huerta, delegat del Bages-Berguedà-
Anoia. La vetllada va finalitzar de manera lúdica amb el muntat-
ge, per taules, de torres fetes amb baralles de cartes i amb unes 
tisores com a eina única. Després es mesuraven amb una cinta 
mètrica per tal de premiar les més altes i estables. L’activitat va 
convidar a enginyar-se-les de diferents maneres per aconse-
guir ser la millor torre de cartes, fet que va donar peu a algunes 
argúcies per aconseguir-ho, de manera que va ser una activitat 
molt divertida e imaginativa. A tots els presents se’ls va fer lliu-
rament d’un obsequi com a record de la vetllada.

La foto de grup es va 
fer a l’entrada de la 
fàbrica de cerveses 
Guineu, a Valls de 
Torroella

Parlaments en la festa 
d’inauguració a l’interior 
de la nova seu
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ACTIVITATS  
ESPORTIVES I LÚDIQUES

IX Partit de futbol dual 

El matí del dissabte 16 de febrer, durant les Festes de la Llum 
de Manresa, es va celebrar el IX Partit de futbol dual (amb dues 
pilotes), a l’estadi municipal de futbol del Congost, on es van 
enfrontar la Intercol·legial Tècnica de la Catalunya Central i la 
Fundació Universitària del Bages, en un ambient lúdic i festiu, 
però també competitiu: el resultat va ser d’11 a 8, amb victòria 
per a la Fundació Universitària del Bages (FUB).

Fer cagar el tió

El 21 de desembre, junt amb la Intercol·legial Tècnica del Ba-
ges, es va fer cagar el tió amb el qual els més petits van gaudir 
al màxim de la màgia del Nadal. Tots els nens i nenes es van 
endur 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. L’activitat es va fer a 
la seu del COAC a la Casa Lluvià de Manresa.

XXI Edició Fira Ecoviure 

Els dies 19 i 20 d’octubre, al Palau Firal de Manresa es va ce-
lebrar la Fira Ecoviure, una trobada multisectorial amb el de-
nominador comú de la sostenibilitat ambiental, social i econò-
mica del nostre món. La Fira Ecoviure vol ser un mirall de les 
bones pràctiques en sostenibilitat, i premia el millor producte en 
aquesta tendència, per poder fer-ne ressò i impulsar les millors 
iniciatives dels expositors. Durant aquests dies es podia parti-
cipar en diverses xerrades i debats, demostracions de cuina i 
tasts, tallers i activitats divulgatives, i sobretot del coneixement 
i els productes que aporten les empreses i les institucions que 
treballen per una economia verda. En aquesta 21a edició la fira 
Ecoviure el caateeb va participar en diverses activitats:

Taller per a nens amb el títol “Cuida la teva casa com el teu 
cos”, amb 100 assistents.

Jornada professional dins del Fòrum d’energia per a 
l’autoconsum fotovoltaic, amb 50 assistents.. 

Exposicions

“Escultures urbanes”, de Jaume Soldevila, aparellador i 
escultor 
Dates: del juny al setembre

“Premis Catalunya Construcció” 
Dates: durant el mes d’octubre 

Exposició de pintura de Joan Calveras Subirana 
Dates: del 7 de novembre al 29 de febrer .

L’equip de la 
Intercol·legial Tècnica 
de la Catalunya 
Central

Un dels divertits moments 
del Caga Tió nadalenc per 
als més petits

Intervenció del 
delegat i la Comissió 
Territorial un cop 
entaulats
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RELACIONS AMB L’ENTORN

Ajuntament de Mataró

Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de 
Mataró.

Aquest organisme té com a objectiu el control de les actuacions 
en els béns del patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciutat, 
amb una atenció especial sobre els béns catalogats. Joan Fèlix 
Martínez i Torrentó (delegat) i Pere Móra i Juvinyà formen part 
del Consell del Patrimoni i han assistit a les reunions progra-
mades.

Consell Assessor Urbanístic de Mataró.

Òrgan local de caràcter informatiu i deliberatiu en matèria ur-
banística. Joan Fèlix Martínez (delegat) i Miquel Àngel Delgado 
formen part del Consell Assessor i han assistit a les reunions 
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 so-
bre els assumptes relacionats amb l’habitatge, i amb la facultat 
d’emetre informes, fer propostes o al·legacions. Joan Fèlix Mar-
tínez (delegat) 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. Fernando Valero ha assistit a les reu-
nions programades.

Casa Capell. Club 21.

La Delegació del Maresme dona 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. Nú-
ria Sauleda ha assistit a les reunions programades.

Pla d’impuls del centre de Mataró.

Joan Fèlix Martínez, com a representant de la Delegació del Ma-
resme del caateeb, ha format part del jurat del concurs d’idees 
per a la selecció d’una proposta de desenvolupament del Pla 
estratègic d’impuls del centre.            L’objecte del concurs d’idees 
era dissenyar una estratègia i un model que inclogués accions 
econòmiques, urbanístiques, arquitectòniques, de mobilitat, així 
com de dinamització econòmica, cultural i social que permetin 
impulsar el Centre com a motor d’activitat cultural, de comerç 
i turística integrada dins d’un únic discurs que posi en valor el 
seu llegat històric i patrimonial.

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 2019, Sant Lluc ha realitzat la desena 
temporada d’exposicions a la Delegació. Des del gener fins al 
desembre del 2019 s’hi han fet 10 exposicions, amb un gran èxit 
de participació ciutadana.

EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Maresme està formada per Joan 
Fèlix Martínez (delegat), Pere Móra, Ferran Valero, Núria Saule-
da i Miquel Àngel Delgado. L’equip repetirà una legislatura més 
com a responsable de la Delegació. La Comissió Territorial s’ha 
reunit periòdicament amb l’objectiu de planificar i fer el segui-
ment de l’activitat de la Delegació.

DELEGACIÓ DEL MARESME5.3

Seu de la Delegació 
del Maresme a la 
Plaça Xammar de 
Mataró 
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FORMACIÓ I SESSIONS TÈCNIQUES

Sessions informatives, tècniques i espais empresa

Abans de la implantació de la nova oficina virtual es van programar una 
sèrie de jornades informatives i tallers per tal que els col·legiats cone-
guessin la nova eina. Se’n van fer 4 jornades informatives amb un total de 
55 assistents i 13 tallers amb 78 assistents.

Les sessions informatives, sessions tècniques i els espais empresa han 
suposat un total de 28 participants. 

Espai Empresa: Simon 
Data: 8 d’abril 
Assistents: 6

Espai Empresa: Sika 
Data: 17 de juny  
Assistents: 3

Espai Empresa: Mapei 
Data: 25 de novembre  
Assistents: 11

Cafè dels dilluns: “Llicències al Maresme” 
Data: 11 de març  
Assistents: 10

Cafè dels dilluns: “Nova oficina virtual” 
Data: 7 d’octubre  
Assistents: 2

Sessió informativa: “ITE per a ciutadans” 
Data: 28 de maig  
Assistents: 3

Sessió informativa: “ITE. Resol els teus dubtes” 
Data: 24 d’octubre  
Assistents: 4

Sessió informativa: “Al·legacions a l’Ordenança Municipal de Mataró” 
Data: 28 d’octubre  
Assistents: 14 

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.

Col·laboració amb Te de Tertúlia

La Delegació ha continuat la seva col·laboració amb 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 des-
envolupa en el marc de les humanitats. Durant el 2019 s’hi han 
fet 27 conferències. Es duen a terme sempre les tardes dels di-
marts i consisteixen en cicles de xerrades culturals.

Col·laboració amb Càritas de Mataró

El 29 d’octubre de 2018 es va signar un conveni específic de 
col·laboració entre Caritas Interparroquial de Mataró i la De-
legació del Maresme del caateeb en matèria de manteniment 
d’immobles destinats a funcions socials. El caateeb facilitarà 
la participació voluntària dels seus professionals en el mante-
niment i la conservació d’immobles, habitatges i altres espais 
destinats a fundacions socials de Càritas Mataró.

Intercol·legial Tècnica del Maresme

El mes d’abril es va formar la Intercol·legial Tècnica del Mares-
me entre el caateeb i el COAC per treballar i solucionar temes 
d’interès comú amb els ajuntaments i les administracions. 
També s’està treballant per incorporar el Col·legi d’Enginyers 
a la Intercol·legial Tècnica. Des del mes de setembre s’està 
treballant conjuntament amb el Departament de Llicències de 
l’Ajuntament de Mataró per que s’incloguin diverses modifica-
cions a la nova Ordenança Municipal de Llicències.

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 valida-
ció a col·legiats i usuaris en general. Durant el 2019 s’han rea-
litzat 29 altes d’idCat.

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. Durant el 2019 s’han 
recollit 13 proves de test aluminós. 

Reserva de sala

Els col·legiats tenen a la seva disposició dues sales, la sala 
de juntes i la del despatx, sense cost, però dins de l’horari 
d’obertura de la Delegació. Aquest servei es va iniciar l’any 2011 
i es manté fins a l’actualitat. 
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Cultura, actes socials i d'oci 

Els actes culturals, socials i lúdics han suposat un total de 803 
participants durant el 2019.

QHAPAQ ÑAN, el camí andí dels inques, de la costa del 
Pacífic fins a 5.000 m d’altitud” 
Dates: 5, 12, 19 i 26 de març 
Assistents: 167

“4 pel·lícules mítiques: com es van fer alguns títols 
llegendaris de la història” 
Dates: 5, 12, 19 i 26 d’abril  
Assistents: 94

“Grans mestres de la pintura” 
Dates: 1, 8 i 15 d’octubre  
Assistents: 17

“Dos llibres, dues històries de l’Holocaust” 
Dates: 22 i 29 d’octubre  
Assistents: 29

“Flabiol 300 anys” 
Dates: 5 i 12 de novembre  
Assistents: 169

“Història de 4 ciutats en la primavera del Barroc” 
Dates: 19 i 26 de novembre i 3 i 10 de desembre  
Assistents: 38

Presentació del llibre El carrer de Barcelona. 100 històries i 
un carrer, de Pilar Gonzàlez-Agapito 
Data: 13 de juny  
Assistents: 100

Exposicions

“The man who fell to earth”, de Pierre Radisic 
Dates: de l’11 de gener al 3 de febrer 

“Vivencias y encuentros”, de Mario Terés 
Dates: del 8 de febrer al 3 de març

“Paissatges”, d’Oriol de la Hoz 
Dates: del 8 al 31 de març

“10 anys del Fons d’Art del Caateeb”  
Dates: del 12 d’abril al 5 de maig 

“Feminae”, de Sílvia Alcalà 
Dates: del 10 de maig al 2 de juny

“Aquarel·les”, d’Óscar Sanchís 
Dates: del 14 de juny al 7 de juliol 

"Mar”, de Marta Casas 
Dates: del 12 de juliol al 10 d’agost

“Erodere”, de Suzy Corby 
Dates: del 13 de setembre al 3 d’octubre

“Con-junts”, d’Antoni Luis 
Dates: de l’11 d’octubre al 3 de novembre 

“Caminar, aturar-se, observar”, d’Esther Viñals 
Dates: del 15 de novembre al 8 de desembre 

“Premis Catalunya Construcció” del Caateeb 
Data: novembre 

COMUNICACIÓ, CULTURA I ACTES SOCIALS 

Sopar anual de col·legiats i col·legiades

El divendres 24 de maig va tenir lloc el 12è Sopar de col·legiats 
de la Delegació del Maresme, al restaurant La Torre del Pi, de 
Premià de Dalt. Un total de 123 col·legiats i col·legiades, acom-
panyants i autoritats van participar en l’acte. Es va fer lliura-
ment d’una placa commemorativa als col·legiats amb 50 anys 
de professió, el pin de plata als col·legiats amb 25 anys de pro-
fessió i es va donar la benvinguda als nous col·legiats. Hi van 
col·laborar amb diferents aportacions diverses empreses del 
Maresme que ja són els patrocinadors habituals d’aquest acte: 
Folgarona, 2Pe Pilotes, Nou/Bau, Fustes Pram, Avellanet Am-
bients, Aluminis Iluro, Associació Sant Lluc, Te de Tertúlia, OTR, 
Multiwebdia, Arvisa, Amargant, Siscol i Encat. 

12è Sopar de col·legiats del Maresme 
Data: 24 de maig 
Assistents: 123

Excursions i visites culturals

Excursió: Visita al taller de prefabricats PRECOCAT 
Data: 19 de gener 
Assistents: 15

Taula rodona eleccions municipals

La Delegació del Maresme va organitzar i moderar una taula 
rodona a la qual va convidar els diferents partits polítics amb 
representació dins de l’Ajuntament de Mataró i que es presen-
taven a les eleccions municipals, per presentar la seva candida-
tura amb relació al nostre sector. Els partits assistents van ser 
CUP, Junts x Mataró, PPC, Volem, PSC, ERC i Ciutadans. 

Data: 7 de maig  
Assistents: 35

Taula rodona amb el Gremi de Constructors

La Delegació del Maresme va cedir la sala d’exposicions i va 
col·laborar moderant una taula rodona amb el Gremi de Cons-
tructors del Maresme i l’entitat subministradora d’energia elèc-
trica ENHER, sobre les contractacions elèctriques de provisio-
nals d’obra. 

Data: 20 de setembre  
Assistents: 16

Sopar de col·legiats 
de la Delegació del 
Maresme al restaurant 
La Torre del Pi, de 
Premià de Dalt

Taula rodona amb la 
companya elèctrica 
ENHER
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EQUIP RESPONSABLE

En el decurs de l’any 2019, els membres de la Comissió Territorial 
de la Delegació s’han reunit setmanalment, els dijous a la tarda, 
per tractar assumptes referents al funcionament dels serveis; 
programació i organització d’activitats, tant en l’àmbit profes-
sional com en el 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 va estar 
constituïda fins a les eleccions del juny per Maria Molins (delega-
da), Marc Manubens, Andreu Riera i David Mercader. La nova Co-
missió Territorial està constituïda per David Mercader (delegat), 
Meritxell Guiteras, Marc Manubens i Andreu Riera. 

DELEGACIÓ D'OSONA-MOIANÈS5.4

RELACIONS AMB L’ENTORN

Comissió per a les Arts Visuals 

Reunió per tractar sobre les millores que es podrien proposar 
en l’àmbit de les arts visuals a la ciutat de Vic i els diferents 
eixos de debat. S’hi estableixen diversos grups de treball i 
temàtiques específiques de cara al Pla d’acció cultural de la 
ciutat.

Data: 30 de gener 
Hi assisteix: Fina Solà (comissària d’exposicions del caateeb 
Osona-Moianès) 
Lloc: Casino de Vic

Ajuntament de Vic 

Jornada: “Planejament urbanístic i salut: repte i oportunitat”

Participació en la presentació del projecte “Vic, incorporant la 
salut al planejament urbanístic” i taula rodona “Ciutat salu-
dable, ciutat de futur”, que va comptar amb la intervenció del 
conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet.

Data: 13 de febrer 
Hi assisteixen: Maria Molins i Andreu Riera 
Lloc: Atlàntida (Vic)

Reunió amb la Regidoria d’Urbanisme  
de la ciutat de Vic 

Data: 28 de març 
Lloc: Casa Masferrer

Assistents per l’Ajuntament de Vic: Fabiana Palmero, regidora 
de Territori i Urbanisme; Núria Camps, cap de Territori i Urba-
nisme; i Elisenda Foradada, arquitecta municipal i secretària 
del Patronat de la Ciutat Antiga

Assitents pel caateeb: Maria Molins, vocal de la Junta de 
Govern de Barcelona i delegada territorial; David Mercader, 
Secretari de la Comissió Territorial; Marc Manubens, vocal de 
la Comissió Territorial; i Irene Maella, advocada dels serveis 
jurídics del caateeb.

Taula de Mobilitat

Reunió del Grup de treball per a la mobilitat per concretar la cam-
panya de promoció sobre l’ús de la bicicleta a la ciutat de Vic.

Data: 27 de febrer 
Lloc: Palau Bojons 
Hi assisteix: Andreu Riera

Trobades intercol·legials 

Data: 9 de maig, 27 de setembre i 3 de desembre 
Hi assisteixen: David Mercader, Andreu Riera i Maria Molins

Durant el decurs de 2019, s’han mantingut diverses reunions amb 
els representants dels col·legis següents a escala comarcal:

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Demarcació 
Catalunya Central

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació Comarques 
Centrals, Seu de Vic

Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (caateeb), Delegació 
d’Osona-Moianès

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials, 
Demarcació Catalunya Central

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic

Seu de la Delegació 
d’Osona-Moianès a 
la Rambla Passeig 
de Vic 
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SERVEIS AL COL·LEGIAT 

Atenció col·legial

Des de la Delegació d’Osona-Moianès oferim un ampli ventall 
de serveis al col·legiat i als usuaris relacionats amb la nos-
tra activitat professional tant de manera presencial com te-
lefònicament o digitalment (tramitació del servei de validació 
d’actuacions professionals, assessorament, formació, jornades, 
activitats lúdiques i culturals, relacions amb entitats comarcals, 
etc.) amb la voluntat de facilitar la seva tasca i donar una bona 
atenció personalitzada.

Jornades informatives sobre  
la nova oficina virtual

La implantació de l’Administració electrònica en els tràmits re-
lacionats amb l’exercici professional dels aparelladors obliga 
l’Administració, el Col·legi i també els professionals col·legiats 
a tramitar digitalment de forma obligatòria. Es van fer quatre 
sessions informatives i de presentació de la nova oficina virtual 
amb una assistència total de 45 col·legiats i col·legiades.

Per tal de conèixer i provar el funcionament de la nova oficina 
virtual del caateeb es van oferir a tots els col·legiats uns tallers 
pràctics, en grups reduïts, amb l’objectiu que s’anessin fami-
liaritzant amb el nou programa i, principalment, amb l’apartat 
de visat de treballs professionals, amb l’exposició de diferents 
exemples de casos pràctics (obra nova, rehabilitació, ITE, cèdu-
les, etc.). Es van organitzar 10 tallers pràctics amb la participa-
ció de 63 col·legiats i col·legiades. També es van fer dos tallers 
de nivell avançat, als quals van assistir 21 persones.

La finalitat de les reunions ha estat la proposta per tal de signar 
un conveni intercol·legial amb els objectius següents:

• Aconseguir la col·laboració entre les parts a l’hora 
d’organitzar actes, jornades o altres manifestacions, o de 
participar-hi. 

• Promoure, emprendre i coordinar les accions necessàries en 
l’àmbit territorial propi per tal d’ajudar a crear opinió, generar 
debat, etc.

 • Augmentar la col·laboració amb les administracions i fer-la 
més eficaç.

LOSTEC SA 

Assistència a l’Assemblea General d’Aparelladors d’Osona del 
laboratori de control de qualitat LOSTEC, S.A., constituït princi-
palment per col·legiats i col·legiades de la comarca d’Osona.

Data: 9 de maig 
Lloc: sala d’actes de LOSTEC 
Hi assisteix: David Mercader

També s’han mantingut reunions de col·laboració entre el 
laboratori i el Col·legi.

Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi i Associació 
d’Enginyers Industrials

Diada de l’Enginyer - Catalunya Central

Data: 5 d’abril 
Hi assisteixen: Maria Molins i David Mercader 
Lloc: Serrat del Figaró (Taradell)

XL Premi Guillem Catà dels Enginyers Industrials - Catalunya 
Central

Data: 4 de desembre 
Hi assisteix: David Mercader 
Lloc: Sala Sert de l’Edifici El Sucre (Vic).

Col·legi d’Arquitectes d'Osona

S’han mantingut diverses reunions i un contacte molt fluid 
amb la Delegació d’Osona del COAC durant tot l’any amb 
relació a temes que afecten tots dos col·lectius professionals i 
l’organització de jornades conjuntes d’àmbit tècnic.

Trobada dels arquitectes de les comarques centrals

Data: 11 de juliol 
Hi assisteixen: David Mercader 
Lloc: Mas Cerdà - Centelles 

Patronat de la Ciutat Antiga 

El Col·legi té com a representant en el Patronat de la Ciutat 
Antiga de Vic el company Pere Pou Viñas, el qual ha assistit 
periòdicament a les reunions d’aquesta comissió i manté 
informada la Delegació dels acords que s’hi prenen.

Consell Ciutat de Vic 

El Col·legi està representat al Consell Ciutat de Vic amb el 
company Andreu Riera Mulero. El Consell és un òrgan partici-
patiu assessor que treballa diversos temes d’àmbit local.

Conveni amb Càritas Diocesana de Vic

La Delegació d’Osona-Moianès del caateeb té signat un con-
veni amb Càritas Diocesana per facilitar la participació volun-
tària dels seus professionals en el manteniment i la conserva-
ció d’immobles, habitatges i altres espais destinats a funcions 
socials de Càritas en l’àmbit territorial de la Diòcesi del Bisbat 
de Vic. 

Entitat de Registre del certificat digital IdCat

La Delegació és entitat de registre del certificat d’identitat 
digital català d’idCat i ofereix aquest servei de validació a 
col·legiats i usuaris en general. El 2019 s’ha tramitat 46 signa-
tures digitals.

Proves de laboratori

Facilitem les proves d’assaig de ciment aluminós, difracció de 
raigs X, clorurs, sulfats i carbonatació entre d’altres.

FORMACIÓ, SESSIONS TÈCNIQUES I 
JORNADES

Cursos de formació

Autodesk Revit. Nivell I BIM 
Dates: del 6 de març al 24 d’abril  
Assistents: 12 col·legiats

Curs de formació Cadastre Immobiliari 
Dates: 20 i 27 de novembre 
Assistents: 15 col·legiats 
Professora: Yolanda Larrubia 



181MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL 2019 180 DELEGACIONS

Visita a les obres de la canònica romànica i 
de l’escrivania de la catedral de Vic

Dia: 29 de novembre 
Assistents: 19 col·legiats

L’objectiu de les obres de la canònica és posar en valor els es-
pais arquitectònics romànic i barroc, mantenint les restes tro-
bades en les excavacions realitzades, i adequar-la perquè sigui 
un espai visitable i que permeti que s’hi puguin desenvolupar, 
puntualment, actes culturals de petit format. L’actuació es con-
creta en els àmbits següents:

• Àmbit interior de la planta baixa del que s’anomena 
canònica romànica.

• Àmbit interior de la planta baixa a sota de la capella de la 
Rodona.

• Rampa d’accés des del claustre inferior fins al nivell de sota 
la capella de la Rodona.

• Via d’evacuació per l’espai exterior de llevant fins al carrer 
Albergueria.

Obres de restauració de la catedral  
de Sant Pere de Vic

El projecte és conseqüència del conveni establert entre el 
Ministeri de Foment i el Bisbat de Vic per restaurar diferents 
parts de la catedral de Sant Pere de Vic, dins del programa 
Episcopus 2015-2018. Les actuacions es concreten en els 
àmbits següents:

– Restauració de la capella barroca de Sant Bernat Calbó.

– Rehabilitació integral de l’edifici de l’escrivania i la sala 
barroca de sobre la sagristia. 

– Restauració de les façanes nord: capella de Sant Bernat, 
galeria nord i casa de l’Escrivania; de les façanes de llevant 
del carrer dels Dolors; de la façana de migdia del carrer 
Albergueria; i de les façanes de les capelles de l’est del 
claustre: part gòtica i part neoclàssica.

– Renovació de les cobertes dels àmbits esmentats.

La visita va anar a càrrec de Mn. Josep M. Riba, director del 
Museu Episcopal de Vic, de l’Albergueria i delegat episcopal 
per al Patrimoni Cultural; Rafael Vila Rodríguez, doctor arqui-
tecte, projectista i director de les obres; i Dani Font, historiador.

CICLE DE JORNADES INFORMATIVES  
PER AL CIUTADÀ

La Delegació d’Osona-Moianès va iniciar el 2018 un cicle de jor-
nades informatives adreçades al ciutadà per apropar el Col·legi 
a la gent de la comarca; atès l’interès i la bona acollida que van 
tenir se’ls ha donat continuïtat durant el 2019.

“Em puc desconnectar de les elèctriques?” (2a edició) 
Data: 28 de febrer 
Assistència: 40 persones

“Puc generar energia? Com legalitzo la instal·lació? 
Nova normativa d’autoconsum elèctric” 
Data: 14 de novembre  
Assistència: 38 persones

COMUNICACIÓ, CULTURA I ACTES SOCIALS

Sopar de col·legiats i col·legiades

La Delegació d’Osona i el Moianès va celebrar el tradicional so-
par de col·legiats de la comarca el divendres dia 7 de juny, al 
restaurant L’Estanyol, en el municipi del Brull, en un entorn de 
bellesa incomparable situat a la falda del Montseny. Hi van as-
sistir una setantena de persones.

Abans del sopar, aprofitant que ens trobàvem al costat del Club de 
Golf del Montanyà, vam organitzar un curs de “Bateig al Golf” en 
què es van ensenyar els fonaments del swing, a tirar boles i es va 
fer una iniciació a l’activitat del putt. Després va tenir lloc l’aperitiu 
a peu dret, a la terrassa del restaurant, i, a continuació, ens vam 
entaular per seguir amb la resta del sopar a l’interior de l’espai.

Sopar de col·legiats de la 
comarca al Montanyà, al 
restaurant L’Estanyol

Durant la celebració, la delegada Maria Molins va adreçar unes 
paraules als assistents i es va acomiadar com a delegada i vocal 
territorial de Junta després de vuit anys de mandat i quatre més 
com a vocal a la Delegació, va presentar el nou delegat, David 
Mercader, que també va tenir unes paraules per als assistents i 
per agrair a Maria Molins tota la feina feta durant aquests anys.

Es va retre homenatge als 50 anys de professió de Miquel Bayés 
i Roca, col·legiat número 2.762. Després de sopar va començar 
“La gran Quina dels Aparelladors”, amb sorteig de regals, com-
binada amb un espectacle de màgia per acabar la festa.
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EXPOSICIONS

“La Carn”, d’Anna Viñas

Del 26 de gener al 23 de febrer 

“Segons la mitologia grega, Pigmalió va ser capaç d’enamorar-
se d’una escultura d’ivori que ell mateix havia creat. Si jo ha-
gués inventat aquesta història, l’hauria dotat d’un final molt 
més realista i dramàtic. Jo hauria escrit el següent:

‘I estimant com estimava la seva estimada figura, Pigmalió, de 
forma conscient i en plenes facultats mentals, s’equipà amb ci-
sell i escarpa, i trencà un a un els llargs i blancs dits de les seves 
mans. Aquella nit tindria carn per sopar.’

L’ésser humà és caníbal per naturalesa, i és que la humanitat és 
un gran ramat que devora i destrossa tot allò del qual pot treure 
un profit. Devora els mars i les muntanyes. Es cruspeix allò que 
posseeix, i el que no, també. A imatge de Saturn, devora els seus 
propis fills privant-los d’oportunitats. Deixa rastre, banderes i 
fotografies per allà on passa. Es menja experiències, viatges i 
compres. En definitiva, mata per sobreviure”.

Anna Viñas

“Dones del món”, de Gràcia Ferrer 

Del 9 al 30 de març

“Hi ha mirades que et captiven i d’altres que t’intriguen, de ve-
gades em sento fascinada al mirar els ulls d’una dona imagi-
nant el que pot pensar o sentir, dones d’aquí i d’allà. Guardo 
aquesta mirada i després amb pinzells dibuixo i construeixo un 
relat de moments viscuts i d’històries no explicades, miralls de 
l’ànima, ànimes de dones...” 

Gràcia Ferrer

“Timeless - Sense temps”, de Marina Berdalet

Del 4 al 25 de maig

“Marina és una artista difícil de classificar. De sòlida forma-
ció acadèmica, a més de dotada per llançar-se en qualsevol 
direcció estilística, no especula, però, amb l’art. No busca una 
forma, un estil, un seient al saló de la fama. El seu treball ar-
tístic sorgeix d’allò vital, és la seva lava interior, aflora per si 
sol. Les seves diverses èpoques creatives no són consecutives, 
són paral·leles. Tota la seva obra és un llibre d’instruccions, una 
invitació perquè vagis a buscar-la, un joc adolescent en un la-
berint. La seva obra està obsessivament datada i comentada en 
clau per ella mateixa. És un mapa pel qual arribes fins a la seva 
infantesa. Un cop allà, no pots evitar prendre-la de la mà, i des 
d’allà, remuntar riu amunt, travessant els seus dibuixos al natu-
ral, espirituals i silenciosos, plataners sense arrels, ni fulles, ni 
fruits, bodegons amb fruits lluents, capvespres daurats, blaus, 

negres, catacumbes habitades per ocells negres penjats, sexes 
engabiats, cubs des d’on s’accedeix al món a través d’una petita 
finestra. Dibuixos abstractes executats amb els ulls tancats, o 
amb els ulls oberts, sense mirar el paper, línies en moviment, 
una mena de còpula entre el seu costat tendre i el seu costat 
sensual, com aquest dibuix-times line del naixement, esplendor 
i mort d’una flor” (Leonardo de Armas, director de cinema). 

“Timeless - Sense temps” és una exposició on conviuen obres 
d’èpoques diferents que tenen en comú la idea del no-temps. 
Són peces atemporals, sense passat ni futur. Obres nascudes 
d’un únic moment present i que així, en el present, perduren. 
Es va fer la cloenda de l’exposició, el dissabte 25 de maig, amb 
l’estrena del documental Marina, de Leonardo de Armas. 

“Paisatges complexos”, de David Serra

Del 15 de juny al 16 de juliol

“Creació

En algun moment imprecís, aparegué la incerta sensació que un 
grandiós esdeveniment havia succeït en un passat remot, ales-
hores, la llum va encendre les coses tot concretant com la ma-
tèria corbava l’espai amb un moviment inesgotable i engen-
drava milions de colors i formes. La vida havia aparegut i la 
imaginació s’atreví a donar sentit a l’existència a través d’una 
de les seves millors manifestacions, que és l’art”

David Serra

“Moments estel·lars”, de Clara Payàs

Del 14 al 28 de setembre 

El conjunt de peces exposades i la instal·lació Moments 
estel·lars formen part d’una sèrie de treballs sobre els arque-
tips o models visuals amb què s’il·lustren els grans relats 
sobre la naturalesa i sobre els nostres orígens, i sobre la seva 
capacitat de generar nous símbols i modificar aquests ma-
teixos relats.

“Plecs”, de Miquel Sala

Del 19 d’octubre al 9 de novembre

“És contemporani i amic íntim del pintor Gurutz Veyan. A l’obra 
de tots dos s’hi aprecia una certa influència de l’expressionisme 
abstracte. Tanmateix, en Miquel es declara autodidacte i con-
fessa que no pertany a cap escola. Contràriament a la tendència 
dominant, prefereix el format petit. Fa servir materials diversos i 
dona valor a objectes quotidians (bàsicament paper) per acon-
seguir textures, ombres i volum; impregna així l’obra d’un cert 
aire de precarietat a causa dels elements fungibles que utilitza. 
Cada quadre és una metàfora de les nostres vides: nascut per 
morir. Treballa amb pintura acrílica, però aplicada com si fos 
aquarel·la. No intenta transmetre cap missatge, prefereix crear 
un impacte visual. Encara que la seva obra és extensa (reparti-
da entre particulars i amics), aquest pintor és manté en un pla 
discret, fuig del protagonisme i evita els mitjans. Estima la mú-
sica, la literatura i la fotografia, disciplines que considera ger-
manes de la pintura i necessàries per al desenvolupament de la 
persona; i hi dedica una bona part del temps” 

Patxi Cano

“Sororitat”, d’Isa Basset

Del 14 de desembre al 4 de gener

“Un lligam estret entre dones, amb ganes de compartir, des-
cobrir complicitats, deixar-se sorprendre, badar, gaudir, viure, 
viure, viure...”

Issa Basset
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EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Vallès Occidental està formada per Bernat Nava-
rro (delegat), Francisco José Andreu (secretari), Marc Barjola (tresorer), Josep 
Mas (vocal) i Anna Portella (vocal). A partir de l’1 de juliol, la componen Bernat 
Navarro (delegat), Xavier Rodríguez (secretari), Pau Sánchez (tresorer), Anna 
Portella (vocal) i Laura Cámara (vocal). La Comissió Territorial ha treballat par-
ticipant en les diferents comissions, taules i activitats diverses relacionades 
amb el sector en els municipis de la comarca i seguint la planificació de les ac-
tivitats que es van marcar per a l’any 2019, amb la participació i la col·laboració 
de col·legiats i col·legiades. Se n’han dut a terme 22 reunions ordinàries. Els 
integrants de la Comissió Territorial participen en diferents comissions pròpies 
del caateeb, com ara la comissió d’activitats lúdiques, esportives, culturals i 
institucionals o la comissió de formació contínua.

DELEGACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL5.5

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 altres activitats en què participa són les 
següents:

Ajuntament de Terrassa

Taula de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa

És l’òrgan de participació en temes de mobilitat, en la qual par-
ticipen institucions, entitats i associacions interessades en 
aquesta qüestió.

Taula Tècnica del Gremi de la Construcció del Vallès

Està formada per representants de l’Ajuntament de Terrassa, el 
Gremi de la Construcció del Vallès, el Col·legi d’Arquitectes, el 
Col·legi d’Aparelladors i el Col·legi d’Enginyers, amb l’objectiu 
de debatre diferents aspectes tècnics de normativa, funciona-
ment, etc.

Comissió de Seguiment del Procés Participatiu: Pla local 
d’habitatge Terrassa 2019-2024

Aquest pla està emmarcat en la Llei 18/2007, de 28 de desem-
bre, del dret a l’habitatge de Catalunya, i es configura com a 
document d’anàlisi, diagnosi i elaboració de propostes per a 
la definició de les polítiques municipals d’habitatge a la ciutat 
de Terrassa. La finalitat d’aquest pla és determinar els com-
promisos municipals i servir de marc per concertar polítiques 
d’habitatge amb la Generalitat de Catalunya.

Conveni amb Càritas Diocesana

Continuació del conveni específic de col·laboració entre Càritas 
Diocesana Terrassa i el caateeb, en matèria de manteniment 
d’immobles destinats a funcions socials. 

Urbanisme

S’hi han mantingut diferents reunions per tractar sobre la ido-
neïtat tècnica.

Societat Municipal d’Habitatge

També s’hi han mantingut diferents reunions per tractar la cam-
panya ITE conjuntament amb el Col·legi d’Arquitectes.

La Delegació del 
Vallès Oriental al 
Vapor Universitari de 
Terrassa 
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INTERCOL·LEGIAL TÈCNICA DEL VALLÈS

La Delegació del Vallès Occidental conjuntament amb la del 
Vallès Oriental, mantenen una col·laboració continuada amb 
la Delegació del COAC, així com amb la Delegació del Col·legi 
d’Enginyers en la Intercol·legial Tècnica del Vallès. Es duen a 
terme reunions periòdiques per tractar diferents temes i realit-
zar projectes conjuntament. Durant l’any 2019, el caateeb n’ha 
ostentat la secretaria. El delegat, Bernat Navarro, i el vocal Xa-
vier Rodríguez formen part de la comissió d’experts en eficièn-
cia energètica.

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-ne 
el paper de motor industrial català en el segle XXI.  

SERVEIS AL COL·LEGIAT 

Tramitació del visat

S’han tramitat altes d’expedients (valoració global en l’apartat 
general de Visats). 

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 als professionals i a tots els ciutadans. Al llarg de l’any 
s’han fet 30 tests aluminosos.

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 fet 69 certi-
ficats.

Ajuntament de Castellar del Vallès

Comissió Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

La Comissió Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueolò-
gic assumeix la funció de vetllar pel compliment de la protecció 
i la conservació dels béns inclosos en el Pla especial del Ca-
tàleg de béns a protegir. Aquest òrgan valora les intervencions 
d’acord amb el nivell de protecció i les normes d’intervenció 
dels elements catalogats, i funciona com un instrument àgil i 
obert de control de les intervencions que s’hagin d’efectuar so-
bre aquest béns.

Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès

Durant el 2019 s’han dut a terme nombroses reunions amb 
l’Ajuntament de Sant Cugat en què s’ha tractar el tema de la 
idoneïtat tècnica.

Altres institucions de la comarca

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 ac-
tua com a representant davant dels interlocutors socials i pres-
ta directament o indirectament els serveis més avançats per 
fomentar la competitivitat d’autònoms, microempreses, pimes 
i grans empreses. La Delegació del caateeb, representada pel 
delegat, en forma part de la Junta Directiva. La Delegació també 
participa en la Taula de Comerç Exterior i Internacionalització i 
està adherida al Club Financer. El delegat ha participat com a 
jurat en el Concurs de Disseny en Fusta Jordi Amat.

 

Ajuntament de Sabadell

Taula de Sostenibilitat Urbana

L’Ajuntament ha homogeneïtzat les eines de participació ciu-
tadana i ha creat la Taula de Sostenibilitat Urbana, per tal que 
pugui donar resposta als nous requeriments i objectius, els 
principals dels quals són la creació d’un espai de participació, 
comunicació i discussió que sigui obert, transparent i ciutadà, 
així com la facilitació de la participació pública en els proces-
sos d’elaboració o de modificació de la normativa municipal i 
de qualsevol qüestió vinculada amb la sostenibilitat a l’entorn 
urbà: qualitat de l’aire, qualitat acústica, eficiència energètica, 
consum responsable, mitigació i adaptació al canvi climàtic, 
com un factor bàsic en la seva qualitat de vida.

Taula de l'Aigua

Participació en les reunions de la Taula de l’Aigua, per donar a 
conèixer i debatre diversos temes relacionats amb la gestió del 
servei de l’aigua a Sabadell.

Taula tècnica ciutadana de seguiment del Pla especial de  
protecció del patrimoni

Des de l’any 2007, Sabadell disposa d’una nova eina per tal 
de preservar el patrimoni històric, afavorir-ne la rehabilitació i 
permetre’n nous usos. En definitiva, per fer possible que el pa-
trimoni de la ciutat no desaparegui. El document urbanístic que 
permet la preservació del patrimoni de la ciutat de Sabadell és 
el Pla especial de protecció del patrimoni de Sabadell (PEPPS). 
Aquest document té per objectiu protegir i promocionar els 
usos actuals d’una sèrie d’elements diversos que configuren el 
nostre territori. En total el PEPPS protegeix un conjunt de 584 
elements patrimonials del terme municipal, que pertanyen als 
patrimonis natural, arqueològic i arquitectònic.
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Visita: Hospital de Sant Pau 
Dates: 8 d’abril i 10 d’octubre   
Assistents: 50 (2 visites) 
Activitat realitzada amb la Intercol·legial Tècnica del Vallès

El recinte modernista de Sant Pau, projectat per l’arquitecte 
Lluís Domènech i Muntaner, és un dels majors exponents del 
Modernisme català i ofereix una perspectiva completa des 
del punt de vista arquitectònic, tecnològic i historicoartístic 
dels edificis que conformen el complex declarat Patrimoni 
Mundial de la UNESCO des del 1997. La visita ha permès 
comprendre la convivència entre el sistema estructural, 
els sistemes constructius i els elements decoratius, com 
ara pinacles, cúpules i torretes dels edificis originals, i 
comprovar la seva problemàtica i la forma en què s’han 
resolt les diferents intervencions, en integrar els nous usos, 
les instal·lacions i les noves tecnologies. La visita ha estat 
conduïda per l’arquitecte Sean Carbonell.

Visita: habitatge unifamiliar d’entramat lleuger i alta 
eficiència energètica a Valldoreix 
Data: 10 de maig   
Assistents: 59 
Activitat realitzada amb la Intercol·legial Tècnica del Vallès

El projecte consisteix en un habitatge unifamiliar construït 
en dos volums. La construcció principal és en fusta, i en 
la fase en la qual es troba es pot veure la interacció i la 
integració de la fusta i el procés de muntatge d’aquest 
sistema sobre sistemes tradicionals, d’estructura d’acer, 
formigó i bloc. Vam veure la capa d’hermeticitat a l’aire, el 
sistema de ventilació mecànica amb recuperació de calor 
i la instal·lació de la finestra, també, ja en el segon volum, 
hem vist la fase de muntatge de l’entramat lleuger. La visita 
va ser conduïda per l’equip encarregat de la construcció, la 
constructora Santa&Cecilia Passivhaus, que ens van explicar 
in situ el procés de treball; l’enginyer tècnic, Albert Admetlla, 
especialista en càlcul d’estructures de fusta, amb qui vam 
compartir la planificació i les particularitats de la construcció 
en fusta; i l’arquitecte tècnic Xavier Rodríguez, Passivhaus 
Designer, amb qui vam poder aprofundir en els conceptes 
d’hermeticitat a l’aire i la gestió de la difusió del vapor 
d’aigua.

Visita: casa eficient a Matadepera 
Data: 23 de setembre   
Assistents: 30 
Activitat realitzada amb la Intercol·legial Tècnica del Vallès 

El projecte consisteix en un habitatge unifamiliar construït 
en un volum. La construcció principal és en formigó, amb 
la particularitat que el sistema de façana és lleuger i està 
compost per perfils metàl·lics i plaques de fibroguix. En 
la fase en què es troba, vam poder veure la interacció i la 
integració del sistema de façana i l’estructura de formigó, 
així com les particularitats de la continuïtat de la capa 
d’hermeticitat a l’aire, treballada amb productes SIGA i la 
instal·lació del sistema de ventilació mecànica de Zehnder. El 
guiatge ha anat a càrrec de l’arquitecte tècnic Bernat Navarro 
i l’arquitecte tècnic i Passivhaus Designer Xavier Rodríguez, 
com a director d’execució de l’obra i com a tècnic assessor, 
respectivament.

Visita tècnica guiada: espai Solomat Solucions Tècniques per 
a la Construcció 
Data: 23 d’octubre   
Assistents: 13 
Activitat realitzada amb la Intercol·legial Tècnica del Vallès

Visita tècnica guiada a la zona de solucions tècniques per 
a la construcció de Solomat, així com una visita a la Tiny 
House, on s’ha gaudit de primera mà de la experiència 
Passivhaus. La zona expositiva que ha estrenat Solomat 
és un espai expositiu de 200 m amb una clara vocació 
demostrativa i tècnica on endinsar-nos en l’alta eficiència 
energètica de la mà dels cinc principis de Passivhaus. El 
guiatge ha anat a càrrec de l’arquitecte tècnic i Passivhaus 
Designer Xavier Rodríguez, com a product manager de 
Solomat. 

FORMACIÓ

Formació contínua

Curs: Control de qualitat segons el CTE i l’EHE-08  
Dates: del 6 al 20 de maig  
Durada: 12 hores 
Assistents: 6

Curs: Canvis d’ús  
Dates: del 22 de maig al 5 de juny  
Durada: 12 hores 
Assistents: 8

Formació Intercol·legial Tècnica del Vallès

Curs: “Protecció contra el soroll en l’habitatge residencial” 
Dates: del 28 de març a l’11 d’abril  
Durada: 20 hores 
Assistents: 27

Jornada: “La factura elèctrica”, nou nom: “Com afecta 
l’autoconsum a la factura elèctrica” 
Data: 2 de maig  
Durada: 2 hores 
Assistents: 44

Jornada: “Georeferenciació” 
Data: 21 de novembre  
Durada: 2 hores 
Assistents: 52

Jornada: “Presa de dades làser / Leica”  
Data: 28 de novembre  
Durada: 2 hores 
Assistents: 24

Jornada: “Georeferenciació 2” 
Data: 12 de desembre  
Durada: 2 hores 
Assistents: 47

Jornades tècniques, sessions informatives i 
espais empresa

S’han organitzat quatre sessions de presentació de la nova 
oficina virtual per fer tràmits de manera completament digital, 
amb una assistència de 55 persones. També s’han fet 11 tallers 
pràctics de funcionament de la nova oficina virtual, amb 93 par-
ticipants. 

Visita: corredoria del caateeb 
Data: 8 de maig  
Durada: 1 hora 
Assistents: 4 

Sessió informativa: “ITE. Resol els teus dubtes”  
Data: 19 de setembre  
Durada: 4 hores 
Assistents: 7

Visites tècniques

Visita tècnica: “Casa Torregassa, un habitatge Passivhaus” 
Data: 19 de març   
Assistents: 35 
Activitat realitzada amb la Intercol·legial Tècnica del Vallès

El projecte consisteix en la rehabilitació d’una casa d’estiueig 
modernista, construïda l’any 1932 a l’Ametlla del Vallès. Un 
bon disseny i una execució curosa dels detalls és essencial 
en la construcció d’una casa passiva per tal de garantir les 
altes exigències de l’envolupant i la tecnologia de l’edifici que 
permeten tenir aquest consum d’energia tan baix. El guiatge 
ha anat a càrrec de l’equip encarregat de la rehabilitació: 
Magí Coberta (arquitecte tècnic), Marta Prims (arquitecta) 
i Artur Garcia (enginyer), que han explicat in situ el procés 
seguit per aconseguir l’estàndard Passivhaus. 
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Visita: MareNostrum  
Data: 26 de novembre   
Assistents: 26 
Activitat realitzada amb la Intercol·legial Tècnica del Vallès

Visita a les instal·lacions del supercomputador MareNostrum, 
el més potent d’Espanya, el tercer d’Europa i el tretzè del món, 
que supera en capacitat de càlcul fins i tot el de la NASA. 
Des dels inicis ha viscut diverses actualitzacions, l’última 
de les quals, feta el juny del 2018, va multiplicar per 300 les 
prestacions de la primera màquina MareNostrum, instal·lada 
el 2004. Les xifres de capacitat de processament són 
espectaculars: 11.100 bilions d’operacions per segon: Ofereix 
els seus serveis a investigacions científiques nacionals 
i internacionals, que requereixen càlculs extremadament 
complexos. 

Visita cultural guiada: Casa Batlló  
Dates: 3 i 10 de desembre   
Assistents: 40 (2 visites) 
Activitat realitzada amb la Intercol·legial Tècnica del Vallès

En aquesta visita se’ns ha presentat el procés de restauració 
d’una de les obres d’Antoni Gaudí més excepcionals. La 
Casa Batlló va començar el seu procés de restauració l’any 
2018, basat en el Pla director aprovat per la Generalitat 
de Catalunya l’any 2014. En aquest recorregut per la casa, 
hem descobert els elements intervinguts de la façana, 
la planta noble i els espais interiors. Gràcies a la recerca 
desenvolupada es van poder recuperar elements perduts, 
com és ara els estucs de parets i sostres, l’excepcional 
làmpada de la planta noble i del saló menjador. Tot i que 
la restauració continua i seguirà durant els anys vinents, 
aquesta visita ha fet partícip al visitant d’un moment històric 
convertint-lo en protagonista d’aquesta història.

COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS

28è Sopar anual de la Delegació

El divendres 4 d’octubre de 2019, va tenir lloc el 28è Sopar de la 
Delegació. Es va celebrar a l’edifici singular del Centre Cultural 
de Terrassa. La trobada va ser presidida per la tinenta d’alcalde 
de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, Lluïsa 
Melgares; el president del caateeb, Celestí Ventura; i el delegat 
del caateeb al Vallès Occidental, Bernat Navarro. També ens 
van acompanyar la senyora Cristina Escudé, directora de l’Àrea 
d’Urbanisme i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa; Antoni 
Abad, president de Cecot; Miquel Turné, delegat del Vallès del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; Francesc Figueras, presi-
dent de l’Associació del Vallès del Col·legi d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya; Melquíades Garrido, president del Gremi de 
Constructors d’Obres de Sabadell i Comarca; Toni Palet, presi-

Descobrint els elements 
i els detalls modernistes 
de la Casa Batlló

Els companys i 
companyes que 
van assistir al sopar 
celebrat al Centre 
Cultural de Terrassa 

dent del Gremi de Constructors de Terrassa; i Enric Saiz, secre-
tari del Gremi de Constructors d’Obres de Sabadell i Comarca. 
També hi van assistir altres membres de la Junta de Govern del 
caateeb i de les diferents comissions territorials.

En el decurs de l’acte es va desvetllar el nom dels guanyadors 
del 8è Concurs Biennal de Fotografia, així com els ben meres-
cuts reconeixements als companys que el 2019 han fet els 
seus 25 anys de trajectòria professional: Jan Dinarès, col·legiat 
número 7.847, i David Garrido, col·legiat número 7.919); com 
també els 50 anys de trajectòria professional de Joan Canals 
(col·legiat número 2.553), Antoni Ventura (col·legiat número 
2.569) i Cecili Sallés (col·legiat número 2.759).
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Exposicions

“Premis Catalunya Construcció 2019”  
Del 19 de desembre al 31 de gener  
 
La Delegació acull l’exposició itinerant dels Premis Catalunya Construcció, que aplega els 
finalistes de les set categories professionals i la dedicada als futurs professionals.

“Irreality’s. Quan mirant el terra veus lo cel”  
Del 24 d’abril al 31 de maig  
 
Carme Ollé va presentar l’exposició “Irreality’s. Quan mirant al terra veus lo cel”, que es va poder 
veure a la sala d’exposicions de la Delegació fins al 31 de maig. La fotògrafa barcelonina, que 
ha fet més de 250 exposicions des del 2003, ha exposat a Girona, Tarragona, Barcelona, Madrid, 
Puebla (Mèxic), Kristiansand (Noruega), Seül (Corea), París i Venècia, entre altres ciutats. La seva 
obra ha estat seleccionada en biennals d’art contemporani i premiada amb més de 40 distincions 
en concursos internacionals. 
 
És sobre làmines d’aigua o paraments envidrats com actualment formalitza el seu discurs 
fotogràfic. “L’hora del cafè”, “Irreality’s”, “One way... My dream” i “Cromo’s” han estat els 
seus darrers books, on ens mostra trossets de la nostra natura vistos amb una altra mirada i 
expressats a través d’una tècnica personalitzada i pròpia. Junt amb Ouka Leele, participà en 
un programa de la sèrie Capacitados, emès per TVE, i codirigeix el workshop “Foto sin ver”, on 
explora l’art de la fotografia sense visió.

“8a Biennal Fotografia del caateeb”  
Del 18 d’octubre al 29 de novembre  
 
Aquesta vuitena edició dels premis ha comptat amb un jurat format per cinc experts i coneixedors 
del món de la imatge i la construcció: Joaquim Sierra, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i fotògraf; 
Jan Baca, arquitecte, arquitecte tècnic, dibuixant i cineasta; Antoni Vila, arquitecte tècnic i 
fotògraf; Vicenç Domingo, arquitecte tècnic i fotògraf; i Miquel Llonch, fotògraf professional. El 
jurat va ser presidit per Bernat Navarro, vocal de la Junta de Govern del caateeb i delegat del 
Vallès Occidental. 
 
Els guanyadors l’any 2019 han estat els següents:

 • 1r premi: Marc Barjola, per la fotografia Bombejant 

 • 2n premi: Àlex Solé, per la fotografia Walls on the Moon

 • Premi per a la fotografia guanyadora de l’aplicació Instragram: Albert Valdivia, per la fotografia 
Fonamentació profunda sobre necròpolis.

Segon premi: Walls on the 
Moon, d’Àlex Solé

Premi per a la fotografia 
guanyadora de l’aplicació 
Instagram, per a Albert 
Valdivia
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Activitats d’àmbit ciutadà

Els aparelladors del Vallès Occidental també han donat suport 
a diferents activitats d’àmbit ciutadà de lleure i artístiques, i a 
entitats encaminades a treballar per la salut com ara:

Oncolliga, Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica: és 
una entitat sense afany de lucre que té per finalitat la lluita 
contra les malalties oncològiques.

Activitats socials i d'oci

3a Sortida en moto a Vilafranca del Penedès  
Data: 11 de maig  
Durada: 5 hores 
Participants: 14 
 
Després del l’èxit de les darrers sortides en moto a 
Montserrat i a Arenys de Mar, aquest any vam preparat una 
nova sortida que ens va dur fins a Vilafranca del Penedès. 
L’itinerari ha estat programat per fer uns 186 km per 
carretera, i s’hi han buscat vies amb poc trànsit i d’interès 
paisatgístic. La ruta ha estat monitoritzada pels tècnics de 
l’empresa Tecdrive, que ajuden a millorar la capacitat tècnica 
i, amb això, a aconseguir una conducció més segura. De nou, 
aquesta tercera sortida ha estat tot un èxit.

Pujada nocturna a la Mola 
Data: 13 de setembre   
Durada: 5 hores 
Participants: 18  
 
Divendres 13 de setembre es va organitzar la ja tradicional 
sortida nocturna a la Mola (amb lluna plena). La Mola és 
el 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 de Sant Llorenç de Munt. Els 
participants es van reunir al punt previst i es van desplaçar 
fins a l’aparcament de Can Robert, des d’on es va sortir 
passant per la part inferior de Can Poble, fins al camí dels 
Monjos direcció a la Mola. La tornada es va poder fer sense 
incidents i a un molt bon ritme. 

Tallers per a la sensibilització energètica 
d’habitatges

Del 18 al 28 de novembre hem organitza els tallers adreçats a 
les escoles “La casa ens representa” i “Cuida la casa com cui-
des el teu cos”, amb la finalitat de sensibilitzar els nens i nenes 
de la importància de l’estalvi energètic en un habitatge. Hi han 
participat uns 400 nens i nenes, aproximadament. 

La comunicació de totes les activitats que s’han programat a 
la Delegació s’ha reflectit en diferents espais de la revista del 
Col·legi L’Informatiu. També s’han anunciat en la circular men-
sual que s’ha fet arribar als col·legiats de la comarca, que ha 
rebut també el 7@ i, en alguns casos, també s’ha pogut llegir en 
la premsa de la comarca. 

Títol Nom i cognoms Núm.  
  col·legiat

Bombejant Marc Barjola Borrego 9.306

Fonamentació profunda sobre necròpolis Albert Valdivia Esteban 12.189

Walls on the Moon Àlex Solé López 11.163

Il·lusió Clàudia Vargas Canals 13.819

Rasca’m Clàudia Vargas Canals 13.819

Pausa Clàudia Vargas Canals 13.819

Pinta Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos 5.087

Pica-Pica Joan Martínez Martínez 6.357

Tall amb fonament Joan Martínez Martínez 6.357

Suport Marc Barjola Borrego 9.306

El Procés  Marc Barjola Borrego 9.306

Marcatge de replanteig!!! Amb ganes de començar!! Pau Sánchez Carmona 14.873

Entre verd Laia Garriga Solé 12.823

A tocar d’aigua salada Laia Garriga Solé 12.823

S’ha de dir que veure flotar l’edifici, i estar-hi a sota, impressiona!!   Pau Sánchez Carmona 14.873

Sense títol Pau Sánchez Carmona 14.873

Gran feina realitzada en 15 dies!!! Pau Sánchez Carmona 14.873

Per la feina ben feta!!! Pau Sánchez Carmona 14.873

Per acabar la setmana omplim la llosa d’una depuradora a Girona!    Pau Sánchez Carmona 14.873

Les sols contaminés - Fondations et excavations 01-003 Francesc Belart 7.086

L’àcier à armer - Fondations et excavations 01-004 Francesc Belart 7.086

La cuillère de fer - Fondations et excavations 01-005 Francesc Belart 7.086
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PROJECCIÓ DE LA DELEGACIÓ

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Programa d’ajuts a la rehabilitació dels edificis

Continua vigent el conveni que es va signar amb l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès de col·laboració en matèria de re-
habilitació d’habitatges dins del marc del Pla de barris de Be-
llavista. La delegació del caateeb facilita les dades de contacte 
de professionals tècnics inscrits en la borsa de treball que hagin 
manifestat la seva voluntat de realitzar aquests treballs. . 

Intercol·legial del Vallès

La Intercol·legial Tècnica del Vallès està formada per les dele-
gacions del Vallès Occidental i del Vallès Oriental del caateeb, 
la Delegació del Vallès del COAC i la Delegació del Vallès del 
COEIC. Com a membres de la Intercol·legial hem participat en 
les reunions programades segons les necessitats i hem assistit 
a les jornades i formacions que s’han dut a terme.

Consell Assessor Urbanístic de Granollers

Participem en el Consell Assessor Urbanístic. El va crear 
l’Ajuntament de Granollers i va ser aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió celebrada el 30 de setembre de 2008. El 
Consell es constitueix com un espai d’informació, debat i par-
ticipació, consens de l’Ajuntament, dels agents d’altres admi-
nistracions públiques, corporacions, associacions i altres ins-
titucions de la societat civil i experts en urbanisme, habitatge i 
medi ambient, i mobilitat i paisatge. El Consell Assessor Urba-
nístic és un consell de participació sectorial en matèria urba-
nística amb la finalitat d’integrar la participació de la ciutadania 
en els processos urbanístics de planejament i de gestió, i en 
la cooperació a la conformació de les decisions que en aquest 
sentit han de prendre els òrgans de govern municipals.

Tribunal Arbitral del Vallès Oriental

El Tribunal Arbitral del Vallès Oriental es va crear el 3 de juny 
de 1991 quan es va formalitzar l’acte fundacional per part de 
l’Associació per a l’Arbitratge del Vallès Oriental. Des d’aleshores 
ha anat evolucionant fins a l’actualitat, juntament amb l’entitat 
que li dona vida, l’Associació per a l’Arbitratge del Vallès Orien-
tal. Aquesta Associació la integren el Col·legi d’Advocats de 
Granollers juntament amb la Unió Empresarial Intersectorial del 
Vallès Oriental, el Gremi Comarcal de Constructors d’Obres del 
Vallès Oriental, l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès, la De-
legació del Vallès Oriental del caateeb i la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Té com a funció 
el nomenament de l’àrbitre o àrbitres i l’administració del pro-
cediment arbitral, d’acord amb el seu reglament, que permet 
l’acceptació de tot tipus d’arbitratges nacionals i internacionals, 
tant de dret com d’equitat. L’Associació està en procés de dis-
solució, a petició del Col·legi d’Advocats i per manca d’activitat, 
tot i que encara no s’ha fet efectiva.

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 
l’àrea 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 de 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, infraes-
tructures i mobilitat. S’ha assistit a les reunions convocades.

Consell Comarcal

Aquest any s’ha arribat a un acord verbal de col·laboració amb 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental per poder fer activitats 
en comú i s’han ofert els espais de la Delegació per a diversos 
actes relacionats amb la professió (jornades, sessions, etc.). El 
Consell difondrà activitats de la Delegació en els municipis als 
qui dona cobertura, o amb els òrgans educatius en el cas dels 
tallers infantils.

EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Vallès Oriental, fins a les eleccions 
del mes de juny, va estar formada per Josep Lluís Sala, com a 
subdelegat i representant de la Delegació en la Junta de Govern, 
així com pels companys Jesús Rey, Margarida Deumal i Marta 
Iglesias. La nova Comissió Territorial la formen Josep Lluís Sala 
(delegat), Jesús Rey, Margarida Deumal, Marta Iglesias i Albert 
Santiago. 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 2019.

DELEGACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL5.6

La delegació a 
la Plaça de la 
Porxada al centre de 
Granollers
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Jornades tècniques i espais empresa

Espai Empresa: Sika (Rehabilitació de façanes)                   
Data: 15 de març  
Lloc: sala d’actes de la Delegació 
Durada: 2 hores 
Assistents: 9

Col·loqui-debat sobre habitatge i urbanisme 
Data: 10 d’abril  
Lloc: sala d’actes de la Delegació 
Durada: 2 hores 
Assistents: 24

També s’han organitzat 4 sessions de presentació de la nova ofi-
cina virtual per tramitar 100% digitalment, amb l’assistència de 
35 persones. També s’han fet 12 tallers pràctics d’aprenentatge 
del funcionament d’aquesta eina, amb la participació de 57 per-
sones. 

Activitat infantil: tallers de sensibilització 
sobre rehabilitació d’edificis 
Recursos pedagògics

“La casa ens representa” i “De casa en casa” 
Dates: del 10 al 13 de desembre 
Lloc: sala d’actes de la Delegació 
Durada: es van programar dos torns al matí de 9.30 fins a les 
12.15 h   
Assistents: 95 (50 alumnes de l’Escola Ginebró, de Llinars del 
Vallès, i 45 alumnes de l’Escola Can Parera, de Montornès del 
Vallès)

Visites conjuntes amb la Intercol·legial

Visita tècnica: “Casa Torregassa, un habitatge Passivhaus” 
Data: 19 de març   
Assistents: 35

Visita: Hospital de Sant Pau 
Data: 8 d’abril     
Assistents: 31

Visita: habitatge unifamiliar d’entramat lleuger i alta 
eficiència energètica a Valldoreix 
Data: 10 de maig     
Assistents: 59

Visita: casa de fusta 
Data: 23 de setembre    
Assistents: 30

Visita: Hospital de Sant Pau 
Data: 10 d’octubre     
Assistents: 19

Visita tècnica guiada: espai Solomat, Solucions Tècniques 
per a la Construcció 
Data: 23 d’octubre     
Assistents: 13

Visita: MareNostrum  
Data: 26 de novembre     
Assistents: 26

Visita cultural guiada: Casa Batlló   
Data: 10 de desembre    
Assistents: 20

Visita cultural guiada: Casa Batlló   
Data: 3 de desembre     
Assistents: 20 

SERVEIS COL·LEGIALS

Serveis al col·legiat: tramitació del visat

La Delegació ha continuat fent la tramitació de visat, tant pre-
sencial com digital, fins al mes de juny, en què va començar 
a funcionar la nova oficina virtual de tramitació 100% digital. 
La Delegació va rebent col·legiats que necessiten ajuda en el 
tràmit digital. 

Entitat de registre del certificat digital idCat 

La Delegació del Vallès Oriental és entitat de registre del cer-
tificat d’identitat digital català idCat i ofereix aquest servei de 
validació a col·legiats i als usuaris en general. 

Proves de Laboratori

La Delegació facilita l’assaig de ciment aluminós, difracció de 
raigs X, porositat, clorurs, sulfats i d’altres tant per als nostres 
col·legiats com al ciutadà. La més sol·licitada es la de ciment 
aluminós.

Biblioteca

Durant aquest any, s’han realitzat consultes, però el servei de 
préstec de llibres i revistes tècniques no s’ha fet des de la nos-
tra biblioteca, sinó mitjançant peticions a Barcelona.

Reserva de sala

Aquest any continua el servei per als col·legiats que consis-
teix a 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. També s’ha fet la reserva de paga-
ment de la sala d’actes a la comunitat del pàrquing de l’edifici. 

FORMACIÓ I  
SESSIONS TÈCNIQUES

Formació Intercol·legial Tècnica del Vallès

Curs: “Protecció contra el soroll en l’habitatge residencial” 
Dates: del 28 de març a l’11 d’abril  
Lloc: sala d’actes de la Delegació 
Durada: 20 hores 
Assistents: 27

Jornades tècniques i sessions informatives 
amb la Intercol·legial Tècnica del Vallès

Jornada: “La factura elèctrica”, nou nom: “Com afecta 
l’autoconsum a la factura elèctrica” 
Data: 2 de maig  
Lloc: sala d’actes de la Delegació 
Durada: 2 hores 
Assistents: 44

Jornada: “Georeferenciació” 
Data: 21 de novembre  
Lloc: sala d’actes de la Delegació 
Durada: 2 hores 
Assistents: 52

Jornada: “Presa de dades làser / Leica”  
Data: 28 de novembre  
Lloc: COAC Terrassa 
Durada: 2 hores 
Assistents: 24

Jornada: “Georeferenciació 2” 
Data: 12 de desembre 
Lloc: sala d’actes de la Delegació 
Durada: 2 hores 
Assistents: 47
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COMUNICACIÓ, CULTURA I ACTES SOCIALS

Sopar anual de col·legiats del Vallès Oriental 

Data: 15 de novembre - Assistents: 135 

Un any més es va celebrar el tradicional sopar de col·legiats de la Delegació del Vallès Oriental, el passat 
15 de novembre. La celebració va tenir lloc al restaurant Can Bon Amic, de Santa Maria de Palautordera, 
municipi de la nostra comarca. L’acte va començar amb una benvinguda amb copa de cava i aperitiu, 
seguida per la foto de grup.

El sopar es va donar per iniciat amb els parlaments del delegat de la Comissió, Josep Lluís Sala, en què 
va fer un repàs de les activitats que s’han dut a terme durant aquest any a la Delegació. Seguidament, van 
fer els seus parlaments el president del caateeb, Celestí Ventura, i l’alcalde de Santa Maria de Palautor-
dera, l’Il·lustríssim Senyor Jordi Xena.

Es va comptar amb la presència de representants de diferents entitats del sector del Vallès Oriental, 
com el Gremi de Constructors, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi d’Arquitectes i el Col·legi d’Enginyers 
Industrials. Durant la vetllada es van celebrar els 50 anys de col·legiació i es va donar la benvinguda al 
col·lectiu als nous col·legiats. Com és costum, es va fer un sorteig de tres regals. Aquest cop, dins de 
l’actuació vam poder gaudir de la presència de Màrius Serra que ens va fer passar una estona d’allò més 
divertida i amb el qual es va posar punt final a la vetllada.

Visita cultural “Edificis emblemàtics de la 
Garriga. La Doma i Can Raspall”

Data: 13 d’abril - Assistents: 14

La Doma es una església del gòtic avançat, datada del 966. La 
seva ubicació actual es troba al cementiri de la Garriga, però no 
sempre va ser un lloc apartat i aïllat, sinó que la Doma era el cen-
tre neuràlgic i de poder de la Garriga en època feudal. Can Ras-
pall fou el primer projecte que va dur a terme l’arquitecte Manel 
Joaquim Raspall, fins i tot abans de treure’s el títol d’arquitecte. 
En aquesta construcció, podem veure l’aplicació de moltes de 
les noves tècniques constructives, així com dels nous materials 
que es començaven a utilitzar en aquella època. .

Caminada Collformic-Matagalls 

Data: 8 de juny de 2019 - Assistents: 10

La Delegació va organitzar una pujada des de Collformic fins al 
cim de Matagalls, amb una altitud de 1.699 m i situat a la co-
marca d’Osona dins del Parc Natural del Montseny.

Jurat en el Concurs de Rajolers de Festa 
Major de Granollers 

Data: 1 de setembre de 2019

Per cinquè any consecutiu, la Delegació va participar com a ju-
rat en el Concurs de Rajolers de la Festa Major de Granollers, 
celebrat l’1 de setembre, amb la col·laboració de Joel Vives, 
Iñaki González, David Martínez i Marta Iglesias, tots tècnics del 
Vallès Oriental.

Exposicions

“Premis Catalunya Construcció”

Dates: de l’11 de febrer al 22 de març

Exposició itinerant dels Premis Catalunya Construcció que 
aplega els finalistes de les set categories professionals i la 
dedicada als futurs professionals.

“Miralls d’ànima”

Almudena Tortosa va presentar l’exposició “Miralls d’ànima” 
que es va veure a la seu de la Delegació del 6 de maig fins 
al 17 de juny. Retrats plens de llum a les mirades, des d’on 
entreveus el fons de l’ànima tot suggerint pau i curiositat 
per la positivitat del viure tendrament des de la bellesa. 
Colors de cel-passió augmenten o suavitzen un sentiment 
sempre dolç en el qual la tristesa sembla ser absent del tot... 
Nus femenins de gran bellesa estètica que deixen anar un 
sentiment de pau; alguns retrats de cares masculines que 
deixen veure en alguns una joventut expectant i en d’altres 
una maduresa un xic dura. Cal recalcar en comú de tots els 
dibuixos l’expressió i la lluminositat de les mirades on s’hi 
emmirallen un munt de sentiments i emocions.

Sessions amb col·legiats

També s’han realitzat algunes jornades de brainstorming 
amb col·legiats per enfocar la reforma de la Delegació i 
trobar-hi la millor solució funcional.

Imatge del grup davant 
del restaurant de Santa 
Maria de Palautordera
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