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Us presentem amb aquesta publicació l’informe de l’activitat 
que hem dut a terme al llarg de l’any 2020. Som ben conscients 
que aquest ha estat un any d’excepció que tindrem sempre ben 
present en la nostra memòria. Cal dir també que són precisa-
ment els anys difícils els que ens posen a prova com a profes-
sionals i com a persones. 

Al mes març arribava l’estat d’alarma amb motiu d’una pandè-
mia d’abast mundial provocada per la difusió del virus Covid-19 
que ens va obligar a confinar-nos i a extremar les mesures de 
seguretat i salut. Atesa la desorientació inicial respecte de les 
mesures de seguretat que calia aplicar a les obres, i amb el mis-
satge de que no només dirigíem obres sinó sobretot persones, 
els col·legis tècnics, de manera conjunta, vam demanar la seva 
paralització immediata i l’aplicació d’ajuts per als professionals 
i autònoms. 

Paral·lelament, des del Col·legi vam engegar un pla de suport 
al col·lectiu, amb la fragmentació de les quotes i l’atenció per-
sonalitzada als companys i companyes amb una situació més 
problemàtica. Les seus col·legials també van haver de tancar, 
però el servei mai no es va aturar: vam adoptar la fórmula del 
teletreball i de seguida vam endegar la campanya El Col·legi a 
casa teva amb atenció telemàtica. 

Vam iniciar una programació especial de sessions de formació 
gratuïta ーel que més endavant s’hauria de convertir en els We-
binars dels dijousー per estar al dia en els temes més rellevants 
de la professió. Vam organitzar sessions en línia per resoldre 
els dubtes en la represa de les obres i, en acabar el confinament 
vam crear una borsa d’aparelladors solidaris per donar suport 
al petit comerç i l’hostaleria. Durant tot aquest temps vam ser 
molt presents als mitjans de comunicació i també a les xarxes 
socials, amb un missatge clar: “Tornarem a construir”.

Cal dir que una part de l’activitat que havíem programat a 
principis d’any va haver de ser suspesa, sobretot aquella que 
representava un contacte social més intens com ara la parti-
cipació en fires o esdeveniments multitudinaris. I no obstant 
això, l’activitat col·legial ha estat intensa a tots els nivells. Com 
calia esperar, les dades de visats ens indicaven que l’activitat 
constructora disminuïa clarament, sobretot en la part central de 
l’any, si bé cal dir que, afortunadament, després de l’estiu hem 
anat recobrant una certa normalitat. 

Pensant ja en el futur, hem reforçat la nostra estructura col·legial 
amb la incorporació de nous càrrecs directius que ens perme-
tran afrontar-lo amb solvència i amb il·lusió renovada. Quant a 
les activitats de l’any, algunes ha calgut repensar-les, però no 
s’han deixat de fer. Com per exemple la celebració de l’European 

BIM Summit en format 100% virtual i amb un gran èxit de pú-
blic internacional. O la XVIII edició dels Premis Catalunya Cons-
trucció, que ha pogut anar sortejant les dificultats per premiar 
la bona feina realitzada pels professionals del sector, encara 
que la festa de lliurament l’hem hagut d’ajornar. També vam 
commemorar els 20 anys de la LOE, amb una sessió en format 
virtual i amb la participació de tots els col·legis d’Arquitectura 
Tècnica de l’Estat.

A finals d’any vam poder tirar endavant l’estudi sociològic Pers-
pectiva Professió 2020, amb una resposta mai vista per part 
dels nostres companys i companyes i que vam fer extensiu a 
la resta dels col·legis catalans. El resultat de l’estudi ben segur 
ens permetrà enfocar l’acció col·legial futura amb el conven-
ciment que el camí triat serà l’adequat. També a finals d’any 
i amb l’objectiu de facilitar el nostre creixement professional, 
vam llançar una campanya de bonificació de la formació, amb 
un 60% de descompte a tots els nostres màsters i postgraus. La 
resposta ha estat impressionant i hem omplert les aules, la qual 
cosa ens confirma la necessitat d’ajudar-nos en temps difícils.

Us convido a llegir les pàgines que segueixen. En elles troba-
reu l’activitat detallada que hem desenvolupat en els àmbits de 
l’assessorament tècnic, jurídic i d’assegurances, orientació pro-
fessional, formació, comunicació i promoció professional. 

No voldria acabar aquesta presentació sense expressar el meu 
agraïment personal com a president al conjunt dels treballa-
dors i treballadores del Col·legi que, amb professionalitat i rigor, 
han sabut adaptar-se a la situació per estar sempre al servei 
de la professió. També vull manifestar el dolor per la pèrdua 
de companys, treballadors i els seus familiars i amics, que ens 
han deixat en aquestes terribles circumstàncies: Asensi, Joa-
quim, Jordi i tants d’altres. Moltes gràcies, finalment, a tots els 
col·legiats i col·legiades que ens heu fet costat i als que heu 
dedicat una part del vostre temps a enfortir encara més la nos-
tra professió. 

Celestí Ventura 

President del Col·legi 
d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació 
de Barcelona Caateeb
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AFRONTAR LA PANDÈMIA DES DE LA 
PROFESSIÓ

L’any 2020 ha estat l’any de la pandèmia sanitària que ha ca-
pgirat les nostres vides com a professionals i com a persones. 
La declaració de l’estat d’alarma va trastocar la normal activitat 
del nostre sector com la de tants d’altres i va obligar a repen-
sar noves maneres d’exercir el nostre dia a dia professional. El 
Col·legi no va ser una excepció i es van haver d’ajornar bona 
part dels projectes que havien estat planificats. El personal va 
assumir el teletreball i es va posar en marxa el “Col·legi a casa” 
per mantenir els serveis principals com ara l’assessoria jurídica 
i tècnica, la tramitació dels visats, les assegurances o la forma-
ció en línia, entre d’altres.

La impossibilitat de mantenir les mesures sanitàries en 
l’execució de les obres va fer que el nostre Col·legi, juntament 
amb la resta de col·legis tècnics de l’Estat, va demanar la pa-
ralització de les obres, juntament amb l’adopció de mesures 
econòmiques per donar suport als professionals liberals i als 
autònoms. 

Un cop passades les pitjors setmanes i arribats al moment de 
tornar a endegar l’activitat constructora, el Caateeb va preparar 
recomanacions per als coordinadors de seguretat i salut i els 
directors d’execució. Es va organitzar una sessió oberta a tots 
els col·legiats i col·legiades en una plataforma digital, mentre es 
mantenia actualitzat l’apartat del web dedicat a donar resposta 
a les preguntes freqüents. 

La professió ha sabut respondre a un repte d’aquesta mag-
nitud i ha sabut adaptar el seu dia a dia professional a unes 
difícils circumstàncies. Un dels efectes principals ha estat 
l’aprofitament de les noves tecnologies de la comunicació amb 
reunions telemàtiques, formació i assessorament en línia, en 
l’adopció de noves pràctiques, bona part de les quals ha vingut 
per quedar-se. 

#TORNEMACONSTRUIR

Una de les accions principals dutes a terme en els mesos 
d’emergència sanitària va ser la preparació d’un vídeo per di-
vulgar el missatge que la construcció és un treball d’equip en 
el qual els protagonistes són persones. La complicitat dels cinc 
col·legis d’aparelladors catalans va donar més força en aquesta 
cció divulgativa que va merèixer l’atenció dels mitjans de comu-
nicació com ara TV3, la cadena SER o la Vanguardia. 

Per a la preparació del vídeo, el departament de Comunicació 
del Caateeb va comptar amb la col·laboració de nombrosos 
companys i companyes que van facilitar imatges d’obra i mate-
rial de difusió. La seva difusió a través de les xarxes socials va 
ser més que notable i ens va permetre posar en valor la figura i 
funció de l’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació 
com una figura clau en el procés d’execució de les obres.

La imatge de portada del 
vídeo que es va difondre 
amb gran èxit a través de les 
xarxes socials

L’activitat constructora va haver d’adaptar-se  
a les difícils circumstàncies de seguretat i salut

L'ACCIÓ COL·LEGIAL1.2

Reunió de treball d’un equip professional 
en temps de pandèmia



11MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL 202010 LA INSTITUCIÓ

PERSPECTIVA PROFESSIÓ 2020 

Una de les principals accions dutes a terme l’any 2020 ha estat la preparació d’un 
estudi sociològic amb la finalitat d’esbrinar amb el màxim detall possible les reali-
tats actuals de l’exercici laboral dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers 
d’edificació. Les transformacions del sector de la construcció, les situacions de crisi 
que hem viscut en els darrers anys i també els canvis en la nostra manera d’exercir, 
l’aparició de noves funcions professionals, han fet evolucionar la professió i calia 
posar al dia el nostre coneixement sobre aquesta evolució. Aquesta informació és 
imprescindible per orientar adequadament l’acció de govern  com un primer pas per 
aconseguir que el Col·legi esdevingui la casa de tots. Amb aquesta finalitat és va 
voler dedicar l’any 2020 al “Col·legi, un projecte compartit”. 

El projecte es va desenvolupar entre els mesos de maig i juliol, en plena pandèmia i 
va comptar amb la col·laboració desinteressada de companys i companyes que van 
cedir la seva imatge per a la campanya de difusió. I també de diverses institucions 
que hi van col·laborar en la difusió de l’estudi. Més de 3.500 professionals hi van 
participar i els resultats moltren com la professió evoluciona cap a paritat de gènere 
i s’endinsa amb pas ferm en la industria de la construcción, alhora que l’actitud de 
participación del col·lectiu albira un futur esperançador per a l’arquitectura técnica.

L’estudi reflecteix el paper dels arquitectes tècnics com a autèntics experts en el 
sector de la construcción, on treballa de forma directa el 71% dels enquestats. Altres 
dades positives ens permeten afirmar que, malgrat l’anterior crisi financera, amb els 
seus efectes a l’activitat del sector, l’atur entre els arquitectes tècnics col·legiats és 
tan sols del 3%, el que es considera plena ocupació, tot i que aquest indicador aug-
menta fins el 12% entre els professionals no col·legiats. 

  

Un bon nombre de companys i 
companyes van col·laborar en 
la difusió de l’estudi sociològic
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NEIX DIÀLEGS CONSTRUCCIÓ

El Caateeb va iniciar un cicle de xerrades sota el títol Diàlegs Construcció, per abor-
dar diferents aspectes de la relació entre la salut i l’habitatge. Amb un format distès i 
participatiu, es van realitzar diverses sessions en les que un periodista i tres experts 
debatien sobre diferents temes d’interès. Les sessions es van celebrar a mitja tarda 
a la cafeteria del Caateeb a Barcelona fins a l’aparició de la pandèmia que va obligar 
a fer les sessions en un format de teleconferència.

El primer Diàlegs Construcció es va fer el 6 de febrer i en ell es va parlar sobre com 
afecten els camps electromagnètics en l’habitatge i en la salut. El cicle va continuar 
amb temes com ara els problemes de salut generats per l’amiant i com erradicar-lo 
dels edificis, la necessitat de millorar la qualitat de l’aire de l’interior dels habitatges, 
fórmules per aconseguir habitatges accessibles, com contribuir a fer front al canvi 
climàtic des de les nostres cases o els problemes que poden ocasionar als habitat-
ges l’envelliment dels materials i com combatre-ho, etc. El cicle va tenir molt interès 
per als tècnics del sector, però també per a la ciutadania en general i els mitjans de 
comunicació..

DECÀLEG PER L’EQUITAT DE GÈNERE

Al mes de febrer es presentava al Col·legi de l’Advocacia l’estudi Les dones pro-
fessionals a Catalunya. Situació actual i perspectives de futur, un treball promogut 
per la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya en el que van participar 
dones professionals de diferents àmbits, edats i de diversos municipis de Catalunya 
i en el quel també hi ha participat el Caateeb. L’estudi posava de manifest que les 
professionals continuen patint una sagnant bretxa salarial a més de menysteniment 
laboral per qüestions de gènere i assetjament laboral. També existeix un important 
desequilibri entre homes i dones pel que fa a ocupar càrrecs o llocs de responsabili-
tat laboral, tant en centres privats com públics. Una segregació vertical, de desequi-
libri en la responsabilitat. 

Un mes després de la presentació de l’estudi, al març, 38 col·legis professionals 
subscrivien els preceptes del Decàleg per l’equitat de gènere en l’àmbit dels col·legis 
professionals de Catalunya. El següent pas seria implementar estratègies i un pla 
d’acció concret que faci realitat els 10 punts dels decàleg.

Foto de grup al final 
de la presentació 
de l’estudi sobre les 
dones professionals a 
Catalunya.

La primera sessió de 
Diàlegs Construcció 
celebrada a la cafeteria 
del Col·legi a Barcelona



15MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL 202014 LA INSTITUCIÓ

20È ANIVERSARI DE LA LOE

Més de 250 professionals de l’arquitetura tècnica d’arreu de 
l’Estat van participar al juny en un debat sobre la direcció que 
ha pres la seva responsabilitat civil quan ja han passat 20 anys 
de l’entrada en vigor de la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 
La sessió d’informació i debat, que es va realitzar per videocon-
ferència, la van organitzar conjuntament el Caateeb i la mútua 
d’assegurances MUSAAT, amb la col·laboració del Consejo Ge-
neral de la Arquitectura Técnica de España (CGATE).

En el transcurs de la sessió es van abordar etmes com 
ara l’evolució de la responsabilitat civil i la importància de 
l’assegurança, els defectes constructius més reclamats als 
arquitectes tècnics, els terminis de responsabilitat segons la 
tipologia de sinistres o el repartiment de les responsabilitats 
entre els diferents agents del procés constructiu. També s va 
parlar del càlcul de les indemnitzacions i les quanties cobertes 
per l’assegurança.

Els guardons per als 
millors treballs dels 
cursos de màster i 
postgrau

Habitatges de nova 
construcció a Terrassa

MÉS OFERTA FORMATIVA

Al mes de setembre es va iniciar el programa de màsters i post-
graus pel curs 2020-2021 que imparteix el Caateeb. Aquesta 
temporada l’oferta s’ha ampliat a 14 cursos orientats a facili-
tar als professionals de l’edificació la formació necessària per 
accedir a aquells nínxols laborals on existeix més demanda i 
que obren la porta a perfils professionals emergents. En total 
s’ofereixen dos màsters i dotze postgraus que abasten camps 
com ara el Quantity Surveying, BIM Manager, Rehabilitació en 
edificació, Diagnosi i reparació estructural o Property Manage-
ment, entre d’altres. El primer curs a iniciar-se va ser el post-
grau en Gestió de projecte i obra.

Els cursos del Caateeb pretenen formar professionals com-
petitius, el que suposa implicar experts en actiu com a forma-
dors i responsables acadèmics, així com en el disseny de les 
activitats docents a fi de mantenir un pla de formació actual 
i innovador.  La seva metodologia docent combina la teoria 
amb la pràctica en un entorn participatiu. L’oferta formativa va 
acompanyada de bonificacions, beques, finançament, borses 
de treball  i serveis que poden aportar valor afegit a l’exercici 
de la professió. La majoria dels cursos estan homologats per 
l’Agència de Certificació Professional (ACP), el que suposa que 
els alumnes que els superin podran acreditar que compleixen 
amb el requisit de formació específica a l’hora d’iniciar el seu 
procés de certificació corresponent a les diferents funcions i 
exercici professional. 

A més, l’oferta formativa del Caateeb es completa amb un se-
guit de cursos pensats per afavorir l’actualització dels coneixe-
ments dels professionals, que es desenvolupen al llarg de tot 
l’any. Tant els màsters i postgraus com la formació continuada 
s’han adaptat per tal que es puguin seguir a distància mentre 
dura la situació generada per l’alarma sanitària.

Alguns dels participants en el debat 
sobre la responsabilitat civil als 20 
anys de l’entrada en vigor de la LOE



17MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL 202016 LA INSTITUCIÓ

CIMERA EUROPEA BIM  
AMB UN FORMAT RENOVAT

L’European BIM Summit (EBS) va tornar un any més amb un for-
mat renovat després de veure’s posposat com a conseqüència 
de la crisi sanitària. El congrés internacional de referència en 
tecnologies BIM, organitzat pel Caateeb, BIM Academy i Buil-
dingSMART, va programar 3 esdeveniments en 1 per combinar 
formats en línia i presencial. L'European BIM Summit presencial 
tindrà lloc al juny de 2021 i va comptar amb dues trobades vir-
tuals prèvies: el BIM XP a l’octubre de 2020, i el EBS+ al nov-
embre.

La cimera internacional sobre Building Information Modelling 
(BIM) va tenir com a eix central la participació. Així, els as-
sistents participaran en l'elaboració de documents de treball 
col·laboratius, votaran els temes de les properes edicions i po-
dran intervenir i interactuar amb els ponents en tot moment du-
rant les diferents trobades.

El BIM XP va ser l'encarregat de donar inici a aquest triple es-
deveniment participatiu, amb una jornada gratuïta en línia de 
workshops sobre aplicacions BIM. Al novembre va tenir lloc 
l’EBS+, el major congrés en línia sobre BIM, amb la participació 
de 4 keynote speakers de reconeixement internacional, 9 case 
studies i 3 taules rodones.

L'European BIM Summit (EBS) és un congrés internacional de 
caràcter anual sobre Building Information Modelling (BIM), que 
té com a objectiu la divulgació de les bones pràctiques en l'ús 
de BIM, així com la posada en comú de metodologies BIM i 
l'alineament internacional. 

XVII PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ

El Celler Clos Pachem a Gratallops, les obres del Castell de 
Montjuïc a Barcelona, l’Institut de Recerca Mèdica de l’Hospital 
de Sant Pau, el Teatre l’Artesà del Prat de Llobregat l la nova seu 
corporativa de Metges Sense Fronteres (MSF) a Barcelona van 
ser les 5 obres de referència guanyadores en la XVII edició dels 
Premis Catalunya Construcció que organitza el Caateeb. 

En la categoria de rehabilitació hi va haver dues mencions espe-
cials i un any més, es va atorgar el millor treball de final de grau 
de les escoles d’arquitectura tècnica qu va guanyar la compan-
ya Carla Garcia Pagès. Les 129 obres presentades en les dife-
rents categories professionals representen una bona mostra de 
l’activitat duta a terme a Catalunya durant els anys 2018 i 2019. 
Pel que fa al Premi Especial a la Trajectòria Professional 2020, 
aquest any es va atorgar a Ezequiel Bellet i García, aparellador i 
coordinador de seguretat i salut que ha dedicat bona part de la 
seva vida professional a fer més segures les obres d’edificació. 

Celebració de la V  
edició de l’European  
BIM Summit 

Nova seu corporativa 
de Metges Sense 
Fronteres a Barcelona
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Magatzem de Càritas 
Diocesana amb 
productes bàsics 
d’alimentació

Taller infantil per 
despertar vocacions els 
futurs aparelladors

El total de candidatures presentades enguany va ser de 129. 
Després de fer una primera selecció, el jurat va escollir 22 fi-
nalistes en les 5 categories professionals i 5 finalistes per als 
treballs final de grau. 

Els Premis Catalunya Construcció tenen com a objectiu reconèi-
xer l’esforç de professionals i empreses del procés constructiu 
i premiar les persones que, amb el seu treball, contribueixen a 
millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la se-
guretat en la construcció. Els premis compten amb el suport del 
Consell de Col·legis d’Aparelladors de Catalunya i d’Arquinfad. 

El jurat té caràcter pluridisciplinari i en aquesta XVII edició 
estava format per Conxita Balcells, arquitecta; Jan Dinarès,  
arquitecte tècnic en exercici lliberal; Santiago Ayuso, arquitecte 
tècnic i coordinador de seguretat; Elisabeth Magán, arquitecta 
tècnica i directora de producció de Maheco Constructora; Da-
vid Garcia, arquitecte i consultor d’estructures, Marcos Barjola, 
arquitecte tècnic i director d’execució d’obres i Celestí Ventura, 
president del Caateeb i alhora president del jurat. 

EL TÈCNIC DE CAPÇALERA  
A LA FIRA DE LA CANDELERA

Un any més, el Caateeb hi va participar a la Fira de la Construc-
ció que es desenvolupa en el marc de les Festes de la Candelera 
de Molins de Rei al més de febrer, organitzada per l’Agrupació 
de la Construcció (ACM) d’aquesta població del Baix Llobregat. 
El Caateeb hi va muntar un estand per explicar als ciutadans 
la figura i l’important paper que juga l’aparellador, el tècnic de 
capçalera en el manteniment, conservació i ús correcte dels 
edificis, el qual va comptar amb la col·laboració entusiasta de 
diversos companys arquitectes tècnics. També hi van muntar 
un taller infantil de construcció en el qual s’ensenyava els men-
uts a dissenyar una casa sota els conceptes de respecte al medi 
ambient i sostenibilitat. El taller no va parar de funcionar a ple 
rendiment durant tota la fira.

Ezequiel Bellet 
va guanyar el 
Premi Especial 
a la Trajectòria 
Professional 2020 AJUDAR ELS MÉS VULNERABLES

La Junta de Govern del Caateeb va fer una aportació econò-
mica especial destinada a fer front a la situació creada per 
la pandèmia sanitària. Els ajuts van anar destinats a Càritas 
Diocesana, entitat amb la qual el Caateeb manté vigent un 
acord de col·laboració. L’entitat destinarà aquest ajut al seu 
programa de necessitats bàsiques, i en especial a garantir el 
dret a l’alimentació i l’habitatge, una necessitat que s’ha vist 
incrementada de manera exponencial amb l’actual situació 
d’emergència.

La col·laboració del Caateeb amb Càritas ve de lluny. L’any 
2016 ja es va signar un conveni pel qual el Caateeb es com-
prometia a fomentar entre els seus col·legiats un voluntariat 
orientat a contribuir al manteniment i la conservació dels im-
mobles destinats a funcions socials gestionats per Càritas, així 
com dels habitatges i altres espais destinats a donar servei a 
les persones ateses per l’entitat social.

L’acord destacava el compromís dels aparelladors de Barcelona 
amb un voluntariat destinat a atendre necessitats bàsiques de 
les persones, com és el cas de l’habitatge. Càritas treballa molt 
activament dins d’aquest àmbit amb l’objectiu d’acabar amb 
les desigualtats i l’exclusió social dels sectors més vulnerables 
de la societat. L’any 2018 Càritas va lliurar la distinció d’Entitat 
amb Cor al Caateeb per la feina feta en la sensibilització del 
col·lectiu de professionals i la seva participació com a profes-
sionals solidaris.
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JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern s’ha reunit al llarg de l’any normalment en 
dilluns alterns. La composició de la Junta de Govern ha estat 
conformada de la manera següent:

Celestí Ventura, president

Maria Rosa Remolà, vicepresidenta  

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

Joan Félix Martínez, vocal i delegat del Maresme

David Mercader, vocal i delegada d’Osona-Moianès

Bernat Navarro, vocal i delegat del Vallès Occidental

Josep Lluís Sala, vocal i delegat del Vallès Oriental

Marcos Barjola, vocal

La nadala del Caateeb 
ens va recordar els millors 
moments del nostre 
Concert de Nadal

ÒRGANS DE GOVERN1.3 

Junta 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 su-
port de les comissions territorials que han celebrat les reunions 
respectives corresponents en cadascun dels àmbits de les nos-
tres comarques. 

UNA NADALA MOLT ESPECIAL

L’any 2020 l’emergèrcia sanitària no ha fet possible convocar els col·legiats i col·legiades, les seves famílies i 
amics a celebrar junts el Nadal amb el concert que cada any acull la basílica de Santa Maria del Mar de Bar-
celona. No obstant això, el departament de comunicació ha preparat una nadala ben especiual i emotiva, amb 
un vídeo que recordava aquestes trobades multitudinàries que tant interès ha despertat sempre entre el nostre 
col·lectiu professional. La nadala-vídeo es va poder compartir també per les xarxes socials amb una etiqueta 
que crida a l’esperança: #tornaremacelebrar.

L’equip que conforma 
la Junta de Govern del 
Caateeb
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ASSEMBLEA GENERAL D’APROVACIÓ DE PRESSUPOST 2021

L'Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 22 de desembre va aprovar el 
pressupost d'ingressos i despeses per al 2021 presentat per la Junta de Govern, amb un programa d'acció 
col·legial basat en dues idees principals: donar el màxim suport al col·legiat en moments d'incertesa i preparar 
el Col·legi per a una recuperació econòmica en què el sector de la construcció podria tenir un paper cabdal. 
La Junta de Govern va elaborar el pressupost per al 2021 en base a un escenari econòmic amb una situació 
delicada en termes generals, però amb una previsió de recuperació de l'activitat constructora.

Acords de l’Assemblea

Els acords de l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 22 de desembre de 
2020 van ser els següents:

1. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2021 del Caateeb. L’acord es va 
prendre per unanimitat.

2. Aprovar la proposta del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2021 de la societat Aparelladors Ser-
veis Professionals, Corredoria d’Assegurances, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al Caateeb). 
L’acord va ser aprovat amb el vot favorable de tots els assistents, excepte 1 vot en contra. 

3. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2021, corresponent a la societat 
Gescol Serveis i Tecnologies, SLU (el capital del qual pertany íntegrament al Caateeb). L’acord va ser 
aprovat amb el vot favorable de tots els assistents, excepte 1 vot en contra. 

4. Designar els col·legiats Joan Vilella Sorrosal, Josep Baquer i Sistac i la col·legiada Clàudia Vargas 
Canals, amb Josep Orriols i Mas com a suplent, com a interventors que signaran conjuntament amb el 
secretari i el president l’acta d’aquesta sessió, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts 
col·legials.

ASSEMBLEA GENERAL DE TANCAMENT D’EXERCICI 2019

Cada any als mesos d’abril o maig se celebra al Caateeb l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i 
col·legiades en la qual la Junta de Govern presenta la liquidació pressupostària i l’informe de gestió correspo-
nent a l’any anterior. No obstant això, les especials circumstàncies que viscudes el 2020, amb l’emergència sa-
nitària decretada arreu del món va motivar que aquesta trobada no es poguès celebrar en les dates previstes. 

El 26 de novembre finalment es va celebrar l’Assemblea General en la qual es va presentar la liquidació pressu-
postària i l’informe de gestió de l’any 2019, així com la memòria d’activitats. La sessió es va fer via telemàtica 
per tal de preservar les condicions sanitàries dels assistents, tal com permet la recent modificació de la Llei de 
col·legis professionals, i va comptar amb les mesures adients per facilitar les exposicions i el debat i al mateix 
temps garantir la transparència i seguretat en les votacions realitzades a distància. L’acte va ser presidit per 
Celestí Ventura, president del Caateeb; Maria Rosa Remolà, vicepresidenta (a distància); Jaume Casas, secre-
tari i Natàlia Crespo, comptadora. Tant la memòria d’activitats com la gestió econòmica de l’entitat va merèixer 
l’aprovació de l’Assemblea.

Acords de l’Assemblea 

Els acords adoptats per l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 25 de 
novembre de 2020 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 2019. L’acord es va prendre per unanimitat.

2. Aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del Caateeb, corresponent a l’exercici 2019 
i de l’aplicació del resultat, així com del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2019. 
L’acord es va prendre amb el vot favorable de tots els assistents excepte 1 abstenció. 

3. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 de la societat Aparelladors Serveis Professionals 
Corredoria d’Assegurances SLU (el capital del 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 2019 de la societat Gescol Serveis i Tecnologies SLU 
(el capital del qual pertany íntegrament al Caateeb) i de l’aplicació del resultat. L’acord es va prendre amb 
el vot favorable de tots els assistents excepte 1 abstenció. 

5. Elegir les col·legiades Laura Càmara i Maria Àngels Sánchez i el col·legiat Josep Orriols, que constitui-
ran, junt amb Esteve Aymà, Miguel Angel Delgado i Jesús Rey, la Comissió Econòmica per a l’exercici 2020, 
d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.

6. Designar la col·legiada Clàudia Vargas i els col·legiats Josep Baquer i Isaac Martínez, amb Manuel Se-
gura com a suplent, com a interventors per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat 
amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials. 

D’esquerra a dreta: Jaume 
Casas, Celestí Ventura i 
Natàlia Crespo
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GENERALITAT DE CATALUNYA

La tasca realitzada pel Caateeb en diversos àmbits d’interès 
professional ha estat intensa i continuada, amb especial menció 
de tot allò relacionat amb els departaments de Territori i Soste-
nibilitat, Polítiques Digitals i Administració Pública, Justicia, Tre-
ball, Afers Socials i Familia, així com diferents secretaries com la 
d’Habitat Urbà i Territori o la de Medi Ambient i Sostenibilitat, tre-
ballant plegats en àmbits relacionats amb l’habitabilitat, la reha-
bilitació, l’eficiència energètica, el medi ambient, l’accessibilitat i 
la supressió de barreres arquitectòniques, la seguretat i 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 su-
pervisió de les propostes legislatives que afecten la professió i el 
sector, així com d’estudi per a la implantació i interpretació de les 
noves normatives actualment en vigor. 

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 son 
les més properes als ciutadans i al territori, i per tant les accions 
coordinades amb aquestes administracions tenen una poten-
cial d’incidència immediata en les persones. 

Treballar molt estretament amb les entitats d’àmbit comarcal 
i els ajuntaments permet donar presència, paraula i posicio-
nament a la professió al territori. Per això els oferim suport i 
recolzament en el dia a dia professional i col·laborem en aque-
lles iniciatives que representen un benefici per als ciutadans. 
Enguany hem incrementat la tasca de suport als ajuntaments i 
altres administracions en matèria d’atribucions, que ha permès 
escatir, per exemple, situacions de restricció injustificades a les 
intervencions 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.. 

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 co-
rrespon la direcció, administració i representació del Consell. 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 sobre els temes d’interès per a la professió que 
tenen àmbit català, com ara l’anàlisi dels projectes normatius 
autonòmics o estatals o bé la coordinació col·legial i adminis-
trativa per a l’exercici professional a Catalunya. Algunes de les 
activitats en què s’ha participat i treballat durant l’any han estat 
la intervenció i seguiment de projectes normatius autonòmics i 
estatals, així com de l’organització col·legial i professional. 

CONSELL GENERAL D’ÀMBIT ESTATAL

El Caateeb ha participat, representat pel president, a les reu-
nions periòdiques de la Junta de Govern del Consejo General de 
la Arquitectura Tècnica (cgate) d’àmbit estatal, en representa-
ció del Consell de Col·legis de Catalunya, així com a les reunions 
de l’Assemblea General. També ha col·laborat en els grups de 
treball encarregats d’analitzar les iniciatives legislatives que 
afecten la professió i el nostre sector, així com de posada en 
marxa d’accions estratègiques, essent una de les cabdals la re-
dacció d’un pla estratègic de la professió. El Caateeb ostenta la 
representació del CGATE a les juntes directives de GBCE i també 
de la CEEC, entitat europea que aglutina als experts en econo-
mia de la construcció..

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

S’ha continuat aprofundint en mantenir una estreta col·laboració 
amb un elevat nombre de col·legis professionals i entitats 
del sector. Pel que fa als primers, destaca la participació en 
l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Ca-
talunya, 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 seva taula de caràcter tècnic, així com la taula lletrada, que 
tracta els temes de caire jurídic.

En el camp de l’acció institucional, hem de destacar la 
col·laboració amb Arquinfad, associació interdisciplinària del 
disseny de l’espai i amb els premis que organitza anualment 
l’entitat, els Premis fad, guardons amb un reconegut prestigi en 
els àmbits de l’arquitectura, l’interiorisme i els espais urbans 
i que ja compten amb més de 50 anys d’història. Al mateix 
temps, Arquinfad dóna suport als Premis Catalunya Construc-
ció que organitza el Caateeb.

El Col·legi també col·labora amb la fundació ITeC en el desen-
volupament de la implantació de bim en diferents taules de tre-
ball, aglutinades sota el paraigües de la comissió Construïm el 
futur, en què el Caateeb ha liderat el grup anomenat Processos 
i participa en la taula de coordinació. 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 rellançament de la professió. 

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, participant periòdicament a les reunions 
dels seus òrgans de govern, així com en diferents activitats 
organitzades en el seu marc d’actuació. D’altra banda aquesta 
entitat es coorganitzadora del European BIM Summit.

Com és necessari, enguany també ha tingut continuïtat la 
col·laboració amb altres col·legis professionals, dins de la qual 
destaca 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, Asso-
ciació de Consultors d’Estructures (ace), Gremi de Constructors, 
Green Building Council Espanya (GBCe), Asociación Española 
de Mantenimiento (aem), Cercle d’Infraestructures, Associació 
Catalana de Facility Management, Clúster de Seguretat Contra 
Incendis de Catalunya i també en iniciatives sectorials, com el 
Grup Impulsa la Rehabilitació, la Taula d’interpretació de Plans 
d’autoprotecció (TID-PAU), la Taula pel Pla especial Emergèn-
cies per Risc de Vent (VENCAT) o la Taula d’interpretació de la 
normativa de seguretat contra incendis (TINSCI), entre d’altres. 

Finalment, cal esmentar l’estreta relació, sobre la qual cal se-
guir aprofundint, del Caateeb  amb les escoles universitàries. 
En aquest àmbit destaca la campanya per a la promoció de la 
professió i el grau universitari que va adreçada als joves, a les 
seves famílies i els professors d’institut, iniciativa nascuda i li-
derada des del Caateeb que ha estat assumida per la Premaat, 
obrint-la a tot l’Estat espanyol. S’ha prestat servei als estu-
diants i s’han concedit els Premis als millors treballs de final 
de grau. Pel que fa a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació 
de Barcelona (epseb), també s’ha participat en el seu patronat 
empresarial. 
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17 Institut Cartogràfic i  Reunió amb Direcció de l'ICGC 
 Geològic de Catalunya 

18 Recinte Escola Industrial Reunió amb Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la  
  Diputació de Barcelona

18 Caateeb Reunió amb el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya

19 ICAB Intercol·legial - Reunió conjunta Taula Tècnica i Taula Lletrada

24 Caateeb Reunió amb el Col·legi d'Arquitectes Tècnics d'Andorra

24 Caateeb Junta de Govern Caateeb

25 Caateeb Signatura conveni amb Propamsa

26 Ajuntament de Barcelona Reunió amb Regidoria d'Habitatge

27 Diputació de Tarragona Reunió amb Diputació de Tarragona i Col·legi d'Enginyers Industrials  
  de Catalunya

27 Consell de l'Habitatge Grup de Treball Pla d'Acció Municipal  
 Social de Barcelona

MARÇ

2 COAC Reunió amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

3 Incasol Reunió amb Direcció General de l'Incasol

6 Gremi de Constructors Workshop "Població i habitatge"

9 Caateeb Junta de Govern

11 Departament de Treball Reunió amb Secretaria General d'Igualtat, Migracions i Ciutadania 

12 Caateeb Junta de Govern del Consell català

16 WebEx Junta de Govern Caateeb

18 WebEx Junta de Govern Caateeb

23 WebEx Junta de Govern Caateeb

27 Teams Taula Col·legis Tècnics

30 WebEx Junta de Govern Caateeb

ABRIL

6 WebEx Junta de Govern Caateeb

15 WebEx Junta de Govern Caateeb

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

GENER

10 Caateeb Reunió amb ArquinFad

13 Caateeb Reunió amb Gremi de Constructors

13 Caateeb Junta de Govern Caateeb

16 Caateeb Junta de Govern del Consell Català

16 Caateeb Comissió Sènior

16 Caateeb Comissió Júnior

17 Teatre Nacional de Catalunya Cimera Catalana d'Acció Climàtica

20 ITeC ITeC - Comissió Permanent del Patronat

24 Departament de Territori Reunió amb Secretaria General

24 CGATE CGATE - Assemblea General Ordinària

27 Ajuntament de Manresa Reunió amb Urbanisme Aj. Manresa

31 Sant Martí Sarroca Sopar anual Delegació Alt Penedès-Garraf

FEBRER

3 Caateeb Reunió amb l'Àrea de Serveis Socials de l'Hospital St. Joan de Déu

3 Caateeb Junta de Govern Caateeb

3 Teatre Poliorama Homenatge a Joan Antoni Solans

4 Caateeb Observatori Metropolità de l'Habitatge

10 ArquinFad Reunió amb Junta de Govern ArquinFad

10 Caateeb Junta de Govern Caateeb

11 Restaurant Taula de Col·legis Tècnics

13 Caateeb Trobada amb Escoles d'Arquitectura Tècnica

14 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

17 Palau de Pedralbes Assemblea Urbana de Catalunya

17 ITeC ITeC - Comissió Permanent del Patronat
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27 WebEx Reunió Col·legis tècnics amb Habitatge Ajuntament de Barcelona

28 Teams Comissió BIM Departament de Territori

28 Gotomeeting Reunió col·legis tècnics - Caateeb/COAC/COEIC/CETIB

JUNY

1 WebEx Junta de Govern del Consell català

2 Zoom Jornada 20 anys LOE

3 Teams Reunió amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

3 Teams Taula d’Entitats del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de  
  Catalunya

8 WebEx Junta de Govern Caateeb

10 Teams Consell Assessor de l’Institut Català d’Energia

15 Teams Ple del Patronat ITeC

16 Gotomeeting Reunió Consell català/CGATE

22 Teams ITeC - Comissió Permanent del Patronat

22 WebEx Junta de Govern Caateeb

23 Gotomeeting Reunió Col·legis tècnics - Caateeb/COAC/COEIC/CETIB

25 PREMAAT Reunió PREMAAT AMB presidents de col·legis

29 Galeria OAB Assemblea ArquinFad

30 Zoom CGATE - Assemblea General Ordinària

JULIOL

6 WebEx Junta de Govern Caateeb

7 Teams Reunió Col·legis tècnics - Caateeb/COAC/COEIC/CETIB

8 Caateeb Assemblea Territorial PREMAAT

9 WebEx Junta de Govern del Consell Català

14 Caateeb Reunió amb Agència de l'Habitatge de Catalunya

15 Hotel Nuevo Madrid Assemblea General PREMAAT

16 Hotel Riu Plaza de España Assemblea General MUSAAT

20 Teams ITeC - Comissió Permanent del Patronat

20 WebEx Junta de Govern Caateeb

27 WebEx Junta de Govern Caateeb

29 WebEx Junta de Govern del Consell Català

30 Zoom Junta de Govern CGATE

30 WebEx Reunió amb MUSAAT

MAIG

4 WebEx Junta de Govern Caateeb

5 Zoom Reunió amb CGATE

6 WebEx Reunió Col·legis Tècnics amb OCT's

7 Zoom Reunió amb CGATE

11 Zoom Reunió amb CGATE

11 WebEx Junta de Govern Caateeb

12 Teams Ple del Patronat ITeC

14 WebEx Reunió amb MUSAAT

15 WebEx Reunió Col·legis tècnics - Caateeb/COAC/COEIC/CETIB

15 WebEx Junta de Govern del Consell català

18 Teams ITeC - Comissió Permanent del Patronat

18 Teams ITeC - Plenari Comissió Construïm el Futur

18 Teams Reunió Col·legis tècnics amb conseller de Territori

18 WebEx Junta de Govern Caateeb

21 Zoom Comitè Estratègic European BIM Summit

25 Zoom Seminari Presentació licitació contractació de serveis de rehabilitació  
  d'edificis

25 Teams Reunió amb l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral 

25 WebEx Junta de Govern Caateeb

27 WebEx Reunió amb l'Ajuntament de Calella
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19 Teams ITeC - Comissió Permanent del Patronat

21 Zoom Grup Impulsar la Rehabilitació

26 Zoom Junta de Govern Caateeb

28 Zoom Grup Impulsar la Rehabilitació

28 Zoom CGATE - Presentació estudi sociològic del Caateeb

30 Zoom CGATE - Assemblea General Extraordinària

NOVEMBRE

2 Teams Reunió amb Agència de l'Habitatge de Catalunya

3 Zoom EBSEB - Projecte Nexus

3 Zoom Taula de Col·legis Tècnics

4 Zoom Comissió d'Assegurances Caateeb

4 Zoom Junta Directiva Associació Intercol·legial

9 Zoom Junta de Govern Caateeb

10 Teams Reunió Col·legis tècnics/ITeC/Gremi de Constructors

11 Zoom Comissió d'Assegurances Caateeb

11 Zoom Comissió Sectorial de l'Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de la   
  Intercol·legial  

13 Zoom Taula Tècnica Intercol·legial

16 Teams ITeC - Comissió Permanent del Patronat

18 Zoom EBSEB - Projecte Nexus

18 Zoom Reunió COAATM

18 Zoom Reunió Col·legis tècnics - Caateeb/COAC/COEIC/CETIB

18 Zoom Junta de Govern del Consell català

19 Zoom Jornada European BIM Summit

20 Zoom Comissió Permanent Consell de l'Habitatge Social

23 Teams Ple del Patronat ITeC

23 Zoom Junta de Govern Caateeb

26 Zoom Reunió COAATM

26 Zoom Assemblea General Ordinària Caateeb

17 Zoom Taula Tècnica Intercol·legial

20 Zoom Junta de Govern Caateeb

27 Teams ITeC - Comissió Permanent del Patronat

27 Zoom Junta de Govern Caateeb

28 Teams Reunió amb l'ICAEN

30 Zoom Reunió amb l'Associació Catalana de Municipis

SETEMBRE

7 Zoom Junta de Govern Caateeb

8 Teams Reunió Col·legis tècnics - Caateeb/COAC/COEIC/CETIB

15 COAC Pacte Nacional per a la Reforma Urbana de Catalunya

15 Zoom Junta de Govern Caateeb

17 Zoom Reunió amb Càritas, Hospital St. Joan de Déu, Fundació Mambre,  
  Fundació Formació i Treball

17 Zoom Junta de Govern del Consell Català

18 Zoom Grup Obert de Dones Arquitectes

21 Teams ITeC - Comissió Permanent del Patronat

21 Teams Barcelona Building Construmat 2021 - Reunió amb presidents

21 Zoom Junta de Govern Caateeb

23 Teams Reunió Col·legis tècnics - Caateeb/COAC/COEIC/CETIB

25 Zoom CGATE - Assemblea General Ordinària

OCTUBRE

7 Zoom Junta de Govern Caateeb

8 Zoom Comissió de Seguretat i Salut Caateeb

8 Zoom Comissió Econòmica Caateeb

8 Team ITeC - GT2 Processos Comissió Construïm el Futur

9 Zoom Jornada de presidents MUSAAT

15 Zoom  Junta de Govern Caateeb



35MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL 202034 LA INSTITUCIÓ

27 Zoom CGATE - Assemblea General Ordinària

30 Zoom Reunió Col·legis tècnics - Caateeb/COAC/COEIC/CETIB

30 Zoom Assemblea Intercol·legial

30 Zoom Junta de Govern Caateeb

DESEMBRE

3 Zoom Consell General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

3 WebEx Comissió de Seguretat i Salut Caateeb

4 Teams ITeC - Plenari Comissió Construïm el Futur

9 Zoom Taula Col·legis Tècnics

9 Teams Junta de Govern Caateeb

10 Zoom Comissió Econòmica Caateeb

16 Teams ITeC - Comissió Permanent del Patronat

14 Zoom Junta de Govern Caateeb

15 Zoom Jornada Sectorial de la Intercol·legial

15 Teams Patronat ITeC

16 Teams Taula de la Construcció de Barcelona

16 Teams Comissió Interdepartamental BIM

18 Zoom Reunió Col·legis tècnics - Caateeb/COAC/COEIC/CETIB

21 Zoom Junta de Govern Caateeb

22 Zoom Assemblea General Ordinària Caateeb
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Taula consultiva de les instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió (tc-ie). 

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

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

Comitè European bim Summit.

Grup de treball d’edificació del codi accessibilitat.

Comissió de preus, llibre de l’edifici, gestió de residus i cq del 
tcq de l’ITeC.

Comitè Rehabilita.

Altres comissions

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

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

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

Club EMAS.

Associació Catalana de Facility Management

Building Smart Spain

Cercle d’Infraestructures

Àrea Tècnica

El Caateeb està representat i participa activament en les insti-
tucions següents:

Consell per a la promoció de l'accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques.

Taula d’accessibilitat en les activitats de Catalunya (TAAC)

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

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

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

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

Taula de seguiment del Consorci Metropolità de l’Habitatge.

Comissió Consorci Habitatge de Barcelona

Comissió Consorci de l’Habitatge Social de Barcelona

Taula de Coordinació APCE-COAC-Caateeb sobre normativa 
de rehabilitació de Ajuntament de Barcelona

Comissió de formació continua del Caateeb.

Comitè European BIM Summit.

Comitè Rehabilita

Comitè DAPCons

Consell assessor Espai Bombers

Observatori Barcelona Rehabilitació Arquitectònica (OBRA)

Grup Impulsa la Rehabilitació

CTN 198 Sostenibilidad 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

REPRESENTACIÓ  
EXTERNA DEL CAATEEB

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

Àmbit institucional

Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Consell de l’Habitatge Social de Barcelona

Taula de col·legis tècnics / Grup de treball de degans i 
presidents de col·legis tècnics

Junta directiva i Assemblea general de l’Associació 
Intercol·legial / Comissió Sectorial de l’Enginyeria, 
Arquitectura i Tècnica

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

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

Taula lletrada dels col·legis professionals

Comisión bim del Ministerio de Fomento

Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya

Consell Assessor de l’icaen

Taula de certificació energètica dels col·legis professionals 
amb icaen

Estratègia catalana per la rehabilitació energètica (ecree)

Consell Estratègic del Pacte Nacional per a la Renovació 
Urbana

Consell Territorial Consultiu del PINSAP de Barcelona

Assemblea Urbana de Catalunya

Taula Tècnica de la Construcció-Promoció Immobiliària de 
Barcelona

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.
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EMPRESES DEL SECTOR

El Caateeb ha renovat i establert acords de col·laboració amb 
les empreses amb l’objectiu de desenvolupar conjuntament ac-
cions en els àmbits de la informació, la divulgació tècnica, així 
com en la formació dels professionals. També ha establert al 
llarg de l’any, acords de publicitat i patrocini per facilitar el des-
envolupament del programa d’acció col·legial i especialment 
en els àmbits de les publicacions, les sessions tècniques i les 
activitats de caràcter social. Les empreses amb les quals s’ha 
signat conveni de col·laboració l’any 2020 han estat:

BANC SABADELL

BASF 

CAIXA ENGINYERS

CAIXABANK

ELECNOR

PROPAMSA

L’empresa Propamsa va 
renovar el conveni com a 
patrocinador principal del 
Caateeb

SUPORT DE LES EMPRESES

Llista de les empreses i les entitats que han col·laborat amb el  
Caateeb al llarg del 2020, ja sigui amb patrocinis, publicitat o 
organització d’activitats:

4ARK CONSTRUCCIO I REHABILITACIO

A-3DS

ACTIS

AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA

AIGUES TER LLOBREGAT

ALLPLAN

APPEC

AQUATEC SUEZ

ATL

BAXI CALEFACCION

BENTLEY

BUDESA

BUILDING SMART SPANISCH CHAPTER

CAIXA D’ENGINYERS

CAIXABANK

CECAM

CHARTERED INST. ARCHIT TECHNOLOGISTS

CIAT

COINTECS

COLORKER 

COMET TECNOLOGI IDP INGENIERIA

CONSTRUCTORA DE CALAF

CONSTRUCTORA DEL CARDONER

CONTRACTA

CONTRAHUMITAT

COPISA

DAVID MUNNE

DOUBLE TRADE

DRS. MIRAVE

ELECNOR

ENCOFRATS ALSINA

FGC
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FINALCAD

FUNDACION EURECAT

FUNDACION LABORAL

GEBERIT

GEOSEC

HYDRO BUILDING 

HYSPALIT

IBERTRAC

INECO

INSTITUTS ODONTOLOGICS

ITALSAN

ITEC

JUNKERS

KANUF

MAPEI

MDT ARQUITECTURA

MEDICLINICS

MUSAAT

NKE - CAD

NOU BAU

OBRA SOCIAL LA CAIXA

ORKLI

PAVINDUS

PORCELANOSA 

PREMAAT

PRESTO IBERICA

PROPAMSA

RAS21 SL

REHABILIT

RIB SPAIN 

ROCA SANITARIO

ROSA GRES

SANITE

SCHLÜTER SYSTEMS

SIKA

SIMBIM- SIMULACION Y MODELADO DE INFORMACIO 

SISTEMAMASA

SOLER & PALAU 

STANDARD HIDRAULICA

TEAMSYSTEM 

THERMIA

TRAC REHABILITACIO

URSA IBERICA

VOPI4

ZIGURAT
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Nombre de col·legiats 

Nombre de col·legiats del Caateeb amb col·legiació única 6.911

Col·legiats com a segona col·legiació i altres casos amb efectes a 31/12/2020 71

TOTAL 6.982

INTEGRANTS DEL CAATEEB

Nombre de col·legiats 6.982

 - En actiu 5.444

 - Sense activitat professional  1.538

Nombre de precol·legiats 37

Nombre de societats professionals 196

Nombre d’afiliats 4

TOTAL 7.219

Aquestes són les dades tancades el 31 de desembre de 2020.

COL·LEGIATS, PRECOL·LEGIATS I SOCIETATS

El Col·legi és la institució que representa i ordena l’exercici de la professió d’aparellador, arqui-
tecte tècnic i enginyer d’edificació i treballa per promocionar-lo tècnicament i econòmicament, 
com també per projectar la seva funció social. Per a dur a terme aquesta tasca, el Caateeb assu-
meix igualment el paper d’una entitat de serveis, no solament per als seus col·legiats, sinó també 
per a la resta de professionals i empreses del sector de l’edificació, l’arquitectura i d’urbanisme.  
El Caateeb integra un col·lectiu professional format per gairebé 7.000 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 engin-
yeria d’edificació mitjançant la precol·legiació. Amb aquesta modalitat, els estudiants poden acce-
dir a bona part dels serveis en condicions similars als col·legiats. Finalment el Caateeb contempla 
la possibilitat d’afiliació a altres professionals que mostren interès en gaudir dels seus serveis, 
productes i avantatges. Com cada any, s’han realitzat sessions 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.

INTEGRANTS DEL CAATEEB1.5

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

 Estàndard:  1.474

 Júnior: 46

 Sènior:  31

 Invalidesa: 11

HOMES 

 Estàndard:  4.398

 Júnior: 94

 Sènior:  849

 Invalidesa: 79

TOTAL

 Estàndard:  5.872

 Júnior: 140

 Sènior:  880

 Invalidesa: 90

SESSIONS PER ALS NOUS COL·LEGIATS

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 l’inici de l’exercici professio-
nal 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 fer 3 sessions informatives en les 
quals hi van participar 36 col·legiats i col·legiades. 

COL·LEGIACIÓ PER GÈNERE

Del total de col·legiats i col·legiades a 31 de desembre de 2020:

Dones: 1.562 (22,4%)

Homes: 5.420 (77,6%)

ALTES I BAIXES

El servei de col·legiació és el responsable de tramitar els pro-
cessos d’altes, baixes, reingressos i trasllats. Al llarg del 2020 
s’han col·legiat 182 professionals, dels quals 133 són de nova 
incorporació i 49 corresponen a reingrés en el Caateeb. S’han 
donat de baixa 300 col·legiats, dels quals 243 corresponen a 
baixa voluntària, 4 han estat baixa per trasllat a un altre col·legi 
i 53 han causat baixa per defunció. El resultat final és que a 31 
de desembre de 2020 el nombre de col·legiats del Caateeb és 
de 6.982.

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL

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

Alt Penedès-Garraf: 359

Bages-Berguedà-Anoia: 313

Barcelonès-Baix Llobregat: 4.172 *

Maresme: 578

Osona-Moianès: 202

Vallès Occidental: 910

Vallès Oriental: 448

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

COL·LEGIACIÓ1.6

Els nous companys i companyes que 
van assistir a una de les sessions junt 
al personal del Caateeb

300

182

313
578

202
448

910

359

4.172

5.420

1.562
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RESIDENTS I NO RESIDENTS

Residents: 6.911

No residents: 71

ACREDITATS I ACREDITADES

Són els titulats i titulades que tenen l’habilitació per a l’exercici 
de la professió regulada de l’arquitectura tècnica, col·legiats i 
col·legiades en un altre col·legi que volen exercir la professió 
dins l’àmbit del Col·legi de Barcelona. Han de visar en aquest 
Col·legi de forma preceptiva els treballs professionals, acredi-
tant la seva condició de tenir la col·legiació exercent en el seu 
col·legi d’origen i complir tots els requisits legals i col·legials 
establerts. 

El nombre d’acreditats i acreditades és de 1.594 repartits de la 
manera següent: 

Acreditats de Catalunya: 804

Acreditats d'Espanya: 790

71

SOCIETATS PROFESSIONALS

El nombre de societats professionals és de 196.

AFILIATS I AFILIADES

El Col·legi pot admetre la integració voluntària de persones, fí-
siques o jurídiques i institucions que tinguin relació amb la pro-
fessió de l’arquitectura tècnica o amb el sector de la construc-
ció en general, així com una vinculació professional i/o afectiva 
amb el Col·legi, en qualitat d’afiliats i afiliades. Hi ha 4 persones 
afiliades. 

PRECOL·LEGIACIÓ  
I COL·LABORACIÓ AMB LES ESCOLES

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

El nombre d’estudiants que a l’any 2020 tenen la condició de 
precol·legiats és de 37 (9 homes i 28 dones).   

Alt Penedès-Garraf: 1 (dona) 

Bages-Berguedà-Anoia: 1 (home)

Barcelonès-Baix Llobregat*: 24 (5 homes / 19 dones) 

Maresme: 1 (dona) 

Osona-Moianès: 0

Vallès Oriental: 1 (dona) 

Vallès Occidental: 9 (3 homes / 6 dones) 

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

EXERCENTS I NO EXERCENTS

Es considera una col·legiació exercent aquella que desenvolupa 
qualsevol activitat pròpia de la professió, amb independència 
de la modalitat d'exercici.    Particularment,  qui realitzi treballs 
subjectes  al visat ha de tenir obligatòriament la condició de 
col·legiació exercent. Així mateix, de conformitat amb la Llei 
7/2006 d'exercici de professions titulades a Catalunya, qui sigui 
exercent obligatòriament ha de disposar d'una assegurança de 
responsabilitat civil. 

Per contra, es considera col·legiació no exercent aquella que 
no desenvolupa cap activitat pròpia de la professió. Qui consti 
com a no exercent no podrà visar ni registrar treballs professio-
nals,  no formarà part de la base de dades de la finestreta única 
(que engloba la totalitat dels col·legiats i col·legiades exercents 
en qualsevol col·legi de l'Estat, per facilitar l'exercici a tot l’Estat 
espanyol) i tampoc podran formar part de la borsa de treballs de 
tipus liberal o de les llistes de pèrits que gestiona el Caateeb.

Exercents: 5.444 (78%)

No exercents: 1.538 (22%)

6.911

5.444

1.538

1 1 0

9

1 1

24
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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, inter-
mediar per resoldre-les. En el cas que la conducta denunciada 
vulneri la deontologia professional i constitueixi una infracció, 
el Caateeb incoa l’expedient sancionador corresponent. 

Queden excloses d’aquest servei les reclamacions per respon-
sabilitat civil, que en el seu cas s’han de tramitar a través de 
la companyia d’assegurances del col·legiat o col·legiada, així 
com les reclamacions per motius contractuals i econòmics que 
s’han de dirimir de forma privada entre les parts o, en el seu 
cas, 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 discre-
pàncies respecte al criteri del tècnic o tècnica. 

Indicadors del servei 2020: expedients nous 48 (-21% respecte 
del 2019).

TRAMITACIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS

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

Durant el 2020 no s’ha incoat cap expedient sancionador nou i 
s’han continuat tramitant els expedients no finalitzats incoats 
en el 2019

Les persones interessades poden consultar el resum de 
l’activitat deontològica del Caateeb en lapartat 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

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

11 No formalització renúncia a l'obra -

7 No realització feina contractada  -

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

2 Falsejament document col·legial -

2 Reclamació de responsabilitat civil professional -

1 Motius contractuals i econòmics -

1 Utilització logotip del Caateeb en - 
 interès particular

0 Incompliment incompatibilitats professionals -

0 Altres qüestions -

DEONTOLOGIA PROFESSIONAL1.7
D’entre les funcions públiques que els col·legis professionals tenen encomanades per la Llei i 
que justifiquen la seva raó de ser com a corporacions de dret públic, destaquen la de vetllar 
perquè l’exercici dels professionals s’adeqüi a la normativa aplicable i es respectin els drets i els 
interessos dels destinataris 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 
una infracció deontològica, exerceix la potestat disciplinaria que té atribuïda legalment.

Denunciant 

Promotor  
client: 71% 
 
Tercers: 27% 
 
Ajuntaments,  
Generalitat, 
Jutjats: 0% 
 
Altres: 2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat de la tramitació   
i intermediació col·legial

Expedients resolts: 71% 
 
Fora de l’àmbit  
del SMC: 0% 
 
Arxivats per manca de 
legitimació: 13% 
 
Passen a expedient 
sancionador: 0%               
 
En tràmit: 16% 
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COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL

La identitat institucional del Caateeb està compromesa amb la 
sostenibilitat, com a opció davant la incidència que l’activitat 
de la construcció pot tenir sobre el medi ambient. El Caateeb, 
sensible a l’actual canvi social i ambiental, aposta per un des-
envolupament sostenible i ha adquirit un compromís amb la 
protecció i conservació del medi en totes les activitats que des-
envolupa i en la promoció de valors que millorin l’actuació dels 
professionals del procés de l’edificació. 

Durant l’any 2020 s’ha realitzat l’auditoria de seguiment del sis-
tema de gestió ambiental voluntari ISO 14001 i del segell EMAS, 
que el Caateeb té implantat des de l’any 2003. Amb aquesta 
iniciativa es denota el compromís ambiental del col·legi, el qual 
destaca per una llarga trajectòria sostenibilista, que ha integrat 
en la seva responsabilitat social corporativa. Actualment enca-
ra és l’únic col·legi professional que disposa d’aquesta certifi-
cació voluntària.

Expedients d’activitats de locals 

Construction management d’obres

Catàleg de locals de Càritas

Certificats d’eficiència energètica i certificats d’habitatge usat

Valoracions d’immobles, edificis i locals

Des de l’inici de la col·laboració i fins a finals d’any hem rebut 
134 sol·licituds per part de Càritas i el nombre de professionals 
solidaris disposats a oferir els seus serveis de forma altruista ja 
són 26. Cal emfatitzar l’elevat grau d’implicació rebut per part 
dels voluntaris i l’esperit de treball col·laboratiu que hi ha entre 
ells i l’entitat. 

BORSA D’APARELLADORS SOLIDARIS AMB 
EL PETIT COMERÇ I L’HOSTALERIA

Arrel de l’impacte de la pandèmia, el Consejo General de 
l’Arquitectura Tècnica d’Espanya va fer una crida a tots els 
col·legis de l’Estat, per crear una borsa de professionals vo-
luntaris: una llista de col·legiats i col·legiades que poguessin 
oferir al sector del petit comerç i l’hostaleria un assessorament 
bàsic gratuït relacionat amb l’adequació de locals a les exigèn-
cies de seguretat en la reobertura de l’activitat. Des del Servei 
Ocupació del Caateeb es va obrir un llistat en el qual es van 
inscriure 42 voluntaris i varem atendre 6 peticions d’ajut. Amb 
l’objectiu de facilitar la tasca dels voluntaris i garantir-ne el ri-
gor en l’actuació professional, l’Àrea Tècnica del Caateeb va 
elaborar unes pautes d’actuació especifiques i es van organizar 
sessions informatives per aclarir dubtes i posar en comú les 
bones practiques en aquest àmbit. 

COMPROMÍS SOCIAL1.8

ACCIÓ SOLIDÀRIA

El Col·legi no ha desatès la vessant solidària. Enguany s’ha do-
nat continuïtat al conveni subscrit amb Càritas Diocesana de 
Barcelona, que inclou la gestió d’una borsa d’aparelladors soli-
daris per col·laborar en els programes de l’entitat, en la realitza-
ció de treballs professionals, en immobles destinats a funcions 
socials. Amb aquesta finalitat s’ha anat estenent el conveni a la 
resta de diòcesis de les comarques de Barcelona.  

A més, la Junta de Govern del Caateeb ha fet aquest any 2020 
una aportació econòmica especial destinada a fer front a la 
situació creada per la pandèmia sanitària. L’entitat destina 
aquest ajut al seu programa de necessitats bàsiques, i en espe-
cial a garantir el dret a l’alimentació i l’habitatge, una necessitat 
que s’ha vist incrementada de manera exponencial amb l’actual 
situació d’emergència.

VOLUNTARIAT CÀRITAS

L’any 2016, el Caateeb va iniciar la col·laboració amb Caritas 
Barcelona, mitjançant el qual el Caateeb es comprometia a fo-
mentar, entre els seus col·legiats i col·legiades, un voluntariat 
orientat al manteniment i la conservació dels immobles desti-
nats a funcions socials, gestionats per l’entitat, així com també 
dels habitatges i altres espais ocupats per a persones que re-
ben l’atenció d’aquesta institució. 

A partir d’aquell moment, des del Caateeb es va gestionar una 
llista de professionals de l’arquitectura tècnica disposats a 
col·laborar de forma altruista amb Càritas Diocesana de Barce-
lona. Aquesta mateixa iniciativa s’ha replicat amb altres diòce-
sis de l’entitat i ja estan vigor convenis amb les diòcesis de Sant 
Feliu, Terrassa, Maresme i l’Arxiprestal de Vic. Actualment estan 
en marxa diverses línies de treball com ara:

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

Certificació EMAS: 
http://www.apabcn.cat/Documentacio/comunicacio/colegi/
institucio/certificat_emas.pdf

Declaració ambiental: 
http://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/ambelmediambient/
compromisambiental/Pagines/declaracio-ambiental.aspx

També s’ha actualitzat i creat nous continguts en la web de 
l'Agenda de la Construcció Sostenible. Aquesta web va ser 
creada 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 aquesta 
web s’ha creat un comparador de declaracions ambientals de 
producte per a 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.   
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SERVEIS  
GENERALS

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

1. Pla de confinament davant la crisis sanitària a partir del 
16 de març. 

2. Desconfinament parcial, adequació dels espais de treball 
per respectar les mesures de seguretat i salut.

3. Espai d’atenció al col·legiat concentrat a la planta baixa 
(seu central).

RECURSOS HUMANS

Durant l’exercici 2020 i des de l’Àrea de Recursos Humans el Caateeb ha desenvolupat les accions següents:

1. Formació i acompanyament en la implementació de la nova plataforma de sistemes CRM.

2. Accions formatives per ajudar a saber gestionar el temps, treballar en equip i millorar l’atenció al col·legiat.

3. Sensibilització del personal en matèria de LOPD.

4. Execució del pla de prevenció de riscos laborals: avaluació dels riscos laborals dels llocs de treball, accions de 
formació i sensibilització al personal en matèria de prevenció, simulacre de confinament i coordinació d’activitats 
preventives amb altres agents del Caateeb.

5. Suport de formació en prevenció davant de la situació de crisi sanitària.

6. Accions per fomentar el compromís i la cohesió interna.

Dades d’evolució estadística:

 Plantilla ETT's Becaris Col·laboradors TOTAL

2013 43 3 7 13 66

2014 45 0 9 11 65

2015 45 2 7 9 63

2016 46 1 8 8 63

2017 46 0 10 8 64

2018 46 1 9 10 66

2019 51 0 8 9 68

2020 51 0 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 accions següents:

1. Reforçar els sistemes informàtics davant els atacs ci-
bernètics.

2. Posada en marxa del sistema de teletreball a partir del 16 
de març com a resposta a la greu crisi sanitària amb desple-
gament informàtic a través d’escriptoris remots.

3. Actualització de servidors.

4. Posada en marxa de la línia de backup de la seu central.
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2
Trucades ateses 2019 2020 Variació 19-20 Pes %

Visats i Centre d'Atenció Telefònica 52.227 40.761 -22% 79%

Formació 1.799 1.940 8% 4%

Servei d'Ocupació       1.502 1.102 -27% 2%

Assessoria Tècnica 7.099 5.355 -25% 10%

Assessoria Jurídica 2.022 2.262 12% 4%

TOTAL 64.649 51.420 -20% 100%

Els serveis del Caateeb han atès un total de 51.420 trucades, de les quals un 79% ha estat gestionat 
directament pel centre d'informació i consultes telefòniques i el 21% restant per les diferents àrees 
del Col·legi. Al 2020 s’ha produït una davallada del 20% del total de trucades. Aquesta disminució 
ha estat en part provocat pel retrocés de l’activitat a causa de la pandèmia i en part perquè moltes 
de les consultes han passat a realitzar-se a través dels canals de l’Oficina Virtual. En el cas de l’àrea 
de validació, visats i idoneïtat tècnica, han entrat per aquesta via 1.153 consultes.

Destaquen les variacions positives de les àrees de Formació i Assesoria jurídica que han vist in-
crementada la seva activitat durant el període de confinament, principalment per consultes relacio-
nades amb les continues modificacions legislatives durant l’estat d’alarma i el seu impacte en les 
mesures de prevenció a les obres i les responsabilitats professionals derivades. I en el cas de l’Àrea 
de Formació per l’increment d’accions formatives en format en línia durant el període de confina-
ment i els nous avantatges per accedir a la formació des de casa o el despatx.

CENTRE D'ATENCIÓ TELEFÒNICA2.1 

SERVEIS AL COL·LEGIAT
Centre d’atenció telefònica _ 55

Servei de validació i exercici professional _ 57

Assessoria jurídica _ 62

Servei d’ocupació _ 66

Corredoria d’assegurances _ 74

Formació _ 77

Activitats professionals i culturals _ 86
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ACTIVITAT PROFESSIONAL I EL VISAT

Les dades del 2020 han estat marcades per l’efecte de la pandèmia que va provocar una aturada de 
tota activitat no essencial i per tant, de les obres, des del 14 de març fins el 23 de maig. La represa 
de l’activitat es va anar produint de forma lenta i progressiva, sobretot durant els primers mesos 
atesa la incertesa de la nova situació però sobretot, per la inseguretat econòmica que ha produït 
aquesta crisi sanitària entre promotors, propietaris, comunitats, etc i  que ha afectat el sector.  

Tot i la forta davallada de l’activitat durant els mesos de confinament que superà el 60%, a partir 
del mes d’agost les desviacions mensual van ser inferiors al 5% i alguns mesos inclús superiors 
a les de l’any anterior. En conseqüència, el descens acumulat durant el mesos de confinament ha 
suposat un descens global del 21% de l’activitat respecte a l’any anterior. 

Al llarg de l’any 2020 s’han visat 50.119 treballs professionals, prop de 12.000 treballs menys que 
a l’any anterior. Destaca el descens dels anomenats altres treballs que baixen un 35% i en el cas de 
treballs d’obra i/o seguretat  d’un 10%. 

L’opció de registrar treballs professionals en lloc de visar és totalment residual, suposant única-
ment un 1% respecte al total d’expedients tramitats i amb un important retrocés respecte l’any 
anterior d’un 76%..

SERVEIS DE VALIDACIÓ  
I EXERCICI PROFESSIONAL

2.2
ENTITAT DE REGISTRE DE CERTIFICATS DIGITALS  
SERVEI DE SIGNATURA DIGITAL

Altes Revocacions Renovacions

12 3 1

1.402 198 -

1.414 201 1

Altes Revocacions Renovacions

14 1 3

735 119 -

749 120 3

Firmaprofessional

IdCat (tots)

TOTAL

Altes Revocacions Renovacions

-14% 100% -67%

91% -66% -

89% 68% -67%

20202019 Variació

El Caateeb és Entitat de Registre (ER) de IdCAT per delegació del Con-
sorci d’Administració Oberta de Catalunya a Barcelona i les diverses de-
legacions comarcals, i Autoritat de Registre de Firmaprofesional. 

Certificats operatius

El nombre de certificats operatius de Firmaprofesional al 
tancar el 2020 és de 81. Pel que fa al nombre de certificats 
operatius de IdCat ha passat dels 652 al finalitzar el 2019 
a 2.769 de finals de 2020. 

Tal com s’aprecia en l’últim quadre, la variació d’altes comparant l’any 2019 amb l’any 
2020 és d’un 89% i pràcticament tot l’increment és correspon a certificats IdCat (89%). 
Aquest augment ha estat degut a un fort increment de la demanda de certificats per 
part de col·legiats i molt ciutadans que amb la situació de la pandèmia, en moments de 
confinament total o parcial, moltes de les gestions que podien realitzar els ciutadans 
amb les Administracions i altres actes jurídics, les havien de fer amb un certificat digital. 

Quadre de variació d’altes, revocacions i renovacions 2019-20
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EL VISAT DE TREBALLS D’OBRA

Durant el 2020 s’han visat expedients corresponents a 10.763 direccions d’obra, de les quals 7.887 corres-
ponen a direccions de tècnic únic i 2.877 a direccions d’execució d’obra, aquestes últimes habitualment 
associades a obra nova o gran rehabilitació. Això suposa que s’han visat un 14% menys de direccions 
respecte el 2019. 

El descens menys pronunciat s’ha produït en els treballs associats a obres d’escassa entitat, sovint requeri-
des per treballs d’urgència o millores a l’interior d’habitatges o en unifamiliar. Cal destacar, el fort increment 
de la construcció de piscines en edificis unifamiliars que superà el 40% respecte a l’any anterior.

El retrocés de l’activitat d’obra ha estat superior en les direccions d’execució d’obres (-11%) que en les 
direccions de tècnic únic que van baixar un 8%. L’impacte als projectes ha estat del 10% provocat principal-
ment per les dificultats d’engegar obres de rehabilitació en edificis plurifamiliars i de prendre decisions per 
part de les comunitats de propietaris, un indicatiu és la forta baixada del 58% de les inspeccions tècniques 
d’edificis. 

Evolució de les obres d’edificació

Pel que fa a les obres d’edificació, en els gràfics següents és pot veure l’evolució del nombre d’obres, super-
fícies d’actuació i desglossament per tipus d’obra. S’han tramitat 9.852 direccions corresponents a obres 
d’edificació que representa un 5,7% menys que a l’any anterior, situant-se en dades del 2017. Aquestes 
inclouen tant les direccions d’execució d’obres com les direccions de tècnic únic (DEO+DO). En superfície la 
variació és de -23%, situant-se en dades properes al 2016.

TREBALLS     2019    2020    % DESV

Projectes 5.659 4.844    -10%

Documentacions tècniques 2.271       2.089    -3%

DO+DEO 9.028          7.887     -8%

DEO 3.430 2.877   -11%

Estudi de seguretat (eS) 530 348  -31%

Estudi Bàsic de seguretat (ebS) 7.800 6.794     -9%

Coordinació de seguretat 8.033 6.790    -11%

TOTAL TREBALLS D'OBRA I SEGURETAT 36.749 31.628 -10%

Informes 2.248 1.688 -21%

Certificat d’Habitatge Usat (CHU) 19.453 14.356 -23%

Certificats d'eficiència energètica  1.971  1.455   -24%

Ite 1.112  454   -58%

Treballs varis 631 539   -88%

TOTAL ALTRES TREBALLS 25.415  18.492  -35%

TOTAL TREBALLS 62.164  50.119                 -21%
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INFORMES D’IDONEÏTAT TÈCNICA (IIT)

El Caateeb és entitat habilitada per a la verificació i control de 
projectes i documentacions tècniques. Durant l’any 2020 s’han 
realitzat els següents tipus d’informes:  

• La verificació i control de projectes i elabora-
ció d’Informes d’Idoneïtat Tècnica en els tràmits 
d’intervenció municipal d’obres des del 2011. 

• La verificació de la idoneïtat dels informes d’Inspecció 
Tècnica d’Edificis, com a valor afegit al visat d’aquest 
tipus de treball. 

S’han tramitat un total de 3.545 expedients d’Idoneïtat Tècnica, 
un 86% de projectes d’obres a Barcelona, un 14% d’inspeccions 
tècniques d’edificis.

Consultoria d'idoneïtat tècnica

La unitat d’idoneïtat tècnica ha atès un total de 2.207 consultes. 
A continuació es relaciona el tipus de consulta rebut: 

Tipus Consultes %

Idoneïtat Barcelona 1.988   90%

Ite 166 8%

CmH 53 2%

S’han publicat a través del setmanari 7@ 23 preguntes fre-
qüents i noticies sobre el tràmit de idoneïtat Barcelona i 5 sobre 
el tràmit de ITE. Aquestes noticies es poden trobar a la pàgina 
web del Col·legi.

La variació del nombre d’obres del 2020 respecte al 2019 d’obra nova i la rehabilitació ha estat 
força similar (5,5% a l’obra nova i 5,8% a l’obra de rehabilitació i ampliació). De l’anàlisi de l’evolució 
del nombre de direccions per tipus d’obra, es desprèn que de les 9.852 obres d’edificació, 1.925 
corresponen a obra nova i 7.927 a obres de rehabilitació i ampliació, que representen un 80% del 
total d’obres iniciades al 2020. Les obres de rehabilitació i intervenció en edifici existent guanyen 
en pes a les de obra nova des de l’inici de l’anterior crisi del 2008 i es manté estable com a principal 
activitat dels professionals de l’arquitectura tècnica a les obres.

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

Durant l’any 2020 s’han emès 3.091 Informes d’idoneïtat tècni-
ca favorables, que representa una disminució del 17% respecte 
l’any anterior. Aquesta variació és 7 punts superior a la mitjana 
de la província de Barcelona pel fort impacte de la pandèmia a 
la ciutat de Barcelona. Un total de 720 col·legiats i col·legiades 
al Caateeb, 9 arquitectes tècnics d’altres col·legis i 40 profes-
sionals d’altra titulació han sol·licitat l’Informe d’Idoneïtat al 
Caateeb. 

Des de l’inici de l’aplicació de l’ordenança municipal a l’octubre 
del 2011 ja s’han emès 29.644 informe fins a finals del 2020. 
El pes més important dels informes realitzats ha estat la veri-
ficació de projectes tècnics, en especial les rehabilitacions de 
façana, patis, mitgeres i cobertes, així com les reformes inte-
riors d’habitatges.

Tipus d'informe Num expedients %

Projecte de llicència 114   3%

Projecte tècnic 2.860 93%

Documentació tècnica 117 4%

TOTAL 3.091 100%

Validació de la Idoneïtat de les inspeccions 
tècniques d’edificis

La revisió de la idoneïtat de la Inspecció Tècnica d’Edificis s’ha 
realitzat al 92% de les ITE visades, un total de 454 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 4 expedients

Registre de societats professionals  194 societats d’alta *

Emissió certificats col·legials 

Certificats estàndards  2.153 (+57%)

Certificats específics i certificats històric professional 47

Emissió certificats per a tercers  2

Resposta d’oficis judicials 10

(*) Dades tancades el 31 de desembre del 2020

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 2020 ha estat de 
2.539 (+34%). Es reparteixen de la manera següent: 2% pre-
sencials (reducció significativa a causa del confinament), 
54% telefòniques, 27% correu electrònic i 17% Oficina Virtual.

La situació d’emergència sanitària ha condicionat de forma 
substancial el Servei d’assessorament jurídic al llarg del 2020. 
Per una banda, ha generat un increment significatiu de consul-
tes (+34%) respecte de l’any 2019, i també ha modificat el canal 
d’atenció, amb una reducció molt dràstica de les visites pre-
sencials pel confinament (han passat del 20% habitual al 2%). 
Les consultes s’han repartit majorment entre les telefòniques 
(54%), les consultes per correu electrònic (27%) i les consultes 
a través de la nova oficina virtual, la qual es va consolidant com 
a canal de relació amb el Col·legi i ha passat del 8% de 2019 al 
17% al 2020.

Per una altra banda, la pandèmia ha marcat els temes 
d’assessorament més destacats, que majoritàriament han es-
tat relacionats amb les qüestions següents:

L’actuació de la direcció facultativa i dels coordinadors de 
seguretat i salut en les obres de construcció i les mesures de 
prevenció que calia aplicar.

La paralització obligada de les obres durant el confinament 
total i la represa posterior.

La suspensió d’obres de rehabilitació en edificis existents 
habitats, amb les limitacions i excepcions que es van anar 
regulant.

La situació de suspensió i pròrroga dels terminis de les 
llicències d’obres i el seu aixecament posterior.

Les condicions per efectuar els desplaçaments dels 
professionals a les obres o a altres llocs de treball.

Les recomanacions per prevenir la possible responsabilitat 
civil, penal o administrativa derivada de les actuacions 
professionals en el context de la pandèmia. 

També sobre la regulació específica sobre les obres dictada 
pel govern de l’Estat, el govern de la Generalitat i els 
ajuntaments de Catalunya. 

ASSESSORIA JURÍDICA2.3 A més, es van atendre moltes consultes laborals relacionades 
amb la situació d’ERTO de les empreses i despatxos professio-
nals; de les mesures preventives a implantar; de qüestions re-
lacionades amb la protecció de les dades dels treballadors amb 
motiu dels rastreig de contactes; de les implicacions laborals 
del teletreball i de les condicions de treball en situació de baixa 
o aïllament.

Així mateix, es va assessorar els col·legiats i col·legiades sobre 
temes fiscals, com ara l’ajornament de les declaracions i del pa-
gament dels impostos trimestrals durant l’estat d’alarma; sobre 
les prestacions i els ajuts econòmics als quals podien acollir-se 
els professionals autònoms i les empreses, i sobre altres me-
sures de suport, con la suspensió o reducció dels lloguers, en 
determinades condicions.

En paral·lel a l’atenció de les consultes personalitzades sobre 
les matèries anteriors, des de l’Assessoria Jurídica i des del pri-
mer dia laborable de l’estat d’alarma es va mantenir actualitzat 
un apartat en el web del Caateeb (FAQs), amb informació, as-
sessorament i recomanacions sobre l’actuació dels professio-
nals en les obres i en la resta de treballs durant la pandèmia, so-
bre la normativa que s’anava dictant a nivell estatal, autonòmic 
i local i la seva aplicació a l’exercici de l’arquitectura tècnica i al 
sector, i sobre la resta de temes legals, laborals, fiscals i altres 
relacionats.
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3. Jornades professionals 2020 de la 
Intercol·legial 

Organització cicle de jornades de la Comissió Sectorial de 
l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de la Intercol·legial titula-
da La millora dels hàbitats en la societat post pandèmia per la 
Covid-19 (15/12/20), amb sessions a càrrec de representants 
del Caateeb, Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials, Col·legi 
d’Ambientòlegs, Col·legi de Geòlegs, Col·legi d’Enginyers Agrò-
noms, Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, Col·legi 
d’Arquitectes, Col·legi d’Enginyers Tècnics de Mines, Associa-
ció d’Enginyers de Telecomunicació i Col·legi d’Enginyers Infor-
màtics.

4. Seguiment campanya d’impuls i defensa 
de les atribucions i competències professio-
nals dels arquitectes tècnics

Elaboració d’informes tècnics especialitzats sobre els 
coneixements i competències de la titulació d’arquitecte 
tècnic. En edificació, urbanisme, instal·lacions i acabats (nou 
informe realitzat el 2020).

Divulgació interna i externa de les atribucions i competències 
de la professió de l’arquitectura tècnica. Sessió de divulgació 
adreçada a tècnics municipals en col·laboració amb la 
Delegació del Bages-Berguedà-Anoia (2/10/20).

Designació de representants de l’arquitectura tècnica en la 
Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya i en 
les comissions territorials d’urbanisme.

Seguiments d’accions de defensa de les atribucions del 
col·lectiu. Assessorament, informes, accions polítiques 
i recursos. Seguiment i impugnació de convocatòries 
d’oposicions/concursosde llocs de treball i de licitacions 
públiques que restringeixin la concurrència dels arquitectes 
tècnics.

5. Projecte d’implantació del sistema 
d’idoneïtat tècnica i actuació del Caateeb com 
a ECA (conjuntament amb l’àrea de  
serveis al col·legiat)

Regulació legal a Catalunya del sistema d’Idoneïtat Tècnica 
amb la modificació de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, a 
través de la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos (abril 
2020). Gestions per a l’elaboració i aprovació del decret de 
regulació del règim d’habilitació de les ECA.

Suport jurídic a la campanya d’extensió del sistema 
d’Idoneïtat Tècnica amb gestions als ajuntaments, 
Associació Catalana de Municipis, Federació de Municipis de 
Catalunya, CESITAL, Diputació de Barcelona, etc.

6. Campanyes de Musaat i Premaat (conjun-
tament amb la Corredoria d’Assegurances)

Campanya per a la representació dels assegurats 
de Barcelona en l’Assemblea General de Musaat i de 
recolzament a la candidata del Caateeb per al càrrec de 
secretària del consell d’administració de la companyia.

Campanya per a la representació dels mutualistes de 
Barcelona a les assembles territorial i general ordinària i 
extraordinària de Premaat i de recolzament a la candidatura 
del company de Barcelona per al càrrec de vicepresident de 
la Junta de Govern de Premaat i de seguiment del projecte de 
fusió amb HNA.

NORMATIVES LOCALS 

Modificació Ordenança llicències urbanístiques Ajuntament 
de Mataró (aprovada al desembre 2019 i en fase 
d’implementació).

NORMATIVES DE L'ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL I 
PROFESSIONAL 

CGATE: Modificació dels Estatuts Generals (aprovació i 
seguiment tràmit aprovació Ministerial). Procediment de 
visats extraterritorials (aprovat).

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. Pràctica-
ment totes es van dur a terme en format Webinar:

Sessió Problemàtica amb el retard en l’atorgament de les 
llicències d’obra (17/2/20, Delegació del Maresme)

Sessions d’inici activitat professional: modalitats d’exercici 
de la professió (27/2/20 i 29/9/20) 

Jornada per resoldre dubtes sobre l’execució de les obres en 
temps de Covid (15/4/20)

Sessió fiscal sobre novetats campanya renda 2019 (27/4/20)

Sessió commemorativa dels 20 anys de la LOE: Quina és la 
meva responsabilitat civil als 20 anys de la LOE? (9/6/20)

Webinars dels dijous: Aplicació de la LOPD als despatxos 
professionals (18/6/20)

Webinars dels dijous: Atribucions professionals de 
l’arquitectura tècnica (29/10/20)

Sessió tancament exercici i novetats fiscals 2021 (15/12/20)

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

Ley de la Arquitectura (en tramitació). Des del Consell 
Català es van elaborar al·legacions que es van presentar a 
través del CGATE en el tràmit de consulta pública prèvia de 
l’Avantprojecte de la Llei.

NORMATIVES AUTONÒMIQUES 

Llei del Territori (seguiment de la tramitació de la Llei).

Reglament de la Llei de l’Arquitectura (presentació 
d’al·legacions en el tràmit de consulta pública prèvia del 
Projecte de Reglament).

Projecte de decret del Codi d’Accessibilitat de Catalunya 
(presentació d’al·legacions en el tràmit d’informació pública 
del projecte de decret. Participació del Consell Català en el 
Consell de Promoció de l’Accessibilitat).

Modificació de la Llei d’Urbanisme (aprovada a l’abril 
de 2020). Incorporació de la regulació de l’informe 
d’idoneïtat tècnica i del règim de col·laboració dels 
col·legis professionals i d’altres entitats col·laboradores 
de l’Administració en els expedients d’autoritzacions 
urbanístiques.

Modificació del decret de Composició de les Comissions 
del Patrimoni Cultural (aprovat al desembre de 2020). 
S’incorporen representants de l’arquitectura tècnica, com a 
culminació de les gestions realitzades pel Consell Català).

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).

Modificació de l’ordre per la qual es fixen els honoraris 
màxims dels perits/es tercers en les taxacions pericials 
contradictòries (presentació d’al·legacions en el tràmit 
d’audiència pública del projecte d’ordre).
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Ofertes segons perfil

La demanda de perfils professionals continuen amb la mateixa tendència que als anys anteriors. Els perfils 
més demandats l’any 2020 han estat el de cap d’obra i/o cap de producció en un 24% del total de les ofertes 
i tècnic de construcció en un 18%, seguit del perfil de director d’execució d’obres amb un 14%. En quart lloc 
trobem el perfil definit com a “Altres” en un 10% que inclou el de tècnic d’estudis o el de tècnic d’oficina tèc-
nica, seguit de la figura del Project (Manager, Construction i director de projectes) amb un 8%. A continuació 
hi ha el treballs relacionats amb enginyeria, tècnic de rehabilitació i intervenció en edificis existents amb un 
6% i 5% respectivament.

Les ofertes restants es divideixen en treballs i perfils com ara coordinador de seguretat i salut i PRL (4%), 
perícia i taxació (4%), consultor, auditoria i verificació de projectes, control d’obres i Facilities, Property 
& Asset Management i manteniment d’edificis amb un 2% cadascun. Finalment, trobem l’especialista en 
materials i industrials de construcció amb un 1%. La gran demanda en cap d’obra i/o producció, permet 
constatar un increment en la demanda d’empreses que consideren l’arquitecte tècnic i enginyer d’edificació 
com a màxim exponent de l’expertesa en execució d’obres. Al gràfic que mostrem a continuació s’identifica 
el ranking del pes per a cada perfil.

BORSA DE TREBALL

Servei Ocupació: Portal de treball

El Portal de Treball és una de les seccions del web més visitades amb un total de 15.888 visites al 
llarg del 2020. Així mateix, l’apartat web del Servei d’Ocupació continua posicionant-se com un dels 
espais més vistos. El Portal de treball és l’eina principal on les empreses poden fer difusió de les 
seves ofertes en línia i els col·legiats i pre-col·legiats poden aplicar a les ofertes laborals la inscripció 
del seu CV.

Evolució d’inscrits al Portal de treball

Observem que l’any 2020 hi ha hagut un increment d’un 14% en el nombre d’inscrits respecte l’any 
anterior, el qual es va tancar amb un total de 1.298 inscrits, vers aquest 2020 amb un total de 1.479 
candidats.

Evolució ofertes publicades al Portal de treball

Aquest any s’ha produït una disminució del 52% en comparació a l’any anterior, que considerem ha 
estat causat per l’evolució de la pandèmia sanitària. 

Evolució publicació ofertes Borsa de treball

SERVEI D'OCUPACIÓ2.4

Rànquing perfils 2020

CAP D'OBRA I/O DE PRODUCCIÓ

TÈCNIC CONSTRUCCIÓ

DIRECTOR D'EXECUCIÓ D'OBRES

ALTRES

PROJECT/CONSTRUCTION MANAGER/DIRECTOR DE PROJECTES

ENGINYERIA

TÈCNIC DE REHABILITACIÓ I INTERVENCIÓ EN EDIFICIS EXISTENTS

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT/PRL

PERÍCIA I TAXACIÓ

CONSULTOR

AUDITORIA I VERIFICACIÓ DE PROJECTES I CONTROL D'OBRES

FACILITIES, PROPERTY i ASSET MANAGEMENT

ESPECIALISTA EN MATERIALS I INDUSTRIALS
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Dades de Consultoria 2020

La Consultoria del Caateeb ha dut a terme un total de 13 processos de selecció de personal al llarg de l’any 
2020, servei que s’ha vist afectat per la pandèmia sanitària. Arrel de la implementació del nou servei de pre-
selecció l’any 2018 s’han realitzat un total d’11 preseleccions. Aquest servei segueix sent molt ben valorat 
per les empreses que sol·liciten professionals al Caateeb, en el qual utilitzem les xarxes socials com ara 
LinkedIn i altres eines que ens permeten trobar els candidats idonis pels perfils sol·licitats.  

Quant al número d’inscripcions de candidats a les ofertes publicades hi ha un total de 4.247, un 23,7% 
menys que l’any 2019 ja que aquest any ha disminuït significativament el nombre d’ofertes publicades amb 
un -48,2%.

Les empreses constructores representen un 33% del pes total de les ofertes rebudes, seguides d’altres 
empreses amb un 11%. Els gabinets d’arquitectura i serveis professionals tenen un pes del 22%. També 
s’observa com any rere any, les constructores són el tipus d’empresa que més confia en aquest servei i 
veuen en la consultoria de selecció del Col·legi un referent a l’hora de trobar professionals de l’edificació 
adients a les seves necessitats.

Tipus d'empresa segons sector 2020

Ofertes per les administracions públiques

El Servei d’Ocupació recull i difon la informació referent a les licitacions presentades a concurs públic de di-
verses administracions, així com les ofertes per treballar a l’Administració Pública. Del buidatge del nombre 
de licitacions i ofertes es desprèn que durant el 2020 s’han publicat 198 licitacions. Destaquem la continua 
progressió de la metodologia BIM en relació al nombre de licitacions públiques amb requisits d’aquesta 
metodologia,  que suposen un 48% del total de licitacions publicades. Paral·lelament s’han publicat 18 con-
vocatòries per treballar a l’Administració Pública.  

CONSULTORIA DE SELECCIÓ DE PROFESSIONALS DE L’EDIFICACIÓ

La Consultoria del Caateeb és especialista en captar i seleccionar talent de professionals de l’edificació, 
en especial arquitectes tècnics, però també arquitectes, enginyers i altres titulats de carreres tècniques 
o de graus professionals. Aquest servei està dirigit a les empreses del sector de la construcció, enginye-
ria i arquitectura, ja sigui despatxos, constructores, promotores i constructores-promotores del sector de 
l’edificació i l’arquitectura. Assessorem a les empreses en la definició del perfil, formes de contractació i 
sous de mercat, adaptant-nos a les seves necessitats específiques amb una acurada definició del lloc de 
treball i sabem diferenciar entre unes ocupacions i altres a l’hora de valorar els coneixements i actituds dels 
candidats 

Oferim el servei de preselecció que consisteix en la recerca activa de candidats i tria dels currículums més 
adequats per tal que l’empresa pugui fer, després, la selecció dels perfils que més s’ajustin a  la filosofia 
d’empresa i a les persones que l’integren. O bé podem donar el servei de selecció completa, 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, 
realitzem processos de selecció per a la creació de borses de treball per a llocs a l’Administració Pública.

CONSTRUCTORA

ALTRES

SERVEIS PROFESSIONALS

ARQUITECTURA 
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Treballs assignats per  
comarca

Com bé es pot observar al gràfic adjunt, 
el 50% de les sol·licituds d’encàrrecs 
professionals provenen de la comarca 
del Barcelonès (398 sol·licituds). En 
segon lloc hi ha la comarca del Vallès 
Occidental amb l’11% de les sol·licituds. 
Seguidament en tercer i quart lloc s’hi 
troben el Baix Llobregat amb un 10% i el 
Maresme amb un 8% de les sol·licituds, 
concretament 94 i 67 respectivament. 
El Vallès Oriental i el Bages presenten 
cadascuna un 7% de les sol·licituds, i 
finalment fins al 2%  dels treballs as-
signats s’ubiquen les comarques de 
l’Anoia, Garraf, Alt Penedès, Osona, 
Moianès i  Berguedà. 

 

Tenen accés a aquest servei tots els col·legiats i col·legiades en 
situació d’exercent, per tal de garantir al ciutadà que el profes-
sional reuneix les condicions per a exercir segons la legislació 
vigent. El nombre de professionals inscrits en aquesta borsa 
d’encàrrecs s’ha incrementat respecte l’any anterior. Mentre 
que el nombre d’inscrits l’any 2019 va ser de 665, al 2020 s’han 
registrat 750. Quant al total d’encàrrecs professionals rebuts 
durant el 2020 ha estat de 795, que en comparació amb el 2019 
representa una disminució del 13%.   

 2019 2020 Variació %

Encàrrecs  998 795 -13% 
professionals

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 de-
terminat servei professional. Aquestes feines rebudes a través 
dels diversos canals del Caateeb es reparteixen, per rigorós 
torn, entre els col·legiats inscrits a la Borsa d’encàrrecs profes-
sionals, tenint en compte els tipus de treballs i l’àmbit territorial 
que aquests han escollit al inscriure’s. 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

    50%

                   11%

                 10%

                 8%

              7%

              7%

      2%

   1%

  1%

  1%

  1%

  1%

BARCELONÈS

VALLÈS OCCIDENTAL

BAIX LLOBREGAT

MARESME

VALLÈS ORIENTAL

BAGES

ANOIA

GARRAF

ALT PENEDÈS

OSONA

MOIANÈS

BERGUEDÀ

Borsa d'encàrrecs per comarca

CERTIFICADORS ENERGÈTICS

PÈRITS DE PART

PÈRITS JUDICIALS

NOTARIS

PÈRITS D'OFICI

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 

REGISTRE MERCANTIL

                 2.632          

            296

     81

    79

  47

55

55

Llista d'Experts 2020

Borsa d'encàrrecs per tipologia

CERTIFICAT D'HABITATGE USAT 

INFORME

CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

ALTRES

TÈCNIC PER A REFORMA D'HABITATGE

TÈCNIC PER A REFORMA D'EDIFICIS

TEST ALUMINÓS

ITE (INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS)

PROJECTE D'ACTIVITATS

TÈCNIC PER REFORMA I/O ACONDICIONAMENT DE LOCAL

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

TÈCNIC DE CAPÇALERA

Llistes d'experts

D’acord al que està regulat i/o a petició de diverses entitats i institucions, el Caateeb disposa de di-
versos llistats de tècnics experts en diverses matèries que es renova anualment en els períodes de 
renovació que demana cada entitat. S’hi compten el llistat de 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 la taula adjunta s’hi especifica el 
nombre de col·legiats i col·legiades inscrites a cadascun dels llistats anomenats, durant l’exercici 2020.
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ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

El Servei d’Ocupació ofereix a tots els col·legiats i precol·legiats 
del Caateeb, diferents activitats i orientació professional per 
assegurar un desenvolupament dins la seva pròpia línia pro-
fessional. S’emfatitza la rellevància de la recerca de treball o la 
millora de currículum, mitjançant orientacions, assessorament i 
recomanacions per part d’un equip de consultors del Caateeb. 
L’any 2020 i durant el període de confinament vam llançar la 
línia d’orientació professional en línia, una nova eina per facilitar 
l’accés i el contacte amb els nostres col·legiats i col·legiades, 
la qual ha obtingut uns resultats satisfactoris. Al llarg de l’any 
s’han fet 361 entrevistes d’orientació, una quantitat que es situa 
un 62% per sobre de l’any anterior. Això és degut a la creació 
de la cartera de col·legiats preavaluats, el que facilita avançar 
candidatures en els processos de selecció.
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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 seva importància i implicació 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, a la qual s’hi adrecen amb la confiança de què rebran el millor assessorament i el 
millor servei per a la contractació de qualsevol tipus d’assegurança, tant la que es refereix a l’àmbit professional 
com al personal i familiar.

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

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

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

Servei d’atenció al col·legiat i col·legiada assegurats i recepció i gestió dels 
comunicats de sinistre emparats per la pòlissa de responsabilitat civil pro-
fessional.

TIPUS RECLAMACIÓ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2019

Extrajudicials 75 72 77 60 84 94 68 -28%

Civils 74 41 30 32 37 32 44 38%

Penals 4 8 3 11 3 1 4 300%

Laborals 0 0 1 0 0 1 2 100%

Sancionadors 1 1 1 4 6 3 1 -67%

C. Preventives 11 13 21 53 40 29 48 66%

TOTALS 165 135 133 160 170 160 167 4%

Evolució de la sinistralitat de responsabilitat civil professional 2020 dels col·legis de Barcelona i Lleida.

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

Extrajudicials 61 6 1 0 0 68

Civils 38 5 1 0 2 46

Penals 2 0 0 0 0 2

Laborals 0 2 0 0 0 2

Sancionadors 1 0 0 0 1 2

C. Preventives 36 10 1 0 0 47

Sinistres oberts 138 23 3 0 3 167

Sinistres RC 2020 Barcelona i Lleida

COMPANYIA CARTERA CARTERA 
 2019 2020

MUSAAT 3.824 3.519

AXA 585 690

SEGURCAIXA 235 235

MARKEL 14 6

Altres companyies 28 76

RC professional  4.686 4.526

Cartera RC 2020 Barcelona i Lleida

.

PÒLISSES NOVES 

MUSAAT 108 

AXA 71 

SEGURCAIXA 8 

MARKEL 2 

Altres companyies 28 

TOTAL 217

Pòlisses noves RC 2020 Barcelona i Lleida

PREMAAT

El nombre total de mutualistes gestionats a Barcelona i Lleida es 
de 4.694 dels quals 1.849 són mutualistes actius i la resta cons-
ten com a mutualistes passius o amb limitació de drets.
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L’any 2020 hem planificat, una vegada més, un programa formatiu amb una estructura que facilita 
cobrir les necessitats del nostres col·legiats i col·legiades, empreses i institucions vinculades al 
sector de l’edificació, atenent els canvis normatius, les noves tecnologies i la situació del sector. 

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

Enguany hem instaurat la metodologia de la formació a través de videoconferència. Aquesta me-
todologia es va començar a implementar el mes d’abril, arrel del confinament per la pandèmia. 
Durant el mes d’abril es va programar un pla de formació, en la seva majoria gratuït pels col·legiats 
i col·legiades, amb una trentena de cursos, en els que van participat més de 1000 alumnes. Poste-
riorment s’ha utilitzat per reprendre les classes dels màsters i postgraus que es van aturar. I s’ha 
continuat programant activitats formatives amb aquesta metodologia la qual ha afavorit, en molts 
casos, l’accés a les accions programades.

Durant l’any 2020 al Caateeb s’han realitzat 123 accions formatives, les quals sumen un total de 
4.458 hores de formació i s’han format 1.969 alumnes. 

Visita d’obra en un 
curs de postgrau 
del Caateeb 

FORMACIÓ2.6 
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Els diferents màsters i postgraus s’han modulat a fi i efecte que 
l’alumne interessat pogués flexibilitzar la seva formació i dila-
tar-la en el temps, o també per poder focalitzar el seu aprenen-
tatge en aquelles matèries que l’interessin, sense necessitat de 
fer tot el postgrau o màster. D’aquesta manera, s’han realitzat 
els postgraus de Gestió de projecte i obra i Anàlisi de viabilitat 
i determinació d’objectius d’operacions immobiliàries, que for-
men part del Màster Project Manager en edificació i urbanisme. 
També s’ha iniciat el postgrau de Diagnosi i reparació estruc-
tural, que forma part del Màster en Rehabilitació en edificació.  
Altres alumnes han cursat mòduls o matèries dels màsters i 
postgraus, aprofitant aquesta oferta modular.

Durant el 2020, al mes de març es van aturar totes les activi-
tats de formació, a causa de la pandèmia sanitària. Es va con-
tinuar treballant per implementar una metodologia mitjançant 
videoconferència, per poder continuar els màsters i postgraus 
que van quedar aturats. Es van adaptar els campus i es van ad-
quirir llicències de videoconferència. Es va formar el quadre de 
professors en el funcionament de la videoconferència i perquè 
adaptessin els continguts a la nova metodologia. Posterior-
ment es van fer formacions individualitzades amb el professo-
rat per adquirir el coneixement en el funcionament de la video-
conferència. Finalment, a partir del mes de maig es van poder 
tornar a reprendre les classes que havien estat aturades.

Mesures excepcionals de suport

Després de l’estiu, la Junta de Govern va aprovar una mesura 
excepcional, consistent en una beca del 60% de descompte en 
la matrícula de màsters i postgraus. A més, la matrícula es podia 
fraccionar en les mensualitats del màster o postgrau, sense cap 
tipus de despesa afegida. Aquesta mesura tenia com a objectiu 
facilitar l’accés dels tècnics a la formació, evitant que l’aspecte 
econòmic fos un impediment. Aquesta mesura es va estendre a 
tots els col·legiats i col·legiades de col·legis d’arquitectura tèc-
nica. La iniciativa va ser molt ben rebuda per part dels tècnics i 
va implicar un increment significatiu de les matrícules.

S’ha programat una edició del Postgrau de Cap d’obra, en què 
han participat 21 alumnes. S’han consolidat els programes for-
matius dels postgraus Facility Management i Property Mana-
gement. Gestió d'actius immobiliaris. Les incorporacions dels 
nous directors acadèmics, arquitectes tècnics col·legiats i la 
reestructuració que van realitzar l’any passat ha resultat molt 
positiva i ben valorada pels participants. Enguany han seguit 
els programes formatius 20 i 25 alumnes respectivament.

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 
compatibilització entre l’activitat professional i l’aprenentatge. 
Aquest postgrau l’han seguit 8 tècnics. La 15a edició del Post-
grau de Patologia i estudi estructural de construccions exis-
tents ha suposat un important increment de matrícules, amb 
18 alumnes. A la 20a edició del Direcció d'execució professional 
s’han inscrit 26 alumnes.

Enguany s’ha continuat treballant amb campus.apabcn, la pla-
taforma de formació Moodle, del Col·legi, com a recurs formatiu 
per tots els postgraus i màsters. Aquesta plataforma permet 
fomentar la interactivitat entre professors i alumnes, ja que es 
poden obrir fòrums per debatre temes d’interès, plantejar ca-
sos, formular preguntes sobre temari, etc. Resulta molt positiva 
ja que permet que els cursos siguin més dinàmics i participa-
tius. També fomenta la interacció entre alumnes. És un espai de 
trobada entre els alumnes i entre alumnes i professors. També 
permet ampliar l’oferta de material didàctic, ja que dóna la pos-
sibilitat de treballar amb diferents formats (pdf, excel, ppt), amb 
vídeos, links, scorm... A més, implica una important reducció 
d’impressió en paper, d’acord amb el compromís mediambien-
tal del Col·legi. S’ha adaptat per accedir a les videoconferències 
i seguir així els cursos mitjançant aquesta metodologia.

 

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 2020 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. 30a edició

Màster en Rehabilitació en edificació (12a edició)

Postgraus

Postgrau de Facility Management. 14a edició 

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobiliaris. 
9a edició

Postgrau de Direcció d'execució professional. 20a edició 

Postgrau de Gestió de Projecte i Obra. 8a edició 

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions 
existents. 15a edició 

Postgrau BIM Manager. 14a i 15a edició

Postgrau Anàlisi de viabilitat i determinació d’objectius 
d’operacions immobiliàries. 16a edició 

Postgrau de Coordinador de seguretat i salut en la 
construcció. 25a edició

Postgrau de Cap d'obra. 14a edició

Postgrau de Diagnosi i reparació estructural. 5a edició

Postgrau Quantity Surveying. 4a edició

S’han dut a terme 14 accions formatives, les quals suposen un 
total de 2.836 hores de formació que han rebut 190 alumnes. 
Els programes formatius s’han revisat i actualitzat.

Enguany el postgrau amb més demanda continua sent el BIM 
Manager. S’han iniciat 2 edicions (amb 13 i 22 alumnes res-
pectivament). Es va programar una edició abans de l’estiu i una 
altra el mes de novembre. Al llarg del curs es realitza una pràc-
tica on els alumnes han d’anar aplicant els coneixements que 
es van treballant al llarg del postgrau (arquitectura, estructura, 
modelat, instal·lacions...). 
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Cas pràctic de la diagnosi i intervenció en edificis 
(Videoconferència)

Certificacions de sostenibilitat (Videoconferència)

Com tenir èxit amb la teva web i el teu blog (Videoconferència)

Competències a incorporar en l’entorn de treball actual 
(Videoconferència)

Composició del ciment. Danys per atac químic al formigó

Contractació de subministraments energètics I (Electricitat) 
(Videoconferència)

Contractació de subministraments energètics II (Gas i Aigua) 
(Videoconferència)

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

Control d'execució d'obra: façanes

Control d'execució d'obra: geotècnia, fonaments i estructures

Control d'execució d'obra: interiors

Control econòmic de l'obra

Curs bàsic de GIS I georeferenciació amb QGIS

Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d'incendis

Danys en estructures de fusta

Diagnosi d'estructures portants (Videoconferència)

Direcció per objectius (Videoconferència)

Eines BIM per a l'arquitecte tècnic (Videoconferència)

FORMACIÓ CONTÍNUA REALITZADA 

El primer trimestre de l’any es van iniciar noves edicions dels 
cursos de Formació bàsica per elaborar Plans d'Autoprotecció 
(PAU) i Formació superior  per elaborar Plans d'Autoprotecció 
(PAU), la 25a i 16a respectivament, en col·laboració amb el 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Barcelona, així com la 7a edi-
ció del Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d'incendis. 
Aquest curs prepara per l’accés a l’examen oficial per obtenir la 
certificació tècnica de Nivell Bàsic de Prevenció i Seguretat en 
cas d'Incendi, expedida per l'ISPC.

El mes de març es van aturar totes les activitats de formació, a 
causa de la pandèmia.

Durant la segona quinzena d’aquest mes es va preparar un 
pla de formació gratuït pels col·legiats i col·legiades, que va 
suposar una trentena d’accions de diferents tipus i matèries 
com ara llicències d’activitat, xarxes socials, gestió energètica, 
passivhaus, certificats d’habitabilitat, el llibre de l’edifici, Excel, 
ITE, contractació de subministraments, intel·ligència emocio-
nal, direcció per objectius, etc, que van seguir un total de 1200 
col·legiats, repartits en 110 hores formatives. Aquestes accions 
es van realitzant mitjançant videoconferència. Les valoracions 
dels participants, tant de la formació com de la videoconferèn-
cia van resultar molt positives.

A partir del mes de maig es van tornar a programar activi-
tats de formació mitjançant videoconferència. A partir del 
maig es va impartir una nova edició del nivell bàsic de Plans 
d’Autoprotecció i una altra edició del curs bàsic de prevenció i 
seguretat en matèria d'incendis, en col·laboració amb el Col·legi 
d’Enginyers Industrials. A l’àrea de rehabilitació i manteniment 
s’ha continuat programant formació en temes de llicències 
d’activitats (llicències ambientals), implantació d'ascensors en 
edificis existents, estintolaments i càlculs senzills d'estructura 
per a obra de rehabilitació. A l’àrea de seguretat i salut en la 
construcció s’han dut a terme dues edicions de la Guia pràctica 
del coordinador de seguretat. Cas Pràctic. 

S’han continuant realitzant cursos d’Excel (macros i taules 
dinàmiques), Presto i Eines BIM per a l’arquitecte tècnic en ma-
tèria d’informàtica i TIC. També s’han impartit els cursos sobre 
el projecte de reparcel·lació, valoració de béns immobles i drets 
reals, canvis d’ús i llicències d’activitat (llicències ambientals).

En total s’han dut a terme 103 accions formatives, les quals su-
posen un total de 1.415 hores de formació que han rebut 1.675 
alumnes. En el quadre adjunt fem una relació de les accions 
formatives (formació contínua, sense repetició) que s’han dut a 
terme al Caateeb al larg del 2020:

Actuacions de millora de l'estructura (reforç i reparació) 
(Videoconferència)

Afectació del foc a les estructures

Anàlisi de viabilitat de promocions immobiliàries 
(Videoconferència)

Anàlisi històrico-constructiu dels edificis (Videoconferència)

Aplicació pràctica de la Guia SEREM (Videoconferència)

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

Avaluació financera de projectes

Avaluació financera de projectes (Videoconferència)

BIM per a la direcció d'execució d'obres (Videoconferència)

BIM: Gestió de la informació i intercanvi de dades

Cadastre immobiliari (Mataró)

Càlcul i descens de càrregues en paret estructural 
(Videoconferència)

Càlculs senzills d'estructura per a obra de rehabilitació

Canvis d'ús

El control d'execució de les instal·lacions (Videoconferència)

El control d'execució d'obres

El llibre de l'edifici (Videoconferència)

El projecte de rehabilitació de forjats de fusta 

El projecte de reparcel·lació

Els materials i les tècniques constructives tradicionals

EPI's i Proteccions col·lectives (Videoconferència)

Estintolaments. Casos pràctics

Fiscalitat immobiliària (Videoconferència)

Formació bàsica per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU)

Formació superior per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU)

Gestió de la documentació de l'obra

Gestió professional de les xarxes socials (Videoconferència)

Gestió urbanística (Videoconferència)

Guia pràctica del coordinador de seguretat. Cas pràctic

Implantació d'ascensors en edificis existents

Intel·ligència emocional a la feina (Videoconferència)

Intervenció en arcs, voltes i cúpules

Introducció al BIM (Videoconferència)

Introducció al QGIS per gestió territorial i georeferenciació 
(Videoconferència)
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RECONEIXEMENT DE L’AGENCIA DE 
CERTIFICACIÓN PROFESIONAL ACP

L’Agencia de Certificación Profesional (ACP) ha reconegut els 
postgraus de Coordinador de seguretat i salut en la construcció 
i BIM Manager que ofereix el Caateeb. Aquest reconeixement 
suposa que l’alumnat que superi aquesta formació podrà acre-
ditar-la per obtenir la certificació professional. Aquesta homo-
logació té un període de vigència de tres anys.

FORMACIÓ EN LÍNIA 

Enguany s’ha mantingut l’oferta formativa a través del portal 
Area Building School, que va crear-se l’any 2012, arrel del con-
veni signat entre el Caateeb i Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Madrid, amb l’objectiu de facilitar 
l’accés a la formació, eliminar les fronteres temporals i espa-
cials i poder ofertar formació amb noves metodologies. Arqui-
tectes tècnics i professionals del sector de l’edificació de tota la 
geografia espanyola han participat en la formació d’Area Buil-
ding School.

Els cursos amb més demanda han estat Nivell Inicial d’Autodesk 
Revit, Redacció d'expedients d'activitat a locals terciaris, Càl-
culs senzills en obres de rehabilitació i Planificació i control de 
projectes amb Microsoft Project. S’han impartit 5 edicions de 
cadascun i s’han format 165 alumnes. Enguany s’han realitzat 
3 edicions dels cursos BIM: Revit Architecture (Nivel Avançat),  
Inspeccions, rehabilitació energètica dels edificis i Informes 
ITE-Diagnosi i terapèutica d'edificis existents. 

En total s’han dut a terme 34 accions formatives en línia, que 
han suposat 908 hores de formació i que han seguit un total de 
268 alumnes. Actualment la plataforma Area Building School 
www.areabs.com té aproximadament 3.477 seguidors i 923 se-
guidors a Twitter. 

COMISSIÓ DE FORMACIÓ

Amb l’objectiu d’estudiar i identificar les necessitats formatives 
dels professionals del procés de l’edificació i programar les ac-
cions més adients pel desenvolupament de les competències 
sol·licitades pel sector en l’actual situació laboral i econòmica, 
es va constituir la Comissió de Formació. A aquesta comissió 
s’ha convidat a professionals de diferents àmbits territorials, 
que poden aportar les necessitats concretes de cada zona geo-
gràfica i ajudar a adequar les accions formatives a la demanda 
de cada localitat. 

La comissió de formació està formada per diferents membres 
de les comissions territorials de les delegacions del Caateeb, 
el director de l’àrea Tècnica, una  advocada de l’Assessoria Ju-
rídica, el coordinador de formació i la directora de formació del 
Caateeb.

SUPORT I AJUDES  
A LA FORMACIÓ

S’han concedit ajuts per cursar màster i postgraus. S’ha donat 
suport específic als joves, als col·legiats amb dificultats econò-
miques i als alumnes i empreses que han fet formació al Caa-
teeb. També s’han aprovat les bonificacions i beques següents:

Suport als joves: per col·legiats i col·legiades juniors, 
precol·legiats/des i membres de l'Associació Sectorial 
d'Estudiants d'Enginyeria d'Edificació (ASAT).

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

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

Suport per transport: per col·legiats i col·legiades amb adreça 
de correspondència que no sigui la ciutat de Barcelona i de la 
resta de col·legis catalans.

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

S’han concedit 164 ajudes de l’àrea de formació del Caateeb a 

ITE: la prediagnosi de façanes, mitgeres i patis 
(Videoconferència)

La maleta del diagnosticador (Videoconferència)

La tramitació del certificat d’habitabilitat (Videoconferència)

Les App’s del sector de l’edificació (Videoconferència)

Llicències d'activitat (llicències ambientals)

Macros amb Excel 

Macros amb Excel. Nivell II (Videoconferència)

Mindfulness: Eines per fer una pausa i reduir tensions 
(Videoconferència)

Navisworks per a la gestió de projectes

Passivhaus: Introducció a l'estàndard i projectes a Catalunya 
(Videoconferència)

Patologia de fonaments (Videoconferència)

Patologia en formigó i fàbrica (Videoconferència)

Patologia per falles de fonaments (Videoconferència)

Planificació i gestió urbanística (Videoconferència)

Planificació tècnica de l'obra

Predimensionat de costos i auditoria del projecte 

Presto I. Amidaments, pressupostos i certificacions 
(Videoconferència)

Projecte de rehabilitació de la casa de les aigües 
(Videoconferència)

Protecció front el radó (Videoconferència)

Proves i verificacions en fase d'obra en la intervenció 
d'edificis (Videoconf)

Rehabilitació en façanes i cobertes

Rendibilitat d'un projecte immobiliari: VAN i TIR 
(Videoconferència)

Sistemes de gestió energètica (Videoconferència)

Tancament d'obra (Videoconferència)

Taules dinàmiques amb Excel (Videoconferència)

Tècniques de comunicació digital (Videoconferència)

Tècniques d'intervenció en edificis afectats pel foc 
(Videoconferència)

Valoració de béns immobles i drets reals

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 als seus empleats, hem realitzat un pla de formació amb 
l’empresa Constructora del Cardoner. Aquest pla de formació 
s’ha iniciat amb un primer curs centrat en les competències per 
dur a terme les funcions de contractació i planificació d’obra, 
amb una durada de 116 hores, en les que han participant 27 
assistents. 

El mes de setembre es va iniciar un pla de formació de cap 
d'obra per l’empresa Calaf Grup, amb una durada de 51 hores, 
en què han participat 16 tècnics.

També s’ha renovat l’acord amb el Col·legi d’Aparelladors, Ar-
quitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona i s’han or-
ganitzat 4 cursos, que han suposat 40 hores en les quals s’han 
format 61 professionals.
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LA QUALITAT DE LA FORMACIÓ

L’àrea de Formació del Caateeb imparteix formació certificada 
amb la ISO 9001:2015 de gestió de la qualitat. Aquesta certifi-
cació es renova anualment des del 2003. Aquesta és una de les 
millors garanties que podem oferir per a aconseguir els objec-
tius que ens proposem. Anualment es defineix una política de 
qualitat i uns objectius a assolir, es controlen diferents aspectes 
com ara contingut, professorat, documentació, instal·lacions, 
satisfacció, etc. Els valors que s’assoleixen cada any estan per 
sobre del 80%. El curs acadèmic 2019-2020 els valors globals 
han estat de 87,7%, distribuïts en un 90,3% en formació contínua 
i un 84,8% en màsters i postgraus. 

alumnes de màster i postgraus. Un total de 50 alumnes, dels 57 
matriculats (un 87,7%), s’han beneficiat d’ajudes amb un total 
de 85.397,15 €. Per altra banda, hem continuat informant i ges-
tionant el procés de bonificació per la formació dels treballadors 
de les empreses per mitjà de la Fundació Tripartita (FUNDAE).

A partir del mes d’octubre, la Junta de Govern va aprovar un 
descompte del 60% en la matrícula de màsters i postgraus per 
tots els arquitectes tècnics col·legiats i col·legiades a qualsevol 
col·legi professional. D’aquest descompte s’han beneficiat 118 
dels 132 matriculats (un 89,39%). Aquesta ajuda ha significat 
un total de 136.448 €. 

Per cinquè any consecutiu, Aparelladors Serveis Professionals 
(ASP), la corredoria d’assegurances del Caateeb, ha convocat 
un total de 24 beques per als assegurats a la corredoria i que 
desitgessin fer algun dels màsters o postgraus oferts pel Caa-
teeb. Aquesta oferta de beques ascendia a un import de 6.224 €,  
de les que s’han beneficiat 14 tècnics i que han significat un 
total de 3.600 €.

ACTES DE L'ÀREA DE FORMACIÓ

Formació de formadors

El Col·legi ha desenvolupat un pla de formació de formadors di-
rigit exclusivament al seu quadre docent amb l’objectiu de mi-
llorar les competències pedagògiques dels formadors i la qua-
litat de la formació. Dins d’aquest pla, es plantegen diferents 
tipus d’activitats formatives adreçades a reforçar les capacitats 
de transmissió de coneixement a l’aula, la metodologia pedagò-
gica, la preparació de material, etc. 

Enguany s’han organitzat quatre accions:  

“Com utilitzar l’aplicació Zoom per fer classes per 
videoconferència”, amb 67 participants 

“Comunicació facilitadora”, amb 19 participants 

“Eines i recursos per a la persuasió”, amb 19 participants

“Com preparar i fer una sessió formativa on line”, amb 34 
participants . 

Aquestes accions han estat desenvolupades per Teresa Baró i 
Judit Viñas. En aquestes activitats hi han participat un total de 
139 formadors. L’any 2020 no s’ha pogut realitzar el tradicional 
acte d’inauguració de l’any acadèmic i lliurament de diplomes i 
premis als millors projectes de màsters i postgraus degut a la 
pandèmia, però esperem poder-ho realitzar el 2021. 

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.
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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 realitzen al Caateeb i com a objectius més es-
pecífics ens marquem:

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 2020.

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 participar a aquells col·legiats i col·legiades de més de 50 
anys. Per aconseguir-ho, fa propostes, planifica i realitza acti-
vitats i trobades cada trimestre en les quals s’analitzen les ac-
tivitats fetes i se’n proposen de noves d’interès especial per a 
aquest col·lectiu professional. Les trobades són trimestrals en 
les quals es proposen noves activitats i s’analitzen les accions 
ja realitzades. 

Comissió Júnior

La Comissió Júnior neix de les necessitats dels integrants més 
joves del Caateeb. El seu objectiu és implicar els joves estu-
diants i col·legiats en les activitats del Caateeb com a eina de 
posicionament en el col·lectiu d’estudiants universitaris i futurs 
col·legiats. I també com a eina integradora i de participació dels 
més joves en els serveis i activitats del Caateeb. Els seus ob-
jectius específics són:

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

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

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

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

Donar a conèixer el Caateeb als estudiants del grau.

La comissió júnior s’ha configurat en 4 seccions amb l’objectiu 
d’organitzar les activitats per especialitats: Construcció sosteni-
ble, Innovació i tecnologia de la construcció, Rehabilitació, Cul-
tura i esports. Les seves trobades són trimestrals i en elles es 
proposen noves activitats i s’analitzen les accions realitzades.

El Col·legi desenvolupa un intens programa d’activitats d’interès professional que es complementa 
amb d’altres 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 d’aquest progra-
ma el trobareu complementat en el capítol corresponent a les delegacions territorials.  

Durant el 2020 es van realitzar un total de 103 activitats al Caateeb, a les seves delegacions i a la 
Intercol·legial del Vallès. Aquestes activitats han estat classificades segons la seva categoría: pràcti-
ca professional, culturals i lúdiques, institucionals, grans esdeveniments i acostament a la professió. 
També s’adjunten les exposicions que s’han fet a les diferents seus. Tenint en compte les condicions 
de la pandèmia sanitària, moltes activitats s’han realitzat en format telemàtic. El total de participants 
en les activitats organitzades durant l’any 2020 ha estat de 4.463, tenint en compte totes les delega-
cions i la seu central de Barcelona. 

Activitat per tipologia

ACTIVITATS PROFESSIONALS 
I CULTURALS

2.7

El Col·legi desenvolupa  
un intens programa  
d'activitats d'interès  
professional que es c 
omplementa amb  
altres activitats 

               67

                         17

                 7

            6

          3

P. PROFESSIONAL

CULTURALS I LÚDIQUES

INSTITUCIONALS

GRANS ESDEVENIMENTS

ACOSTAMENT A LA PROFESSIÓ
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LES ACTIVITATS REALITZADES

European BIM Summit

El Caateeb juntament amb BIM Academy i el buildingSMART Spain i amb el suport de 
l’empresa Roca com a Main Partner, va organitzar el 19 de novembre l’European BIM 
Summit+. Aquest any l’activitat es va fer en línia des del World Trade Center Barcelona 
(WTCB). Al congrés es van presentar els 3 documents de treball: IFC on Construction 
Sites, ISO1860 Easy Implementation i Common Data Environment for Integrated Pro-
ject Delivery (CDE4IPD). La cimera EBS+ va tenir un total de 402 inscrits i 189 partici-
pants de tot el món, amb 30 ponents.

Prèviament a l’European BIM Summit hi va haver el BIM Experience, activitat que té 
com a objectiu endinsar-se en el món BIM entès una manera d’iniciar la cimera i és un 
espai obert a les empreses i actor de la producció i execució en BIM. Hi va participar 
un total de 25 empreses i hi van assistir 408 persones. Un cop va finalitzar l’EBS es va 
celebrar la BIM Beer també en format telemàtic. L’activitat es va 

celebrar en format 
telemàtic i es va 
emetre des del WTCB
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El total de candidatures presentades va ser de 129. Repartides 
de la manera següent:

1.   Direcció de l’execució de l’obra  24

2.   Direcció integrada de projecte  4

3.   Coordinació de seguretat i salut  8

4.   Innovació en la construcció  31

5.   (1) Rehabilitació patrimonial  24

6.   (2) Rehabilitació funcional  27

7.   Treball final de grau  11

Després de fer una primera selecció, el jurat en va escollir 22 
finalistes, de les quals 6 es van endur premi i 2 van rebre una 
menció especial. Dels 11 treballs acadèmics, el jurat en va es-
collir 4 com a finalistes amb 1 guanyador. Tanca el capítol de 
guardons el Premi Especial a la Trajectòria Professional, que en 
aquesta edició el jurat va concedir a Ezequiel Bellet, arquitecte 
tècnic i coordinador de seguretat. Atesa la situació de pandè-
mia sanitària, no es va poder celebrar l’acte de lliurament dels 
guardons, el qual es va haver d’ajornar.

XVII Premis Catalunya Construcció

El Caateeb va convocar la XVII edició dels Premis Catalunya Construcció que te-
nen com a objectiu reconèixer públicament les funcions professionals relaciona-
des amb els processos d’execució de les obres. Organitzats pel Caateeb i oberts 
a tots els professionals de la construcció, els premis s’han consolidat com una 
referència de qualitat i prestigi entre el col·lectiu professional i en tot el sector i han 
anat adquirint amb el temps un important valor de currículum per als seleccionats, 
finalistes i guardonats. 

Des de l’any 2004 i fins al 2020 el nombre de candidatures pre-
sentades en totes les categories ha estat de 1.782. Els premis 
compten amb el suport del Consell de Col·legis d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya i 
d’Arquinfad. El jurat de la XVII edició va quedar conformat de la 
manera següent:

President: Jordi Gosalves, president del Caateeb

Vocals:
- Conxita Balcells, arquitecta
- Jan Dinarès, arquitecte tècnic
- Santiago Ayuso, arquitecte tècnic i coordinador de seguretat
- Elisabeth Magán, arquitecta tècnica i directora de producció de 
Maheco Constructora
- David Garcia, doctor arquitecte i consultor d’estructures
- Marcos Barjola, arquitecte tècnic

Ezequiel Bellet, Premi 
Especial a la Trajectòria 
Professional 2020

Els guardons basats 
en l’obra de l’artista 
Joan Brossa 
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Diàlegs Construcció

Una de les activitats més novedoses i interessants van ser les sessions anomena-
des Diàlegs Construcció que van ser organitzades per l’Area Tècnica. En aquestes 
sessions, un periodista especialitzat era el moderador d’una taula de debat amb la 
participació d’experts sobre temes relacionats amb la construcció i la salut. Es va 
parlar dels perjudicis de l’amiant, la contaminació de l’aire interior dels habitatges, 
l’habitabilitat i altres temes de gran interès per als tècnics i també per als ciutadans. 
El format obert i d’accés lliure i una presentació desenfadada i participativa va afa-
vorir l’afluència d’un públic divers i inquiet. A mesura que va avançar la pandèmia el 
cicle va passar a un format de videoconferència.

Webinar dels dijous

Les restriccions a la mobilitat que vam patir arrel de l’extensió de la pandèmia sa-
nitària va obligar a repensar el format de les activitats d’informació i debat, tan ne-
cessàries en èpoques de dubtes. Per això i amb l’objectiu de mantenir els col·legiats 
i col·legiades al dia de les novetats que s’hi ha anat produïnt, es va impulsar un nou 
format de sessions d’actualització professional que es van emetre en línia i que van 
gaudir d’una gran acceptació i seguiment. Al llarg de l’any es van fer 24 sessions 
webinars, amb una participació total de 1.159 participants.

Exposicions

La seu central de Barcelona va acollir una sola exposició que es va dur a terme del fe-
brer al març i que duia per títol “Desconstruint la Model”, de Duaita Prats. L’autora va 
mostrar un recull de fotografies de caire històric sobre el procés de desconstrucció 
de la Presó Model, un dels espais més emblemàtics, controvertits i amb més història 
de la ciutat de Barcelona. 

“Desconstruint la Model”

 

Les primeres 
sessions es van 
poder seguir de 
manera presencial

Cartel·la de 
presentació de 
les sessions 
professionals en 
format webinar
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Sortides culturals i activitats sènior

Amb la participació activa de la comissió sènior del Caateeb, es van 
organitzar diferents activitats relacionades amb la cultura arquitectò-
nica de la ciutat de Barcelona i la història de Catalunya en general. En 
l’àmbit cultural aquest any es van programar visites a  cases modernis-
tes i/o emblemàtiques de la Ciutat Comtal. Es va fer una visita a la Casa 
Sayrach a la Diagonal de Barcelona, acompanyats del mateix Manuel 
Sayrach, que alguns mesos després ens va deixar i al qual volem testi-
moniar el nostre agraïment i afecte. 

Es van fer també interessants visites a la Reial Acadèmia de les Belles 
Arts, la Fundació Enric Miralles, el Palau Balmesiana, així com l’edifici 
de La Pedrera al Passeig de Gràcia de la capital catalana. També es 
va impartir una conferencia sobre “La Model” a càrrec de Duaita Prats, 
amb motiu de l’exposició de fotografia que va acollir la seu central del 
Caateeb.

Benvinguda als nous col·legiats

El Caateeb dona la benvinguda als nous col·legiats i col·legiades amb una ses-
sió en la qual es fa una visita a les instal·lacions del Caateeb i en el transcurs 
de la qual els responsables de cadascuna de les àrees de servei els hi expliquen 
detingudament les prestacions, serveis i avantatges que el Caateeb posa al 
seu abast com a professionals. Aquesta sessió es complementa amb la sessió 
d’assessorament d’inici d’activitat on els nous companys i companyes podran 
assumir més facilitats i noves eines per desenvolupar-se professionalment. Al 
llarg de l’any s’han organitzat 3 sessions informatives, les quals s’han pogut 
seguir ja sigui presencialment al Caateeb o bé en format de videoconferència. 

Activitats ajornades

En aquest recull d’activitats cal dir que bona part de les activitats progra-
mades han hagut de ser ajornades per a l’any següent, algunes d’elles 
tan importants com ara la participació en el Saló de l’Ensenyament, 
l’homenatge als 25 i 50 anys de col·legiació, la Nit de la Construcció, 
el Concert de Nadal a Santa Maria del Mar i la festa infantil de Nadal. 
L’explicació detallada de les activitats organitzades des de les delega-
cions col·legials la trobareu en l’apartat dedicat a les delegacions. 

Visita a La Pedrera al 
Passeig de Gràcia de 
Barcelona

Visita guiada a la 
casa estudi d’Oleguer 
Junyent
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ÀREA TÈCNICA
Assessorament _ 98

Serveis i productes _ 106

Representació tècnica _ 117

L’activitat de l’Àrea Tècnica A l’any 2020 ha estat marcada en part, com la 
resta d’àrees del Caateeb, per la situació provocada pel Covid 19. Algu-
nes de les activitats afectades no depenien del Caateeb, com ha estat el 
tancament durant el confinament dels laboratoris externs, les decisions 
d’ajornament d’activitats organitzades de forma conjunta amb altres orga-
nitzacions com el REhabilita o en les que participava com a ponents repre-
sentant al Caateeb. 

Altres activitats organitzades al Col·legi, com l’atenció presencial o el préstec 
de llibres i recursos s’han vist modificats, centralitzant l’atenció en la planta 
baixa. En la resta de serveis s’ha incrementat l’ús telemàtic i en d’altres on 
l’atenció ja es realitzava virtualment els serveis no s’han vist afectats.
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Via d’entrada de les consultes    Consultes % total 

Telefòniques directes 6.363 57,57%

Telefòniques via centre d’atenció telefònica (CAT)  404 3,66%

Presencials 883  7,99%

Correu electrònic directe 1.738 15,72%

Correu electrònic CAT 265 2,40%

Oficina virtual 1.400 12,67%

TOTAL 11.035 100%

Durant l’any 2020 s’han realitzat 184.640 consultes telemàti-
ques en l’apartat web de l’Àrea Tècnica, les quals en bona 
part han suposat la resolució dels dubtes dels col·legiats i 
col·legiades, mitjançant els continguts i recursos que hi ha dis-
ponibles en la web. D’aquestes consultes, 138.631 fan referèn-
cia a la consultoria tècnica i 46.009 al Centre de Documentació.  

Per altra banda, l’Àrea Tècnica ha atès 11.035 consultes, princi-
palment telefòniques, seguides per correu electrònic o a través 
de l’oficina virtual i en menor mesura presencials, pels motius 
expressats anteriorment. Aquestes nombre de consultes supo-
sa un increment d’un 11,9% respecte l’any anterior, el que de-
nota una important necessitat d’assessorament per part dels 
col·legiats i col·legiades, en especial per la situació de pandèmia 
i per la incorporació de novetats legislatives com la modificació 
del CTE. Aquest augment forma part d’una tendència a l’alça 
del servei des del darrers anys, amb un augment percentual del 
49,5% respecte l’any 2015, des d’on comença la recuperació de 
l’activitat en el sector. La via d’entrada de les consultes han es-
tat la que s’expressa en els quadres adjunts.

ASSESSORAMENT 3.1 

Via de resposta de les consultes    Consultes % total 

Telefòniques directes 6.481 58,64%

Presencials 807  7,30%

Correu electrònic 3.765 34,06%

TOTAL 11.035 100%

Telefòniques directes

Correu electrònic directe

Oficina virtual 

Presencials

Telefòniques via centre d'atenció telefònica CAT

Correu electrònic CAT

Telefòniques directes

Correu electrònic

Presencials
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Tema Consultes        %  total 

Habitabilitat 1.534 17,64%

Seguretat i salut 935 10,75%

Aplicacions Informàtiques 916 10,54%

Laboratori  905 10,41%

Amidaments, pressupostos, taxacions, valoracions 803 9,24%

Control de Qualitat 541 6,22%

Aplicació Normativa Urbanística Municipal 539 6,20%

Inspecció tècnica d’edificis 414 4,76%

Certificat Eficiència Energètica 375 4,31%

Construcció 234 2,69%

Accessibilitat 230 2,65%

Activitats i Projectes d'Activitats 182 2,09%

Instal·lacions 177 2,04%

Canvi d’ús 164 1,89%

Gestió urbanística  163 1,87%

Rehabilitació 157 1,81%

Residus 137 1,58%

Protecció contra incendis 115 1,32%

Diversos (Energia, Manteniment, Medi ambient i Estructures) 173 1,99%

TOTAL 8.694 100%

ASSESSORAMENT TÈCNIC

Un 78,8% de les consultes ateses per l’Àrea Tècnica han estat d’assessorament tècnic als col·legiats i 
col·legiades. Els temes de consulta han estat diversos havent-se agrupat amb els conceptes i percentatges 
que mostra el quadre adjunt

Habitabilitat

Seguretat i salut

Aplicacions Informàtiques

Laboratori 

Amidaments, pressupostos, taxacions, valoracions

Control de Qualitat

Aplicació Normativa Urbanística Municipal

Inspecció tècnica d’edificis

Certificat Eficiència Energètica

Construcció

Accessibilitat

Activitats i Projectes d'Activitats

Instal·lacions

Canvi d’ús

Gestió urbanística 

Rehabilitació

Residus

Protecció contra incendis

Diversos (Energia, Manteniment, Medi ambient i Estructures)
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ASSESSORAMENT EN CAS D'ACCIDENT

Des de desembre de 2009, el Caateeb ofereix un servei d’atenció específic, amb assessorament i suport 
als col·legiats i col·legiades davant un accident laboral a l’obra on aquell intervé. Aquest servei s’ofereix de 
forma conjunta amb l’Àrea jurídica i la Corredoria d’assegurances del Caateeb. 

L’any 2020, tot i l’aturada de l’activitat motivada per la pandèmia, presenta un balanç negatiu d’accidentabilitat 
en tots els sectors econòmics, especialment respecte als accidents mortals en jornada de treball. El sector 
de la construcció presenta la segona pitjor dada en quant al nombre d’accidents greus durant l’any, que va 
patir el major nombre d’accidents greus i mortals respecte la resta de sectors durant el mes de març. 

Cal recordar, que mentre una gran part de les activitats econòmiques es van veure aturades el 14 de març, 
amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma, el sector de la construcció va continuar l’activitat i no va ser 
fins a l’entrada del RD 10/2020, de 29 de març, quan de forma obligatòria es van aturar les obres públiques i 
privades no associades a la prestació d’un servei essencial, fins al 9 d’abril.

Desde l’Àrea Tècnica del Caateeb, s’han atès durant aquest any un total de 19 consultes relacionades amb 
accidents i sinistralitat laboral. La via de resposta d’aquestes consultes ha estat la que indica el quadre 
adjunt.

Via de resposta     Nº de consultes

Telefòniques directes 8

Presencials 2

Correu electrònic 9

TOTAL 19

ASSESSORAMENT SUPORT INFORMÀTIC

Un 10,5% de les consultes ateses per l’àrea tècnica del Caateeb han estat de suport 
en l’aplicació i utilització de les eines informàtiques pròpies i alienes, amb un total de 
916 consultes ateses. Destaquen principalment les de suport al Llibre d’incidències web 
Liweb, així com el Llibre de l’edifici web Leweb.

Assessorament en la implementació BIM

Des de l’any 2016, el Caateeb ha implementat un servei d’assessorament en la implemen-
tació del BIM en les empreses i despatxos professionals dels col·legiats i col·legiades, 
conscients que la metodologia i les eines BIM són imprescindibles en el sector de la 
edificació i que la digitalització transformara les nostres vides. Amb aquest servei es vol 
informar i guiar, per a que els procés sigui un exit. També es compta amb un llistat de 
consultors externs, per acompanyar el professional que ho requereixi en la seva imple-
mentació, així com un llistat d’eines, aplicacions i solucions informatiques a les quals es 
pot accedir amb descomptes col.legials. 

ASSESSORAMENT SUPORT INTERN

Un 10,5% de les consultes ateses per l’àrea tècnica han estat de suport intern a d’altres 
àrees del Caateeb, amb un total de 1.158 consultes ateses, destaca el suport a l’àrea 
jurídica i a l’àrea de serveis al col·legiat: servei de validació, idoneïtat tècnica, borsa de 
treball, etc. 



105MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL 2020104 ÀREA TÈCNICA

Així mateix, en els últims anys s’han registrat 14.200 referèn-
cies a les bases de dades de legislació del Caateeb. S’han in-
corporat a la base de dades de legislació les 44 disposicions 
aprovades i publicades al BOP, DOGC, BOE i DOUE d’aquest da-
rrer 2020. 

Amb motiu de la pandèmia, s’ha fet un seguiment especial 
sobre la legislació Covid-19 i la paralització d’obres per oferir 
assessorament tècnic als professionals. Es va fer una recerca, 
catalogació i classificació d’aquestes disposicions en el BOE, 
DOGC, BOP i gasetes municipals dels diferents municipis de la 
província de Barcelona per tal de tenir coneixement sobre la in-
cidència de la paralització d’obres i poder assessorar sobre la 
seva aplicació. 

També s’ha gestionat un donatiu de llibres i revistes proporcio-
nat per un company, que s’ha catalogat per incrementar el fons 
documental del Caateeb. Al mateix temps s’ha fet un expurg 
amb criteris biblioteconòmics del material amortitzat i que no té 
ús per valorar l’opció de redistribuir espais i per poder continuar 
incorporant nou material pels usuaris. 

S’ha actualitzat la versió del programa informàtic de gestió do-
cumental i s’ha renovat els formats de sortida del catàleg de 
llibres i recursos de la base de dades d’articles de revista i la 
base de legislació. També s’ha actualitza el format de sortida 
del Plecinstant.

Recerca d’informació documental per a la 
investigació i la formació

S’ha fet l’assessorament i acompanyament de recerca de do-
cumentació a estudiants de darrers anys de formació de la ti-
tulació de grau, màsters, postgraus i doctorants que estan pre-
parant la seva tesi doctoral. També s’ha ajudat en la recerca 
bibliogràfica d’informació documental a investigadors que pre-
paren la publicació de documents acadèmics i publicacions so-
bre el sector. Una altra tasca de suport ha estat en la preparació 
dels temaris de les oposicions. En aquests casos, s’ha analitzat 
els temes i se’ls ha facilitat els recursos bibliogràfics per poder 
desenvolupar l’estudi del temari.

ASSESSORAMENT DOCUMENTAL

Un 10,8% de les consultes ateses per l’àrea tècnica han estat 
d’assessorament documental, amb un total de 1.201 consultes 
ateses. Les consultes més freqüents han estat sobre bibliogra-
fia diversa, preus, amidaments, pressupostos, valoracions im-
mobiliàries, taxacions i peritacions judicials. Cal destacar tam-
bé les consultes rebudes de suport a la preparació de temaris 
d’oposicions. En aquest cas, s’analitza els temes i es facilita els 
recursos bibliogràfics per poder desenvolupar l’estudi sobre la 
matèria de l’oposició. En l’assessorament documental també 
s’han prestat els següents serveis que hi han vinculats.

Préstec de materials:  
llibres, revistes, CD, guies

A causa de la pandèmia l’espai de la biblioteca ha estat tancat 
i l’atenció s’ha vist condicionat per les mesures preventives. El 
servei de préstec ha estat totalment tancat des de març a juliol. 
La resta del calendari i fins a final de l’any s’ha dut a terme en la 
planta baixa del Caateeb. Aquest fet ha condicionat el nombre 
de visites i la consulta de material a la sala. Malgrat això s’ha 
pogut resoldre consultes documentals mitjançant recursos i pu-
blicacions en digital.

Dades del servei    Quantitat

Consultes de material a la sala 800

Visites a la biblioteca del Caateeb 887

Préstecs de materials 1.140

Per prestar aquest servei el Caateeb disposa d’una gran 
col·lecció tècnica consolidada amb 20.477 llibres vigents; 217 
títols de revistes tècniques actius; 2.152 recursos electrònics 
en el catàleg; 582 DVD i CDROM. Cada any es va incorporant les 
novetats que es consideren més interessants per a la professió. 
Les novetats incorporades al fons documental del Caateeb al 
llarg de l’any es distribueixen de la manera que oindica el qua-
dre adjunt.

Novetats incorporades    2020

Llibres 40

Recursos digitals 13

Revistes (noves subscripcions) 0

Normes (UNE, ISO) consultades* 37 presencial  
 622 visites web

Articles de revista 74

DVD i CD-ROM 0

* Actualment les normes UNE disposen d’un accés de consul-
ta en línia facilitat pel Consell General de l'Arquitectura Tècnica 
(CGATE), que es poden visualitzar en línia des de la pàgina web. El 
Centre de Documentació del Caateeb està subscrit a les normes 
UNE d'AENOR i continuarà facilitant la consulta d'aquestes a la 
biblioteca del Caateeb de manera presencial.
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Des de l’Àrea Tècnica es desenvolupen tot un seguit de recursos per tal de que puguin servir 
d’ajuda als professionals, per realitzar les tasques encomanadades i d’altres recursos que ser-
veixen per a posicionar la professió en la societat.

PUBLICACIONS

Per tal d’ajudar a realitzar les tasques professionals s’han desenvolupat alguns documents que 
complementen les col·leccions de publicacions del Caateeb. Aquests es troben disponibles 
gratuïtament en la seva versió digital (PDF) per a tots els col·legiats i col·legiades, i a la venta en 
format PDF o paper, en la botiga de publicacions del Caateeb. Les descàrregues de documents 
durant l’any 2020 han estat les que es mostren en el quadre adjunt.

Títol de la pàgina Nº de         Nº de % Nº de % 
 pàgines descàrregues  ventes  
 vistes

Col·lecció Documents a l'abast 10.985 10.610 60,89% 6 9,6%

Col·lecció Apunts tècnics 3.706 3.020 17,33%

Col·lecció Manuals d'energia 2.361 2.276 13,06% 42 67,8%

Col·lecció Manuals de diagnosi 1.520 1.520 8,72% 14 22,58%

TOTAL 18.572 17.426 100% 62 100%

SERVEIS I PRODUCTES3.2
Documents a l’abast

Aquesta col·lecció consta d’una sèrie de monogràfics sobre temes d’interès, que ofereixen la 
informació que el tècnic necessita per realitzar la seva pràctica professional. Els continguts han 
estat pensats per a l’àmbit normatiu de Catalunya i inclouen tota la informació que es consi-
dera necessària per al desenvolupament de l’àmbit concret sobre el qual tracta cada número 
de la col·lecció. Durant l’any 2020 s’ha redactat un nou Document a l’abast sobre la instal·lació 
d’ascensors en edificis existents.

Les descàrregues dels Documents a l’abast durant l’any 2020 han estat els que es mostren a 
continuació.

Documents a l'abast

Apunts tècnics

Manuals d'energia

Manuals de diagnosi

Descàrrega de publicacions

Col·lecció “Documents a l’abast”    Descàrregues

El certificat i la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge usat (Decret 141/2012) Volum I (DA 17.6) 896

Guia de comprovació d'habitatges usats, segons annex 2 del Decret 141/2012. 676

El projecte de bastida tubular (DA 26.2) 639

Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE (DA 12.2) 595

El certificat i la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge usat (Decret 141/2012) Volum II (DA 17.6) 514

 Control de qualitat (Decret 375/1988) (DA 12.1) 443

El Certificat de solidesa (DA 29.2) 409

Codi d'accessibilitat (DA 1.2) 365

Criteris per a la redacció d'informes, certificats, peritatges i dictàmens (DA 14.2) 357

Residus de la construcció (DA 13.3) 354

Guia de comprovació d'habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 141/2012 (Annex 1) 277

Introducció a la coordinació de seguretat i salut a la construcció (DA 37) 267

Llista de control per al muntatge i desmuntatge de les bastides tubulars (DA 26.2) 263

Guia de comprovació d'habitatges nous, d’acord a les especificacions dels decrets 346/1983 i 571/1983 (Nivell B)     261

Criteris per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut (DA 34) 258

Reglamentació de seguretat i salut en la construcció. Estudi bàsic (DA 19.1) 239

Enderrocs en la construcció (DA 13.2) 237

Annex C: Exemple de control de qualitat d'habitatge Unifamiliar (DA 12.2) 227

Treballs verticals. Tècniques d'accés i posicionament en altura (DA 45) 226
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Apunts tècnics

Aquesta col·lecció és una sèrie de documents en petit format, sobre temes d’interès i/o 
d’actualitat, que ofereixen tota la informació necessària i resumida, per a que el tècnic poguí 
assolir, amb l’ajut d’un document breu, el coneixements necessaris i concrets per desenvolupar 
la seva pràctica professional. Els continguts han estat pensats per a l’àmbit normatiu de Cata-
lunya. Durant l’any 2020 s’ha generat quatre nous apunts tècnics:

Núm. 09.- Recomanacions per a la prevenció davant la Covid-19. Locals comercials i 
hostaleria - Fase I

Núm. 10.- Estalvi d’energia. Actualització del document bàsic DB HE 2019

Núm. 11.- Seguretat en cas d’incendi. Modificació parcial del document bàsic DB SI 2019

Núm. 12.- Protecció enfront de l’exposició al radó. Secció 6 del document bàsic DB HS 2019

Les descàrregues dels apunts tècnics durant l’any 2020 han estat les que s’exposen a conti-
nuació:

Tres casos pràctics de control de qualitat de l'estructura de formigó (DA 12.3) 212

Dubtes freqüents en la certificació energètica (DA 43) 199

L'amiant en obres de reforma (DA 36) 195

Annex B: obra nova: edificació de petites dimensions (DA 12.3) 186

Guia de comprovació d'habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 28/1999 (Apartat 1 i 2) 170

Preguntes i respostes de seguretat i salut en el sector de la construcció (DA 41) 170

Annex A: Proposta de formació de lots del Caateeb: Lots pel control d'execució (DA 12.2) 167

Guia de comprovació d'habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 259/2003 (Annex 1.1 i 1.2) 156

Riscos i mesures preventives en 7 casos pràctics de rehabilitació (DA 35) 153

Annex A: Obra nova: edificació de grans dimensions (DA 12.3) 140

Annex D: relació de proves i Assaigs més habituals (DA 12.2) 138

Control de qualitat en estructura metàl·lica segons instrucció (EAE) (DA 42) 138

Model de projecte de bastida (DA 26.2) 126

Proposta d'estudi bàsic de seguretat i salut (DA 19.1) 113

Control de qualitat de poliuretans (DA 8.4) 111

Instal·lació d’ascensors en els edificis existents (DA 46) 106

Annex B: Proposta de formació de lots del Caateeb: Lots pel control d'obra acabada (DA 12.2) 104

Les reunions de Coordinació d’activitats empresarials en el sector de la construcció (DA 39) 102

Guia de comprovació d'habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 314/1996 (Annex 1 i 2) 74

Llista de legislació i normes d’aplicació (DA 26.2) 70

Annex I: Anàlisi de riscos i mesures preventives (DA 12.2) 64

Llista de legislació i normes d’aplicació (DA 12.2) 60

Guia de comprovació d'habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 274/1995 (Annex 1 i 2) 52

Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 3 (DA 44 52

Proposta de metodologia de presa de dades per a l'elaboració d'un estudi bàsic de seguretat i salut (DA 19.1) 49

Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 1 (DA 38) 46

Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 2 (DA 40) 46

Guia de comprovació d'habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 55/2009 (Annex 1) 33

Col·lecció “Apunts tècnics”    Descàrregues

Resistència al foc. Càrrega de foc (CF.01) 340

Estalvi d’energia. Actualització del document bàsic DB HE 2019 (CTE.01) 330

Instal·lacions en interior d'edifici, habitatge o local. Distàncies, proximitats i paral·lelismes (ID.01) 323

Seguretat en cas d’incendi. Modificació parcial del document bàsic DB SI 2019 (CTE.02) 309

Instal·lacions en habitatges. Gas natural. Conceptes bàsics i aparells de circuit obert (GN.01) 258

Protecció enfront de l’exposició al radó. Secció 6 del document bàsic DB HS 2019 (CTE.03) 243

Subministraments en baixa tensió (BT.01) 230

Recomanacions per a la prevenció davant la Covid-19. Locals comercials i hostaleria - Fase I (C19.01) 214

Instal·lacions en edificis. Subministrament d’aigua (SA.01) 213

Estructures. Resistència al foc. Elements de fusta (ERF.03) 212

Estructures. Resistència al foc. Elements d'acer (ERF.01) 195

Estructures. Resistència al foc. Elements de formigó (ERF.02) 153
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Manuals d'energia

Aquesta col·lecció agrupa una sèrie de documents sobre temes relacionats amb l’àmbit de 
l’eficiència energètica i les energies renovables, amb el que es pretén oferir la informació per a 
que el lector pugui assolir els coneixements necessaris i concrets per a desenvolupar la seva 
pràctica professional, així com per a posicionar el professionals de l’arquitectura tècnica com a 
referents en aquest camp. Durant l’any 2020 s’ha generat dos nous manuals d’energia:

Núm. 09.- Manual del Test Energètic

Núm. 10.- Manual d’energia aerotèrmica

Les descàrregues dels documents durant l’any 2020 han estat les que indica el quadre adjunt:

Col·lecció “Manuals d’energia” Descàrregues

Manual energètic de façanes 732

Manual energètic de cobertes 468

Manual d'auditoria energètica 360

Manual d'energia solar fotovoltaica 319

Manual d'energia solar tèrmica 255

Manual test energètic 142

Col·lecció “Manuals de diagnosi i tècniques d’intervenció”    Descàrregues

Manual de diagnosi i tractament d'humitats 252

Manual de diagnosi i intervenció en sistemes estructurals de parets de càrrega 151

Manual de diagnosi i intervenció en sostres unidireccionals de formigó i ceràmics 137

Manual de diagnosi, patologia i intervenció en estructures de fusta 130

Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions elèctriques i enllumenat 116

Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions de climatització i ventilació 116

Manual de diagnosis e intervención en estructuras de hormigón armado 113

Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions d'aigua calenta sanitària 107

Manual de diagnosis y tratamientos de materiales pétreos y cerámicos 105

Manual de diagnosis e intervención en cubiertas planas 103

Manual de geotècnia i patologia, diagnosi i intervenció en fonaments 95

Manual per a la diagnosi i el tractament de l'amiant a la construcció 95

Manuals de diagnosi i tècniques d’intervenció

Aquesta col·lecció és va iniciar l’any 1993 i al llarg dels anys s’hi han anat incorporant progres-
sivament nous manuals que han convertit la col·lecció en un referent en el camp de la rehabi-
litació. El darrer número de la col·lecció és de l’any 2019. Cada document està elaborat per un 
grup d’experts, on cadascun exposa i desenvolupa el tema objecte de la seva especialitat. 

Les descàrregues dels documents durant l’any 2020 han estat els que es mostren a continuació:

S’han venut 33 manuals d’auditoria energètica, 4 manuals de cobertes, 3 manuals de façanes i 
dos manuals d’energia solar fotovoltaica.

S’han venut 13 manuals de diagnosi i tractament d’humitats i manual de diagnosi i tractament 
de materials petris i ceràmics.

Altres publicacions

Durant l’any 2020 s’han desenvolupat els continguts d’un nou manual sobre estintolaments es-
tructurals, que es publicarà durant l’any 2021. 
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EINES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

Eines informàtiques

El Caateeb disposa d’eines informàtiques per ajudar a rea-
litzar les tasques del dia a dia dels professionals. Cadascu-
na d’aquestes eines disposa d’uns tutorials audiovisuals i/o 
digitals que guien en la seva utilització. De forma periòdica 
s’organitzen sessions gratuïtes de divulgació i des de l’Àrea 
tècnica es presta un servei de suport per al seu ús. L’any 2020 
s’han desenvolupat dos noves eines informàtiques: 

Programa de rehabilitació web, amb el que es pot realitzar 
de forma digital el programa de rehabilitació que estableix el 
Decret 67/2015.

Programa i registre de manteniment web, amb el que es 
poden programar les operacions de manteniment preventiu 
i les actuacions de rehabilitació que s’han de registrar en el 
llibre de l’edifici.

Any 2020 Número

Llibre d’incidències web comprats i activats 1.155

Coordinadors associats a un liweb 1.270

Coordinadors i tècnics que actuen amb liweb 667

Nous usuaris registrats 890

Llibres de l’edifici web comprats 385

Programa de rehabilitació web comprats 6

Programa i registre de manteniment comprats 3

També durant l’any 2020 s’han desenvolupat o s’han fet treballs 
de manteniment d’altres eines eines informàtiques com ara: 

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

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

Fitxes per a la redacció del programa de control.

Agenda de la construcció sostenible

Aquesta web va ser creada pel Caateeb, l’any 1997, amb la in-
tenció de ser el punt de referència per a totes aquelles persones 
interessades en l’edificació sostenible.  

En aquesta web s’hi pot trobar informació i continguts sobre 
temes clau, continguts audiovisuals, una base de dades de pro-
ductes sostenibles, una eina per a la reutilització de productes 
(MARKETcons) i informació sobre el programa de declaracions 
ambientals de productes DAPconstrucción®. Aquest programa 
de ecoetiquetes tipus III, s’hi registren certificacions ambientals 
basades amb l’Anàlisi del Cicle de Vida anomenades DAPcons: 

Web, newsletter i canal YouTube Número

Pàgines vistes (2020) 52.250

Subscriptors al newsletter 1.847

   - Català 866

   - Castellà 981

Canal YouTube

   - Visualitzacions (2014-2020) 698.142

   - Subscriptors 4.380

  

Distribució dels usuaris de la web %

Usuaris de la web 9.511

   - Usuaris existents 15,4%

   - Usuaris nous 84,6 %

Espanya 72,72 %

Estats Units 6,78 %

Mèxic 2,15 %

Argentina 1,82 %

Colòmbia 1,65 %

Xile 1,44 %

Continguts publicats durant l’any 2020

Vídeo de l’escalfament global

Vídeo de residus de la construcció

Vídeo de certificacions ambientals d'edificis

Vídeo de biodiversitat urbana

Vídeo de cobertes verdes

Tema clau sobre economia circular

Tema clau sobre infraestructura verda

Durant l’any 2020, s’han publicat 12 noticies en l’apartat 
d’actualitat de l’agenda de la construcció sostenible. 

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

Amb l’ITeC implementant dins del TCQGCQ les fitxes del 
programa de control desenvolupades pel Caateeb.

Amb ALTRA, una eina informàtica que aplica els criteris de 
control proposats pel Caateeb referents a la redacció del pla/
programa i de la gestió, del seguiment i la documentació i del 
control de qualitat.

MARKETcons

Durant l’any 2020 s’ha desenvolupat una nova eina i aplicació 
informàtica anomenada MARKETcons, amb la que es pretén 
implementar en el mercat un nou servei per crear, impulsar i di-
fondre un punt de trobada entre usuaris per a la reutilització de 
productes de la construcció presents en els edificis existents. 
Per això s’ha creat un portal web que es pot consultar en la web 
de l’Agenda de l Construcció Sostenible (www.csostenible.net) i 
una aplicació APP per a smartphones per Android i IoS.  

Amb aquesta iniciativa es vol impulsar l’economia circular lliga-
da al concepte de “prevenció de residus” en la fase de consum 
dels productes presents en els edificis. I també  relacionar-ho 
amb la cultura de conservació i manteniment per allargar la 
fase d’ús dels edificis, que de forma decidida s’impulsa des de 
la Unió Europea i que també es recull en l’objectiu 4 i 5 del pro-
grama general de prevenció de residus i recursos de Catalunya 
2013-2020.

Aquesta eina ha estat desenvolupada amb l’ajut i la subvenció 
econòmica de l’Agència de Residus de Catalunya, perseguint 
reduir l’impacte negatiu que les activitats constructives i els 
productes que composen els edificis generen sobre el medi am-
bient i amb uns objectius quantitatius i qualitatius importants 
com són:

1. Reduir el volum de residus provinents del sector de 
l’edificació.

2. Allargar la vida de referència dels productes.

3. Sensibilitzar i conscienciar creant una cultura de 
conservació i manteniment dels productes.

4. Reduir el consum de matèria prima per a obtenir nous 
productes.

5. Reduir el consum d’energia per a obtenir nous productes. 
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Web del tècnic de capçalera

Aquesta web és un canal de comunicació adreçat a la ciutada-
nia amb la intenció de divulgar consells i aportar informació i 
coneixement per fomentar el manteniment, la conservació i la 
rehabilitació d’edificis del parc edificat residencial. També per 
impulsar la figura del tècnic de capçalera com el professional de 
confiança, que organitza i gestiona tècnicament l’edifici, tenint 
cura de la salut de l’edifici. 

Durant aquest any s’ha revisat, maquetat i editat el document 
divulgatiu dels 25 consells de la casa en forma, dirigits a la ciu-
tadania i la guia per conservar, millorar i adaptar el teu edifici, 
que explica d’una forma amena la inspecció tècnica de l’edifici. 
Ambdós documents es poden consultar i baixar de forma gra-
tuïta, en format PDF, des de la pàgina web el tècnic de capçale-
ra. També s’ha anat penjant noticies d’actualitat sobre aspec-
tes que poden ser d’interès per la ciutadania.

Web Número

Pàgines vist (2020) 10.797

Usuaris 4.577

Sessions 5.295

Programa operador DAPconstrucción

El programa DAPconstrucción és un programa operador de eco-
etiquetes tipus III, impulsat l’any 2008 pel Caateeb i el Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) de la Generalitat de 
Catalunya, on s’hi registren certificacions ambientals basades 
amb l’Anàlisi del Cicle de Vida anomenades DAPcons. Aquest 
programa va ser pioner a l’Estat espanyol i des de l’any 2010 
s’hi verifiquen y registren DAPs de productes específicament 
de la construcció. El Caateeb és l’administrador del programa 
operador i impulsor de l’associació internacional de programes 
operadors ECO platform.

Durant l’any 2020 s’ha gestionat i s’ha continuat el procés 
d’actualització, assistint als grups de treball TEWOB, adaptant 
els documents a la nova normativa ISO-UNE-15804+A2. Tam-
bé s’ha assessorat i acompanyat als consultors ACV que estan 
portant a terme els inventaris i anàlisis del cicle de vida dels  
nous productes, havent-se generat un volum important de nous 
registres de Declaracions Ambientals de Producte. Actualment 
hi ha 34 empreses afiliades, de les quals 9 s’ha tramitat l’alta 
durant l’any 2020.

Ape ceràmica

Aislux

Grupo Iraco

Sistempur

Perlita

Termochip 

Huurre

Aluminios Cortizo

Knauf

Per a que les DAPcons puguin ser registrades, s’han de verificar. 
El programa té 8 verificadors acreditats i aquesta any s’ha tra-
mitat l’alta de dos nous verificadors. 

Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro (FCTME)

ReMa Ingeniería

En el programa hi han 58 DAPcons registrades en el programa 
i durant l’any 2020 s’ha tramitat la verificació i registre de 29 
DAPcons noves.

EMPRESA CODI PRODUCTE

APE CERÁMICA S.L.U. DAPcons.NTe.001 Gres Porcelánico 

AISLUX DAPcons.100.017 SISTEMA DE POLICARBONATO CELULAR MULTIPARED

GRUPO IRACO DAPcons.100.018 AQUAPRO PY01

SISTEMPUR DAPcons.001.007 IMPERFOAM SYSTEM, SIS 5050,SIS5040,SIS5030,SIS1020 y  
  Sistema de colada

GRESMANC-FAVEMANC DAPcons.NTe.002 Placa cerámica media para fachada ventilada

PERLITA DAPcons.100.019 PERLIFOC HP

THERMOCHIP S.L.U. DAPcons.100.020 Sistema de panel Thermochip Housing

TABIQUERIA ESPECIALIZADA DAPcons.100.021 SISTEMA TABIQUE PANELSYSTEM

TABIQUERIA ESPECIALIZADA DAPcons.100.022 SISTEMA MEDIANERA PANELSYSTEM

HUURRE DAPcons.100.023 PANELES AISLANTES HI-F (PANEL FRIGORÍFICO)

ALUMINIOS CORTIZO DAPcons.100.024 SISTEMAS DE MURO CORTINA

ALUMINIOS CORTIZO DAPcons.100.025 PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADAS Y LACADAS CON RPT

ALUMINIOS CORTIZO DAPcons.100.026 VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADAS Y LACADAS CON RPT

KNAUF DAPcons.100.027 Knauf Danoline Cleaneo Plaza, Belgravia, Visona, Corridor y Contur

KNAUF DAPcons.100.028 Techos perforados no desmontables Knauf Cleaneo

KNAUF DAPcons.100.029 Placa de Yeso Laminado Knauf Acustik tipo DFI de 12,5 mm

KNAUF DAPcons.100.030 Placa de Yeso Laminado Knauf Acustik tipo DFI de 15 mm

KNAUF DAPcons.100.031 Placa de Yeso Laminado Knauf Cortafuego tipo DF de 12,5 mm

KNAUF DAPcons.100.032 Placa de Yeso Laminado Knauf Cortafuego tipo DF de 15 mm

KNAUF DAPcons.100.033 Placa de Yeso Laminado Knauf Cortafuego tipo DF de 25 mm

KNAUF DAPcons.100.034 Placa de Yeso Laminado Knauf Diamant tipo DFH1IR de 12,5 mm

KNAUF DAPcons.100.035 Placa de Yeso Laminado Knauf Diamant tipo DFH1IR de 15 mm

KNAUF DAPcons.100.036 Placa de Yeso Laminado Knauf Standard tipo A de 12,5 mm

KNAUF DAPcons.100.037 Placa de Yeso Laminado Knauf Standard tipo A de 15 mm

KNAUF DAPcons.100.038 Placa de Yeso Laminado Knauf Lightboard tipo A de 12,5 mm

KNAUF DAPcons.100.039 Placa de Yeso Laminado Knauf Impregnada tipo H1 de 12,5 mm

KNAUF DAPcons.100.040 Placa de Yeso Laminado Knauf Impregnada tipo H1 de 15 mm

KNAUF DAPcons.100.041 Perfilería Knauf espesores 0,50 / 0,55 / 0,60 / 0,7 y 1mm
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L’Àrea tècnica del Caateeb dona un important suport en la representació tècnica de la professió, dels 
col·legiats i col·legiades, de la institució col·legial i en alguns casos també ho fa en l’àmbit de representació 
del Consell de Col·legis de Catalunya i del Consejo General de la Arquitectura Tècnica de Espanya. 

TAULES SECTORIALS

Les taules sectorials estan organitzades conjuntament amb diferents institucions per a l’elaboració de 
criteris interpretatius de legislació i normativa. Els documents elaborats per les taules sectorials no són 
d’obligat compliment, però representen el consens del sector, la qual cosa els dona un caire de referència 
important i serveixen per ajudar els tècnics en el seu exercici professional. Les taules a les quals s’ha assis-
tit aquest any 2020 en presentació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Catalunya han estat: 

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).

Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat. Taula del Pacte Nacional. Grup de treballs 
d’accessibilitat i mobilitat.

També s’ha assistit en representació del Caateeb en la Taula per a la Interpretació del Decret d’Habitabilitat 
(TIHAB). 

COMITÈS DE NORMALITZACIÓ

Els comitès de normalització estan impulsats per les entitats dedicades al desenvolupament de la normalit-
zació i la certificació en tots els sectors industrials i de serveis. N’hi ha d’àmbit europeu que són desenvolu-
pats pel comité CEN i també d’àmbit estatal. A Espanya estan agrupats a UNE, que és una institució privada, 
independent i sense ànim de lucre que es cuida de la seva organització. El Caateeb es membre i participa 
en el Comité Espanyol de Normalització 198 de Sostenibilitat en la Construcció. Aquest any s’ha participat 
en les reunions que s’han organitzat i que per motius de la pandèmia han estat amb format telemàtic.

PROVES DE LABORATORI

En el Caateeb es pot tramitar la realització d’algunes proves de laboratori i accedir al 
lloguer d’aparells i eines de diagnosi amb avantatges col·legials que es pot consultar en 
l’apartat de descomptes col.legials del Caateeb. 

Test aluminós

El Test aluminós consisteix en un servei de prova de laboratori que es presta mitjançant 
un sistema organitzat i contrastat, basat en assajar mostres de formigó per determinar 
qualitativament la presencia d’alumini a partir de la prova de l’oxina de BRE. Va ser creat 
l’any 1992 i fins al moment s’han fet més de 60.000 tests aluminós. 

En aquest servei hi poden accedir tots els tècnics i també ciutadans. Amb motiu de la 
pandèmia, el servei de laboratori s’ha vist condicionat per les mesures preventives. El 
laboratori ha estat tancat des de març a juny, mentre que a la resta del calendari s’ha re-
collit les mostres i ates als sol·licitants a les diferents seus del Caateeb. El quadre adjunt 
mostra l’activitat realitzada.

Test aluminós 2020 % total 

Particulars/empreses 370 52,56%

Col·legiats / Societats col·legials 334 47,44%

TOTAL 704 100%

Aquestes dades mostren un descens de 
l’activitat durant l’any d’un 31,45% respecte 
les dades de l’any 2019. Aquest fet està re-
lacionat amb que el tancament dels labora-
tori durant dos mesos i amb un cert descens 
del nombre de compravendes realitzades. 
Durant aquest any també s’ha gestionat 1 
assaig de carbonatació.

REPRESENTACIÓ TÈCNICA  
DE LA INSTITUCIÓ I LA PROFESSIÓ

3.3 
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CONGRESSOS

L’àrea tècnica de Caateeb ha presentat ponències als congressos següents:

Congrés Ponència Data

Convencion Internacional de MARKETcons – Economia circular Juny  
la edificación CONTART (Eivissa)

Congreso de Edificios MARKETcons, una herramienta para  Novembre 
d’Energia Casi Nula (Madrid) la reutilización de productos de la  
 construcción y la eficiència energètica.

Congreso Nacional del  MARKETcons, una herramienta para  Novembre 
Medioambiente CONAMA (Madrid) la reutilización de productos de la edificación.

JORNADES TÈCNIQUES

Fins al 13 de març s’han pogut realitzar jornades tècniques de forma presencial en el Caateeb, però la situació 
provocada per la pandèmia ha obligat a realitzar la resta de jornades tècniques de l’any en format telemàtic. Les 
jornades organitzades per l’Àrea Tècnica del Caateeb han estat els següents:

Jornades Data

Canvis i modificacions reglamentàries del CTE 27 febrer

Dubtes sobre la reactivació de les obres  15 abril

Presentació eines per al tècnic de capçalera  28 abril

Nous manuals i eines del Caateeb en eficiència energètica  28 abril

Epi’s a l’obra i Covid-19 20 de maig

La inspecció tècnica d’edificis 22 maig

Presentació licitació contractació de serveis de rehabilitació d'edificis 25 maig

Ajuts i finançament per a la rehabilitació 2020 9 octubre

Licitació per a l'execució d'obres al Consorci Metropolità de l'Habitatge 23 octubre

ENTITATS

El Caateeb es membre de diverses entitats que organitzen 
comisions, grups de treball i reunions de junta de govern a les 
quals cal assitir i participar. L’any 2020, l’Àrea Tècnica ha parti-
cipat es representació de la Junta de Govern del Caateeb a les 
entitats següents: 

Grup motor de l’Agenda Urbana de Catalunya

Comissió tècnica de l’Agenda Urbana de Catalunya

Junta de Govern de l’Associació Catalana de Facilty 
Management

Junta de Govern de l’Associació Española del Mantenimiento

Secció Edificis de l’Associació Española del Mantenimiento

Comissió de l’Amiant del Federació d’Associacions de Veins 
de Barcelona 

Comissió RIME i del segell CONSTA del Gremi de 
Constructors d’Obres de Barcelona

Observatori de la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona 
OBRA

Impulsar la Rehabilitació IMPULSA

Consell de l’Habitatge Social de l’Ajuntament de Barcelona

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

Clúster de Seguretat contra Incendis.

Associació Europea de Declaracions Ambientals de Producte 
ECO platform

Estratègia Catalana de Bioeconomia de la Generalitat de 
Catalunya

Rehabimed

També ha participat en representació del CGATE a la Junta Di-
rectiva de Green Building Council Espanya.

GRUPS DE TREBALL

El Caateeb participa en diferents grups de treball en els quals 
es desenvolupen documents o treballs de posicionament insti-
tucional. L’any 2020, l’Àrea Tècnica ha participat es represen-
tació de la Junta de Govern del Caateeb als grups de treball 
següents: 

Grup de treball de la Intercol·legial sobre la discapacitat

Grup de treball TEWOB de ECO platform

Grup de treball d’economia circular de Green Building Council 
Espanya

Grup de treball d’economia circular del congrés CONAMA

Col·laboració i assistència tècnica en la desenvolupament del 
projecte Europeu PLUG & HARVEST

COL·LABORACIÓ AMB UNIVERSITATS

En col.laboració amb l’Escola Politècnica Superior d’Edificació 
de Barcelona (EPSEB) hem participat en el grup de treball del 
projecte europeu “Diagnosis”, amb el que s’ha elaborat un pro-
grama de formació adaptat a les exigències acadèmiques de 
les universitats europees, per definir un nou perfil professional 
“Expert en diagnosi d’edificis”. 
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ARTICLES

Revista L’informatiu 

S’ha generat continguts i articles en la revista col·legial i el blog de L’informatiu. Els articles redactats l’any 2020 
han estat els següents: :

Article Data

El polígon funicular: una aproximació a Karl Culmann  Gener

Ressenya de llibres del centre de documentació Gener

Envelliment i habitatge Març

Canvis reglamentaris en el CTE: copiar i enganxar projectes s’ha acabat! Març

Comunicar bé per liderar millor Març

Ressenya de llibres del centre de documentació Març

Manual energètic de façanes Setembre

Ressenya de llibres del centre de documentació Setembre

La inspecció tècnica d’edificis Desembre

La direcció d’execució d’obres Desembre

Ressenya de llibres del centre de documentació Desembre

Pel que fa al cicle de debat Diàlegs construcció les dues primeres sessions de l’any es varen poder realitzar en 
forma presencial amb públic en l’espai de la cafeteria del Caateeb, mentre que la resta de sessions programades 
es van fer en format telemàtic.

Diàlegs construcció Data

Com ens afecten els camps electromagnètics en l'habitatge i en la salut? 6 febrer

L'amiant, un problema de salut. Com el podem eliminar dels edificis?  9 març

Com actuar en els habitatges per millorar l’aire contaminat?    5 maig

Com dissenyar i construir per crear una llar saludable i serena?  18 juny

Quines solucions tenim per fer els habitatges més accessibles? 22 setembre

L’Àrea Tècnica ha participat de forma molt activa en les sessions webinar que s’han organitzar els dijous. Les 
sessions en els que ha participat l’àrea tècnica del Caateeb ha estat les següents:

Webinars dels dijous Data

Jornada sobre les noves especificacions del CTE respecte el DB SI 1 d’abril

El Llibre de l’edifici 15 d’abril

La protecció front al radó 16 d’abril

El llibre de l’edifici (II) 29 abril

El tancament d’obra 6 de maig

Modificacions i canvis reglamentaris del CTE 4 juny

Certificat d'eficiència energètica 10 de juny

Control de qualitat del formigó armat 25 juny

Projectes tècnics: accessibilitat 17 setembre

Dubtes freqüents sobre habitabilitat 19 novembre

El Test Energètic: com avaluar l'energia dels edificis 17 desembre

També ha col·laborat amb l’Area de Col.legiació en les sessions de benvinguda als nous col·legiats i col·legiades, 
per informar de la missió, objectius i serveis que ofereix l’Àrea Tècnica.
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Gestió dels continguts i notícies d’actualitat sobre el sector

Durant el 2020 s’ha seguit treballant per millorar l’apartat web de l’Àrea Tècnica creant nous recursos i actualitzant 
les diferents seccions.

Actualització de continguts de les pàgines de l’apartat de l’Àrea Tècnica.

Biblioteca digital. Creació de l’apartat de biblioteca digital de la construcció, on s’ubiquen les publicacions 
i recursos digitals elaborats per l’Àrea Tècnica. L’any 2020 s’han incorporat els Apunts tècnics, documents 
en petit format sobre temes d’interès, que ofereixen tota la informació necessària per poder desenvolupar la 
pràctica professional en temes concrets. 

Creació de l’apartat web de fitxes de comprovació del CTE

Incorporació dels criteris d’habitabilitat a l’apartat de Criteris interpretatius de legislació i normativa.

Pàgina de normes UNE. Afegim a l’apartat de les normes UNE la consulta digital de les normes que ofereix el 
CGATE. Actualment disposem de la consulta presencial al Caateeb 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 on es poden trobar les convocatòries vigents, informació sobre aquestes i 
enllaços on trobar la documentació i la tramitació que cal seguir.

Sessions de l’Àrea Tècnica. S’han afegit les presentacions de les sessions i vídeos d’algunes de les jornades 
tècniques realitzades perquè es puguin consultar quan es necessiti.

CTE. Actualització d’enllaços i recursos: amb la finalitat de recollir en una sola pàgina els millors recursos 
sobre el Codi Tècnic: la legislació sempre actualitzada, eines de suport al seu compliment, articles, enllaços, 
formació, documents bàsics comentats, etc.

Plecinstant. Tota la legislació de construcció, el catàleg de la biblioteca, articles de revista, recursos 
electrònics, etc. Actualització i incorporació de nous continguts.

Actualitat. S’han preparat notícies d’actualitat per informar de nova normativa, les publicacions pròpies i 
d’altres, les subvencions, les activitats i notícies més recents que poden ser d’utilitat.

A continuació fem una llista de les informacions publicades:

GENER

Ajudes per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en 
edificis

Ampliada la pròrroga de les llicències d'obres paralitzades per la crisi

Actualització del programa: Test energètic

Informe del manteniment dels edificis a Espanya

Modificació del CTE per a l'adaptació de la directiva en eficiència energètica i la protecció del gas radó a l'edificació

Publicat un nou Apunt Tècnic sobre com calcular la càrrega de foc

FEBRER

Noves fitxes de prevenció d'incendis de l'Ajuntament de Barcelona

Manual energètic de façanes

Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya 2020

MARÇ

Fitxes justificatives del CTE

Manual energètic de cobertes

Modificació del CTE per a l'adaptació de la directiva en eficiència energètica i la protecció del gas radó a l'edificació 
(ampliació)

ABRIL

Afectació de l'estat d'alarma en l'aplicació de la modificació del CTE

Tramitació de cèdules d’habitabilitat de primera ocupació durant el confinament pel Covid19

https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Subvencions-ajudes-redaccio-projectes-edificis-rehabilitacio-residencial-area-metropolitana-Barcelona-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Subvencions-ajudes-redaccio-projectes-edificis-rehabilitacio-residencial-area-metropolitana-Barcelona-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/prorroga-llicencies-obres-paralitzades-2019-2020-2021-2022.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/programa-test-energetic.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/manteniment-dels-edificis-mantenimiento-edificios-sensedi-2019-informe-viviendas.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Modificacio-CTE-Real-Decreto-732-gas-rado-estalvi-energetic-consum-energia-casi-nul-edificis.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/apunts-tecnics-07-resistencia-al-foc-carrega-de-foc.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/fitxes-prevencio-contra-incendis-bombers-ajuntament-barcelona-criteris-interpretatius.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/manual-energetic-facanes.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Subvencions-ajudes-prestecs-comunitat-propietaris-barris-agencia-habitatge-catalunya-financament-obres-rehabilitacio-edific.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Subvencions-ajudes-prestecs-comunitat-propietaris-barris-agencia-habitatge-catalunya-financament-obres-rehabilitacio-edific.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Fitxes-justificatives-CTE-codi-tecnic.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/manual-energia-cobertes.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Modificacio-CTE-Real-Decreto-732-gas-rado-estalvi-energetic-consum-energia-casi-nul-edificis.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/afectacio-estat-alarma-aplicacio-modificacio-CTE.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Tramitacio-cedules-habitabilitat-generalitat-de-catalunya-Covid19-.aspx
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MAIG

Publicat un nou Apunt Tècnic sobre Instal·lacions de gas natural

Recomanacions per a la prevenció davant la Covid-19 en locals comercials i hostaleria en fase I i II

Bonificació en la recollida de residus a Barcelona

JUNY

Ajudes a la rehabilitació per a persones en situació de vulnerabilitat 2020

Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació per al conjunt urbà de sud-oest del Besòs 2020

Ajuts per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial i allotjaments dotacionals

JULIOL

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2020

Ajuts en forma de préstecs per a la rehabilitació d'edificis

Actualització continguts pàgina presentació Àrea Tècnica

Ajudes per a la rehabilitació d'edificis dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya 2020

Ajudes retirada amiant

Ajudes per obres en habitatges per a persones grans 2020

SETEMBRE

Subvencions a la rehabilitació d’elements comuns dels edificis a la ciutat de Barcelona per a l'any 2020

Aplicació obligatòria de la modificació del CTE 

Actualització pàgina Eines i recursos del CTE

Actualització terminis convocatòria Ajudes per obres en habitatges per a persones grans 2020

Actualització terminis convocatòria Ajudes per a la rehabilitació d'edificis dels barris gestionats per l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya 2020

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2020

OCTUBRE

Ajudes per la rehabilitació d'interior d'habitatges per minimitzar l'impacte de la COVID-19 a Barcelona 2020

Guia de rehabilitació d'exposició al radó

Acord marc per a la conservació i rehabilitació dels edificis

Guia d'aplicació del CTE DB HE amb exemples

NOVEMBRE

Criteris d'interpretació del decret habitabilitat

Celebrada la VII edició del Congrés ECCN amb el lema "La descarbonització de l'edificació, una palanca per 
reactivar el sector: obra nova i rehabilitació"

Manual sobre l'aplicació 'Test energètic'

Ampliació terminis ajudes Covid19 Barcelona

FÒRUM CIUTADÀ PER L'ENERGIA en que hi va participar el Caateeb

DESEMBRE

Ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis (PREE) 2020

Publicat decret per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en 
règim de lloguer

Licitació d'obres de rehabilitació dels edificis a Santa Coloma de Gramenet

Document a l'abast instal·lació ascensors edificis existents

https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/apunt-tecnic-instalacions-habitatges-gas-natural-conceptes-basics-aparells-circuit-obert.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/apunt-tecnic-recomanacions-Covid-locals-comercials-restaurants-terrasses-hosteleria.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/pla-accio-Barcelona-sostenibilitat-B-S-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajuts-convocatoria-rehabilitacio-edificis-vulnerabilitat-pla-barris-Barcelona-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajuts-convocatoria-rehabilitacio-edificis-conjunt-urba-sud-oest-Besos-Barcelona-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajudes-convocatoria-financament-promocions-habitatges-proteccio-oficial-HPO-allotjaments-dotacionals-lloguer-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/convocatoria-subvencions-ajudes-rehabilitacio-edificis-2020-agencia-habitatge-Catalunya.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajuts-prestecs-comunitats-financament-rehabilitacio-edificis-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/presentacio/Pagines/assessoriatecnica.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/convocatoria-subvencions-ajudes-rehabilitacio-edificis-2020-residencial-barris-gestionats-agencia-habitatge-Catalunya.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/convocatoria-subvencions-ajudes-retirada-residus-amiant-construccio-Catalunya-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajudes-convocatoria-obres-arrajament-interior-habitatges-persones-grans-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/convocatoria-subvencions-ajudes-rehabilitacio-edificis-consorci-habitatge-elements-comuns-ajuntament-Barcelona-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Obligatorietat-aplicacio-modificacio-CTE-24-setembre-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/cte/general/Pagines/eines-compliment-CTE.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajudes-convocatoria-obres-arrajament-interior-habitatges-persones-grans-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/convocatoria-subvencions-ajudes-rehabilitacio-edificis-2020-residencial-barris-gestionats-agencia-habitatge-Catalunya.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/convocatoria-subvencions-ajudes-rehabilitacio-edificis-2020-residencial-barris-gestionats-agencia-habitatge-Catalunya.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/convocatoria-subvencions-ajudes-rehabilitacio-edificis-2020-agencia-habitatge-Catalunya.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Ajudes-rehabilitacio-interior-habitatges-COVID-19-Barcelona-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Guia-rehabilitacio-exposicio-rado-edificis-existents-fitxes-solucions-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/licitacio-contractacio-serveis-consorci-Habitatge-Area-Metropolitana-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/guia-aplicacion-CTE-HE-exemples.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/criteris-interpretatius-decret-habitabilitat-141-2012.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/congres-edificis-energia-casi-nula-2020-comunicacio-marketcons-reutilitzacio-productes-construccio.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/congres-edificis-energia-casi-nula-2020-comunicacio-marketcons-reutilitzacio-productes-construccio.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Manual-sobre-l'aplicaci%C3%B3-'Test-energ%C3%A8tic'.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Ajudes-rehabilitacio-interior-habitatges-COVID-19-Barcelona-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Forum-ciutada-energia-ICAEN-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Ajuts-convocatoria-rehabilitacio-energetica-edificis-PREE-2020-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/decret-llei-50-nova-tipologia-habitacional.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/decret-llei-50-nova-tipologia-habitacional.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/licitacio-santa-coloma-gramenet-rehabilitacio-edificis-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/document-abast-instalacio-ascensors-edificis-existents-2020.aspx
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ATENCIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Hem col·laborat amb l’Àrea de Relacions Externes del Caateeb per atendre els mitjans de comunicació que reque-
ririen informació o coneixement de tipus tècnic. Hem atès diversos mitjans de comunicació en representació de la 
Junta de Govern entre els quals destaquen els que mostrem en el quadre adjunt.

Mitjà de Tema Data 
comunicació

La Vanguardia Reconstruir edificios para reactivar la economia. Periodista: Lorena Farras. 24 de maig

La Vanguardia Descarbonizar edificios para generar empleo. Periodista: Lorena Farras. 27 de setembre

El Periodico Las reformas de pisos crecen ante futuros confinamientos.  4 d'octubre 
 Periodista: Óscar Hernández.

CERCHA Cuando los edificios tienen una segunda vida. Periodista: Laura del Pozo Octubre 2020

INFORMES SOBRE EL SECTOR

L’any 2020 s’han realitzat principalment dos informes sobre el sector: 

1. Informe sobre la sinistralitat en el sector de la construcció. S’ha analitzat les dades i els tipus de sinistres 
en el sector de l’edificació, examinant-ne les causes per extreure’n conclusions, amb una visió centrada en les 
funcions que realitzen els perfils professionals de l’arquitectura tècnica.

2. Informe dels plans d’estudi politècnics en relació a l’edificació. S'ha estudiat i comparat els plans d'estudi 
de les universitats politècniques catalanes per quantificar les assignatures relacionades amb la construcció 
d’edificis i conèixer el percentatge i els crèdits que s'imparteixen en cadascuna d'elles amb l’objectiu d’analitzar 
quins titulats universitaris adquireixen major coneixement sobre aquest tema. Un altre dels objectius d'aquest 
estudi ha estat el de valorar a quines matèries es dedica l'increment d'hores que hi ha hagut en els estudis 
d’arquitectura tècnica, en passar de diplomatura a grau, a conseqüència de l'increment de crèdits.

TALLERS

Tot i ser un any ben atípic, s’ha pogut fer alguns tallers per donar a conèixer entre els més joves la professió de 
l’arquitectura tècnica. Durant l’any 2020 s’ha fet el taller de La casa en casa en la Fira de la Candelera de Molins de 
Rei (1 i 2 de febrer), el taller de La casa sí que s'hi juga a l’escola de l’Arenal de Llevant de Barcelona (5 de febrer) i 
el taller de La casa ens representa a l’escola Santa Anna de Mataró (2 i 3 de març).

La resta de tallers presencials previstos s’han hagut de posposar. Aquest fet ha generat que es desenvolupès un 
nou taller amb caràcter telemàtic anomenat Construaventura, el qual entra a formar part de la cartera de tallers 
que el Caateeb disposa per a divulgar coneixement i continguts tècnics a la ciutadania i entre les generacions més 
joves.  

ALTRES ACCIONS 

En aquest 2020 hem col·laborat en campanyes que tenen com a objectiu fer difusió de les publicacions del  
Caateeb i per a fomentar la lectura. 

1Ref, 1LIB. De l'anglès One Librarian, One Reference, és una campanya internacional on cada bibliotecari fa 
servir la seva expertesa per afegir una referència bibliogràfica en un article a la Viquipèdia.

Igualment col·laborem amb d’altres biblioteques i centres de documentació amb la gestió de donatius per tal de 
preservar el fons bibliogràfic de construcció, arquitectura, urbanisme i medi ambient. 

L’any 2020 hem ampliat la difusió de les novetats incorporades al fons documental a través d’altres canals de 
comunicació del Caateeb a més de la revista L’informatiu. Concretament ha estat a través de Twitter i Instagram. 
Les accions realitzades ha estat:

•  Novetats de llibres 

•  Recursos electrònics

Amb motiu de la pandèmia i la suspensió de Sant Jordi de la manera presencial, s’ha desenvolupat una Guia de 
llibres digitals de construcció gratuïts: Sant Jordi 2020 perquè els professionals de l’arquitectura tècnica disposin 
de recursos digitals per la lectura i coneixement durant aquests dies.

Durant els dies de confinament vam crear un espai per oferir recomanacions de lectures, recursos i aplicacions 
amb continguts documentals i tècnics, per estar al dia i disposar de més eines digitals per desenvolupar el nostre 
exercici professional.

I un any més hem continuat ajudant els col·legiats i col·legiades en les seves recerques d’informació per a treballs 
professionals o per l’elaboració de llibres i treballs científics.

https://www.apabcn.cat/ca_es/altres/covid19/Pagines/llibres-sant-jordi.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/altres/covid19/Pagines/llibres-sant-jordi.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/altres/covid19/Pagines/recursos-tecnics.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/altres/covid19/Pagines/recursos-tecnics.aspx
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ÀREA DE COMUNICACIÓ

L’any 2020 ha estat un any excepcional i un moment difícil per a tots. I en la gestió 
de la incertesa derivada de la pandèmia, l’Àrea de Comunicació ha tingut un paper 
rellevant, tant per gestionar un present incert i complex, com per preparar les bases 
d’un futur millor.

Un cop declarada la pandèmia, la informació puntual als nostres col·legiats va pas-
sar a ser un objectiu prioritari. Calia comunicar, pràcticament en temps real, les 
notícies que es generaven al voltant de la crisi sanitària, així com les mesures go-
vernamentals que s’anaven adoptant i la seva afectació a la professió. Es van mul-
tiplicar els comunicats via correu electrònic i xarxes socials i vam crear seccions 
específiques al nostre web per informar de les novetats i respondre a les preguntes 
constants que la situació generava. 

Va ser un moment també per unir forces amb la resta de col·legis catalans i, con-
juntament, demanar a les autoritats l’aturada de les obres de construcció i la im-
plantació d’ajuts per a professionals i autònoms. Amb el lema “Tornarem a cons-
truir” vam fer sentir la veu de l’arquitectura tècnica a la societat i això ens va fer 
presents a les xarxes i als mitjans (TV, ràdio i premsa).

D’altra banda, el confinament no podia aturar la nostra activitat, calia seguir posant 
a disposició dels col·legiats i col·legiades tots els serveis habituals del Col·legi, 
en format virtual, i oferir-ne de nous per ajudar el col·lectiu davant les noves difi-
cultats. Aquest va ser un altre gran objectiu: estar més a prop que mai del nostre 
col·lectiu i donar-li tot el suport possible. Amb aquest propòsit vam crear la secció 
El Col·legi a Casa Teva al nostre web, un espai d’informació, continguts, consultes i 
serveis gratuïts pensats per oferir el màxim suport al nostre col·lectiu. La formació 
gratuïta que vam endegar en aquest espai va tenir tan bona acollida que s’ha aca-
bat incorporant a la programació habitual en format webinar.

Però, a més a més de  gestionar el present amb immediatesa,  flexibilitat i capacitat 
d’adaptació, calia també preveure l’endemà, posar-nos a punt i preparar el Col·legi 
i la professió per a aprofitar al màxim les oportunitats de la reactivació econòmica 
post pandèmia. Amb aquest objectiu vam mantenir un dels principals projectes que 
havíem planificat abans de l’arribada de la Covid: un estudi de la professió orientat 
a radiografiar les activitats dels arquitectes tècnics avui i detectar noves perspec-
tives de futur. La campanya de difusió que vam dur a terme va generar més de 
3.500 respostes i un percentatge de participació molt superior als índex habituals 
en estudis d’aquesta mena.

A continuació es detallen les principals accions de comunicació dutes a terme du-
rant el 2020, així com les dades relatives als diferents canals de comunicació del 
Col·legi i la repercussió en premsa obtinguda.

Accions de comunicació _130

Canals de comunicació _136

Presència als mitjans _146
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EL CAATEEB A CASA TEVA

Amb l’objectiu d’estar al costat dels nostres 
col·legiats en moments d’especial dificultat, vam en-
degar la campanya El Col·legi a Casa Teva, un espai 
d’informació i suport al col·legiat que, entre altres 
coses oferia: 

• Sessions de formació gratuïtes sobre diferents 
temes d’interès professional.

• Un espai d’actualització permanent de novetats 
legislatives. 

• Un espai de preguntes freqüents en relació a 
l’afectació de les mesures Covid a la professió. 

• Continguts tècnics d’interès per als col·legiats.

• Propostes culturals interessants i atractives per 
als moments d’oci confinats.

EL COL·LEGI, UN PROJECTE COMPARTIT

L’Àrea de Comunicació va preparar la imatge de l’any 2020 
El Col·legi un projecte compartit com a símbol de la cursa de 
relleus que representa agafar les regnes d’una institució amb 
més de 80 anys d’història i en la qual és important recordar que 
aquesta ha estat una aventura col·lectiva, per esdevenir un pro-
jecte compartit. Per això és necessària la participació de tots i 
totes en aquesta casa de tots on cadascú ha de trobar el seu 
lloc. Amb aquest objectiu la Junta de Govern va creure conve-
nient batejar l’any amb aquesta expressió. 

#TORNAREM A CONSTRUIR

Amb motiu de l’aturada d’activitat de la majoria de sectors, el 
Caateeb, juntament amb altres col·legis tècnics, va demanar a 
les autoritats l’aturada de les obres de construcció i la implan-
tació d’ajuts per als professionals i autònoms que havien que-
dat al marge de les mesures adoptades pel Govern.  

Per reforçar aquesta acció i de manera conjunta amb la resta de 
col·legis catalans, vam editar un vídeo i el vam difondre a través 
de les xarxes socials, defensant la idea que “Els aparelladors no 
només dirigim obres, dirigim sobretot persones”. Les accions 
de difusió d’aquesta peça van comportar més de 50.000 visua-
litzacions a les xarxes i més de 3.600 al nostre canal de Youtu-
be. Addicionalment, vam publicar un anunci de la campanya al 
diari La Vanguardia.

ACCIONS DE COMUNICACIÓ4.1

Campanya #tornaremaconstruir 
per demanar l’aturada de les 
obres. El vídeo de la campanya es 
pot visionar al canal Youtube del 
Caateeb
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BORSA D’APARELLADORS SOLIDARIS AMB 
EL PETIT COMERÇ I L’HOSTALERIA

En sortir del confinament al mes de juny, vam crear la Borsa 
d’aparelladors solidaris amb el petit comerç i l’hostaleria, una 
iniciativa pensada per ajudar aquest sector tan perjudicat per 
la pandèmia, amb un assessorament gratuït sobre les adapta-
cions dels seus establiments per fer front a les mesures anti-
Covid. La campanya de difusió a les xarxes va comportar més 
de 90.000 impressions i 48.700 visualitzacions.

ELS 20 ANYS DE LA LOE

Al mes de juny,  conjuntament amb la MUSAAT i amb el suport 
del Consejo General de la Arquitectura Técnica, vam organit-
zar i difondre un acte de celebració dels 20 anys de la LOE, un 
acte virtual adreçat a arquitectes tècnics d’arreu de l’Estat es-
panyol. Per fer arribar la convocatòria arreu, vam fer una petita  
campanya a twitter, que va generar 145 entrades a la pàgina de 
l’acte.

CONGRÉS EBS+ 100% VIRTUAL

Les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia, ens van impedir l’organització de l’European BIM 
Summit (EBS) en el format presencial habitual. Malgrat això i després de més de 5 edicions impulsant 
aquest congrés internacional, no vam voler deixar passar un any sense activitat i vam crear l’EBS+, un 
congrés BIM en format 100% virtual que va reunir ponents internacionals d’arreu del món i més de 400 
participants de 44 països diferents. Una de les activitats paral·leles del congrés, el BIM Xp, va reunir 
més de 600 inscrits a les sessions de bones pràctiques amb BIM presentades per la vintena d’empreses 
col·laboradores.

El canvi de data que va suposar el canvi del format presencial pel format virtual, ens va permetre  també 
aprofitar per canviar la web del congrés i crear un espai més modern i versàtil que reflecteix molt millor 
la imatge d’innovació i internacionalitat pròpia de l’esdeveniment.

Els primers 
voluntaris criden 
a la participació 
per incrementar la 
borsa d’aparelladors 
solidaris

Acte de celebració 
dels 20 anys de la 
LOE amb assistents 
de tot l’Estat 
espanyol. En la 
imatge, intervenció 
del president del 
CGATE
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PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2020

L’arribada de la pandèmia també va afectar el calendari dels Premis Catalunya Construcció 2020, que 
per poder deixar més marge de temps als candidats per presentar els seus projectes i obres, va allargar 
els terminis de presentació de candidatures i de resolució. Al novembre de 2020 s’anunciaven els guan-
yadors i La Vanguardia publicava un reportatge sobre el certamen. Les restriccions encara vigents per 
a la realització d’actes massius van impedir la celebració de la cerimònia de lliurament dels premis, que 
es va posposar al 2021. 

ESTUDI DE LA PROFESSIÓ

Entre el 15 de maig i el 25 de juliol vam dur a terme l’estudi de la professió, una anàlisi basada en un 
qüestionari en línia de 24 preguntes adreçat a arquitectes tècnics catalans, col·legiats i no col·legiats. 
L’objectiu de l’estudi era conèixer la realitat actual i orientar les oportunitats de futur de la professió. 

Les accions de comunicació que es van dur a terme per fer arribar el qüestionari al màxim nombre pos-
sible de professionals van incloure una campanya d’e-mail màrqueting, segmentada per edats, gènere 
i territori i una campanya de publicacions a les xarxes socials. La campanya va comptar amb el suport 
en la promoció d’entitats col·laboradores com EPSEB Alumni de la UPC, La Salle, l’ITeC i el Gremi de 
Constructors, entre d’altres. 

El conjunt d’accions van generar més de 5.600 visites a la pàgina del qüestionari, de les quals, un 50% 
procedent de la campanya d’email màrqueting i un 35% procedent de la comunicació a les xarxes so-
cials. Al final del treball de camp es van obtenir més de 3.500 respostes al qüestionari, la participació 
més elevada que s’ha obtingut fins ara al Col·legi en un estudi d’aquestes característiques.
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El Caateeb manté una comunicació regular amb els seus col·legiats i col·legiades i altres audiències a tra-
vés d’una diversitat de canals: la web corporativa, altres webs de projectes rellevants, el butlletí d’informació 
setmanal 7@, les xarxes socials, la revista L’informatiu i el blog de L’iInformatiu. A continuació es detallen 
les principals dades i novetats de cadascun d’aquests canals. 

WEB DEL CAATEEB

La pàgina web del Col·legi, www.apabcn.cat segueix essent un canal fonamental tant per al públic general 
com per al col·legiat, que troba informació i novetats rellevants per al seu exercici professional i també actua 
com a porta d’accés als diferents serveis, a través de l’Àrea privada.

L’any 2020 la web ha fet dos canvis importants: la migració a una versió més actual de Sharepoint, no visible 
per a l’usuari però rellevant per millorar la seguretat del web davant de possiblesa atacs externs i un redis-
seny de la pàgina d’entrada, per permetre una major visibilitat de les notícies d’interès i un accés més directe 
als serveis més utilitzats pel nostre col·lectiu.

També durant el 2020 s’han posat les bases d’un canvi més profund que culminarà el 2021 amb una nova 
web, més moderna i amigable, amb una navegació més còmoda i adaptada en estructura i continguts a les 
noves necessitats dels usuaris.

Estadística general de la pàgina web Total 2020-2019

Sessions 601.751 -5,6% 

Usuaris 170.128 +0,0%

Visualitzacions de pàgines 1.417.273 +4,8%

Pàgines / sessió 2,36 +11,1% 

Durada mitjana de la sessió 0:02:51 +4,3%

CANALS DE COMUNICACIÓ4.2
Pàgines més vistes Visualitzacions

Inici 455.454

Directori de col·legiats 49.300

Calendari de formació 40.875

Masters i postgraus 39.993

Àrea Tècnica 36.527

La institució 17.740

Nova oficina virtual per tramitar 100% digitalment 15.818

Portal de treball 15.772

Servei d'Ocupació 15.553

Servei de validació i registre 13.998

Visites per tipologia de dispositiu Total %

Ordinador 479.267 79,6%

Telèfon 112.016 18,6%

Tablet 10.468 1,7%
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7@ SETMANARI D’INFORMACIÓ 
COL·LEGIAL

Al llarg del 2020 s’han publicat 45 números d’aquest setmanari 
digital que cada dimecres informa els col·legiats i col·legiades 
sobre les principals novetats de la professió i del Col·legi. 

45 Números enviats

36,4% Mitjana d'obertures

8,1% Mitjana CTR

A banda d’aquesta informació més general, tots els dilluns es 
fa arribar un butlletí específic de formació, on s’informe dels 
cursos de formació continuada i de postgrau en diferents àm-
bits de l’activitat professional que el Caateeb ofereix al pú-
blic general i amb condicions avantatjoses per als col·legiats 
i col·legiades. A més, els subscriptors de les webs de l’Agenda 
de la Construcció Sostenible i de l’European BIM Summit reben 
regularment  un butlletí amb contingut específic relacionat amb 
el seu àmbit d’interès.

LES XARXES SOCIALS

Al llarg del 2020 les xarxes socials han pres especial protago-
nisme com a canals d’informació massiva i immediata. Durant 
el primer període de la pandèmia, les xarxes (especialment twit-
ter) van ser cabdals per fer sentir la veu de la professió més 
enllà dels entorns habituals.

Campanya #tornaremaconstruir

Amb aquest lema, durant el mes d’abril vam difondre un vídeo 
que explicava que “Els aparelladors no només dirigim obres, di-
rigim sobretot persones” i per reclamar a les autoritats l’aturada 
de l’activitat i la concessió d’ajuts als professionals. La cam-
panya va aconseguir més de 142.000 impressions, més de 
50.000 visualitzacions i més de 4.000 interaccions a les xarxes.

Campanya #perspectivaprofessió

Entre els mesos de maig i juliol, vam fer difusió de l’estudi 
Professió 2020, cridant a la participació d’arquitectes tècnics 
col·legiats i no col·legiats de tot Catalunya. La campanya a les 
xarxes va ser determinant per a aconseguir l’elevat nivell de 
participació que es va obtenir. Concretament, es van aconse-
guir més de 98.000 impressions, 1.400 clics i més de 2.600 in-
teraccions i twitter va esdevenir el segon canal de captació de 
participants, amb un 21% de pes en relació al total de fonts de 
captació. Al llarg de l’any, les dades globals a les 3 xarxes han 
estat aquestes: 

TWITTER

Actualment el compte de Twitter del Caateeb  té 4.843 segui-
dors. S’ha assolit més de 200 seguidors nous durant l’any. Això 
suposa un increment del 4,08%

LINKEDIN

Els seguidors del compte de LinkedIn han arribat  als 4.660.  Al 
llarg de l’any s’han guanyat 1.176 seguidors el que  representa 
un increment del 25,2%

INSTAGRAM

El compte d’Instagram del col·legi ha crescut en 576  seguidors 
i se situa en 2.194 

• Aquesta xifra suposa un increment de 25,5% 

• En total s’han fet 154 publicacions  

• S’han guanyat 1,57 seguidors diaris

Durant l’any també s’ha potenciat la xarxa social Telegram com 
a canal d’informació a les delegacions territorials.

Les xarxes socials pròpies de l’European BIM Summit, adreça-
des a un públic internacional, també han vist incrementar subs-
tancialment el nombre de seguidors, superant els 12.900 a 
Twitter, els 1.600 a Linkedin i els 1.300 a Facebook.

ALTRES WEBS

El Caateeb manté altres pàgines web vinculades a projectes estratègics del Col·legi:

Web Tècnic de capçalera (www.tecnicdecapcalera.cat): espai adreçat als ciutadans, per promoure la tasca 
dels arquitectes tècnics com a experts en conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis.

Web Rehabilita (www.rehabilita.cat): espai vinculat a la Setmana de la Rehabilitació, que organitzem 
anualment amb el suport de tots els agents del sector, per promoure la rehabilitació i divulgar els seus avantatges 
tant particulars com col·lectius.

Web European BIM Summit (www.bimsummit.eu): espai que recull tota la informació relativa al congrés 
anual de BIM i que permet inscriure’s a l’edició en curs i connectar-se en streaming a l’emissió virtual de les 
jornades. La web està en català, castellà i anglès. Durant el 2020 s’ha renovat completament, tant pel que fa a la 
plataforma de gestió interna com pel que fa a la imatge i els continguts.

Web Agenda de la Construcció Sostenible (www.csostenible.net): espai que aglutina una comunitat 
de més de 1.600 usuaris al voltant de la construcció sostenible. Publica regularment notícies d’actualitat i vídeos 
divulgatius sobre diferents temes relacionats amb l’impacte de l’edificació en l’entorn. La web està en català i 
castellà.

A més d’aquest conjunt de webs pròpies, el Caateeb manté conjuntament amb el Colegio de Aparejadores de Madrid, 
els següents espais, disponibles tant en català com en castellà:

 Web Área Building School (www.areabs.com): plataforma de formació virtual, especialitzada en edificació.

 Web ACP (www.agenciacertificacionprofesional.org): plataforma de l’Agència de Certificació Professional.

http://www.tecnicdecapcalera.ca
http://www.rehabilita.cat
http://www.bimsummit.eu
http://www.csostenible.net
http://www.areabs.com
http://www.agenciacertificacionprofesional.org
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L’INFORMATIU, LA REVISTA DEL SECTOR

Amb una periodicitat trimestral (4 números l’any), durant el 2020 la mitjana de pàgines pu-
blicades ha estat de 136 i enguany la revista ha arribat al número 366. Les seccions que 
componen la revista són El tema, Reflexió, Professió, Tècnica, Institucional i Cultura, sec-
cions en què s’aprofundeix en les qüestions que interessen sobre la nostra activitat com a 
professionals i on també hi ha un espai per eixamplar la nostra mirada amb un apunt cultural 
i social. En la secció dedicada als temes de reflexió i debat s’han abordat qüestions de gran 
interès social com ara la construcció sostenible per fer front a l’emergència climàtica, la 
desigualtat de gènere en el nostre sector, de quina manera la pandèmia sanitària canviarà la 
nostra professió i les nostres vides, així com el greu problema de l’emergència habitacional.

El contingut de la revista es completa amb la secció d’Espai empresa, pensada per als ar-
ticles promocionals i de caire tecnològic de les firmes patrocinadores. Durant aquest 2020 
s’ha obtingut una mitjana de 25 pàgines de publicitat per número, de les quals un 77% són de 
publicitat externa i la resta (23%) de promoció dels mateixos serveis i activitats del Col·legi. 

Números 363, 
364, 365 i 366 
de la revista del 
Caateeb

Il·lustració de Miguel 
Gallardo sobre la igualtat 
de gènere en el sector de 
la construcció.
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En l’àmbit de l’assessorament professional no han faltat els articles sobre l’adaptació funcional 
d’habitatges, els nous sistemes dinformació geogràfica (GIS), els camps electromagnètics en edi-
ficació, el nou reglament del CTE o la responsabilitat civil professional. A més, els experts de l’Àrea 
Tècnica han obert una nova secció titulada La consultoria tècnica respon. En l’apartat d’anàlisi 
d’obra, hem abordat la intervenció patrimonial en lantiga fàbrica Ca l’Alier del Poblenou, el nou 
poliesportiu municipal del Turó de la Peira a Barcelona, la promoció cooperativa dels habitatges 
La Borda al barri de Sants i la monografia especial dedicada a la construcció d’habitatges de pro-
moció pública a Catalunya. 

Dins de l’apartat tecnològic destaquen els articles sobre els 
edificis de consum quasi nul (NZEB), la monografia sobre la 
façana ventilada o la construcció i rehabilitació de parets de 
tàpia. També hem parlat d’urbanisme amb el Pla d’Ordenació 
de la ciutat de Vic. En cada número de la revista no hi ha faltat 
tampoc la secció cultural. En aquest capítol s’ofereix una vi-
sió internacional i del nostre país de l’àmbit de l’arquitectura, la 
construcció, l’urbanisme, el disseny i l’art contemporani. Hem 
publicat temes com ara l’escola de la Bauhaus i la seva influèn-
cia en l’arquitectura contemporània, Xicago o la coitat dels 
gratacels o els excessos en la conformació de les megaciutats 
arreu del món, entre d’altres.

L’informatiu també ha dedicat un espai destacat al debat social i 
ciutadà per parlar de la mobilitat sostenible, la igualtat de gènere 
al nostre sector, la rehabilitació verda o l’accés a l’habitatge de 
les persones més vulnerables.Finalment, la informació de caire 
institucional ha ofert puntual informació sobre les assemblees 
de col·legiats i col·legiades i l’activitat col·legial en general, amb 
una especial atenció a la campanya #tornaremaconstruir amb 
entrevistes als companys i companyes que han sabut adaptar 
la pràctica professional als temps de pandèmia.

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 del ipad i 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 fàcil-
ment accessible per a la compra o subscripció a través de la 
plataforma www.iquiosc.cat on es troben les publicacions que 
pertanyen a l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català 
(appec), a la qual estem adscrits.   

Els redactors de 
L’informatiu en una 
entrevista per preparar el 
reportatge d’anàlisi d’obra 

El nou pla urbanístic 
de la capital 
d’Osona ha estat 
un dels reportatges 
destacats enguany
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EL BLOG DE L’INFORMATIU

L’informatiu del Caateeb ha mantingut la seva periodici-
tat trimestral i representa igualment una digna carta de 
presentació de la professió arreu. S’edita en un còmode 
format paper i disposa també d’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 professional. El blog publica ar-
ticles cada setmana en les diverses seccions de profes-
sió, 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. 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 in-
teractiva, permet compartir la informació i fer participar el 
lector recollint el seu punt de vista. 

Durant el tercer any de funcionament, el blog l’han visitat 
33.115 usuaris, un 62% més que l’any anterior. També es 
publica un blog en espanyol amb una selecció més restrin-
gida d’articles d’interès.

http://informatiu.apabcn.cat/

Dades blog del CAATEEB 

• Nombre d’articles publicats el 2020 en català: 24 Ut (total 180 Ut)

• Nombre d’articles publicats el 2020 en castellà: 11 Ut (total 70 Ut)

• Nombre d’usuaris del blog: 33.115 (+61,9%)

• Nombre de sessions: 40.043 (+55,3%)

• Pàgines vistes: 52.612 (+48,9%) 

Articles més vistos en català:

• “El còmput de superfícies en edificació”. Autor: Jordi Marrot (2.320 pàgines vistes)

• “Construir amb pedra seca”. Autors: Ferran Borgonyó i Joan Pascual (2.087 pàgines vistes)

• “Tècnic de capçalera: com preparar una proposta d’honoraris”. Autor: Jordi Marrot (1.511 pàgines vistes)

• “El gènere sí que importa (les dones professionals en la construcció)“. Autor: Antoni Capilla (555 pàgines vistes)

Articles més vistos en castellà:

• “Construir con piedra seca“. Autores: Ferran Borgonyó i Joan Pascual (3.968 pàgines vistes)

• “Construir con contenedores matítimos ¿ética o estètica?“ Autors: Cristina Arribas i Josep Olivé (2.518 pàgines vistes)

• “Refuerzo de elementos estructurales de hormigón armado mediante fibras de carbono: preguntes frecuentes“. Autor: 
Josep Baquer 

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

http://informatiu.apabcn.cat/


147MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL 2020146 IMATGE  I COMUNICACIÓ

PRESÈNCIA ALS MITJANS4.3
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, arquitectes tècnics i 
enginyers d’edificació entre els ciutadans. I a la inversa, el gabinet de premsa atén els requeriments i 
consultes dels mitjans de comunicació i en dóna resposta o bé les vehicula a través de les diferents àrees 
i serveis col·legials.

L’activitat del gabinet de premsa al llarg del 2020 ha estat intensa i marcada per la crisi generada per la 
pandèmia sanitària i en especial al mes de març quan els col·legis catalans van unir les seves forces per 
demanar als ajuntaments i al Govern de la Generalitat la paralització de les obres de construcció durant 
l’estat d’alarma i la preparació d’un protocol d’actuació davant la propagació del virus. Aquesta acció va 
anar acompanyada d’una campanya de premsa i va comptar amb el suport de les xarxes socials. 

Poc abans de l’estat d’alarma, l’acció en premsa va tenir com a activitat destaca el cicle d’informació i 
debat ciutadà que duia per títol Diàlegs Construcció, en el qual un periodista de prestigi reunia una terna 
d’experts per abordar temes relacionats amb la construcció i la salud. Dins d’aquest cicle destaca la 
repercussió en premsa de diversos temes com ara el risc de la presència d’amiant en les construccions 
existents, el problemea que generen els camps electromagnètics en les nostres vivendes, la contami-
nació de l’aire interior dels edificis, el disseny d’un ambient saludable a casa, l’accessibilitat als edificis 
d’habitatges i la seva adaptabilitat a les necessitats canviants dels inquilins, entre d’altres. 

La preparació d’un estudi sobre l’estat de conservació dels edificis a l’Estat espanyol a càrrec de l’Àrea 
Tècnica va propiciar una extensa difusió a tots els mitjans de comunicació arreu de l’Estat. La necessi-
tat d’intervenció en els edificis i l’alerta per la seguretat de façanes i estructures posaven igualment de 
manifest l’important paper dels aparelladors i arquitectes tècnics en l’àmbit de la conservació i reparació 
dels edificis existents. Altres temes que han ocupat l’atenció del gabinet de premsa han estat, com ho 
va ser en anys anteriors, la convocatòria dels Premis Catalunya Construcció que enguany han celebrat 
la seva XVII edició, El fet que no es pogués celebrar la Nit de la Construcció no va ser obstacle per a la 
difusió dels projectes finalistes i guanyadors. També bva merèixer l’atenció dels mitjans la celebració 
d’una nova edició de l’European BIM Summit, un tema tecnològic que no obstant gaudeix de l’interès dels 
mitjans de comunicació. 

Finalment cal destacar la presentació al novembre de l’estudi Aparelladors 2020 en el qual es detallaven 
diversos aspectes de la professió d’arquitecte tècnic com ara el seu bon posicionament en el mercat de 
treball o la progressiva incorporació de les dones en un sector considerat tradicionalment masculí.

Quasi 300 impactes en premsa

Durant l’any 2020 s’han emès prop de 50 notes de premsa, amb 
un total de 295 impactes en els mitjans general i del sector. El 
67% han estat el resultat d’una acció proactiva mentre que el 
33% prové de les consultes que els periodistes dirigeixen als 
representants i als experts del Caateeb. S’ha establert un con-
tacte periòdic amb periodistes especialitzats de la premsa ge-
neral i s’ha mantingut un contacte continuat amb les revistes i 
mitjans digitals del sector. 

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

Article sobre la 
rehabilitació i canvi 
climàtic amb la 
participació dels 
experts del Caateeb

Entrevista al president 
Celestí Ventura en 
les pàgines de La 
Vanguardia



5
DELEGACIONS

El Col·legi és present a les comarques del seu àmbit territorial per 
mitjà de les delegacions que han fet seus els objectius i funcions 
que corresponen al col·lectiu professional dels aparelladors, 
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació. L’àmbit d’actuació 
propi del Caateeb són les comarques de Barcelona, a través de 
la seu central a Barcelona i les delegacions de l’Alt Penedès-Ga-
rraf, Bages-Berguedà-Anoia, Maresme, Osona-Moianès, Vallès 
Occidental i Vallès Oriental. 

Les delegacions conformen un cos descentralitzat creat per po-
der fer arribar tots els serveis i l’acció col·legial als professionals 
i ciutadans d’aquestes comarques.

Delegació de l’Alt Penedès-Garraf _150

Delegació del Bages-Berguedà-Anoia _154

Delegació del Maresme _158

Delegació d’Osona-Moianès _164

Delegació del Vallès Occidental _170

Delegació del Vallès Oriental _176
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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 les que es citen a continuació:

• Al gener es va mantenir una reunió amb el degà del Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials del 
Garraf i Penedès, Xavier Jiménez, per establir noves línies 
de col·laboració entre ambdues entitats i al desembre es va 
signar un conveni de col·laboració.

• També al desembre s’ha signat un conveni amb l'objectiu 
d'establir un marc de col·laboració entre la Federació 
Empresarial del Gran Penedès (FEGP) i el CAATEEB. 

• Assistència a la presentació del Consell d'Entitats de la FEGP. 

• Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en 
la celebració de la sessió titulada El paper del verd a les zones 
urbanes. 

• Assistència a diverses sessions organitzades pel Consell 
de la Formació Ocupacional, Professional, Universitària i 
Contínua del Garraf.

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.

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.

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’AltPenedès- Garraf 
amb un total de 3 entrevistes personalitzades.

EQUIP RESPONSABLE

La delegacio de l’Alt Penedes-Garraf ha complert el novè any 
de vida. La comissio territorial de la delegació està formada per 
Mertixell Bosch (delegada), Joan Jané, Joan Olivella, Laura Ló-
pez i Josep Orriols. La comissio territorial s’ha reunit periòdi-
cament, dos dimarts al mes des del mes de març mitjançant la 
plataforma Webex i ha participat en representació de la profes-
sió en actes celebrats als municipis d’aquestes comarques, a 
més de participar en les activitats planificades per a l’any 2020.

DELEGACIÓ ALT PENEDÈS-GARRAF5.1

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

Acte de signatura 
del conveni amb el 
Col·legi d’Enginyers

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

FEBRER

Espai Empresa: Presentació del manual de reforç estructural 
Mapei 
Data: 6 de febrer 
Assistents: 6

Jornada tècnica sobre georeferenciació 
Data: 21 de febrer 
Assistents: 25

TROBADA ANUAL DE COL·LEGIATS I 
COL·LEGIADES 2020

La Delegació de l’Alt Penedès-Garraf va celebrar el divendres 
31 de gener, el 9è sopar anual de col·legiats i col·legiades. La 
trobada es va fer al restaurant Mas Rabell de Fontenac, a Sant 
Martí Sarroca, un paisatge envoltat de vinyes i va comptar amb 
la participació de 103 assistents, entre professionals, els seus 
familiars, acompanyants i amics. 

Van presidir l'acte Josep Maria Padullés, alcalde de Sant Mar-
tí Sarroca; Celestí Ventura, president del Caateeb i Meritxell 
Bosch, delegada de l’Alt Penedès i Garraf. 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 fer la benvinguda oficial a He-
lena Baiges com a nova col·legiada i es va retre homenatge al 
company Àngel Luque pels seus 25 anys de col·legiat. Aques-
ta tradicional trobada va comptar amb la col·laboració de les 
empreses: Joan Olivella, Uniland, Olis Pausas, Sika, Finestres 
Vilafranca, Tomás Gracia, Bodegues Torres i ASP Corredoria 
d’Assegurances.

Intervenció de l’alcalde de 
Sant Martí Sarroca

La companya 
Helena Baiges que 
va rebre un obsequi 
de benvinguda a 
mans de la delegada 
Meritxell Bosch

El total d’assistents a aquestes 
sessions ha estat de 37 persones.

NOVEMBRE

Redacció del Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf 
Data: 15 de novembre 
Assistents: 6
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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. Es mantenen reunions periòdiques.

Taula de la Construcció del Berguedà

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

Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia 

La Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia (CUMA), en la 
qual hi participa la Delegació del Caateeb, compleix funcions 
de caràcter informatiu, consultor, gestor i resolutiu i, a instància 
dels Ajuntaments, també compleixen funcions interpretatives. 
Es mantenen reunions periòdiques. 

Intercol.legial Tècnica de la Catalunya  
Central

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

Associació de Comerciants i Empresaris del 
Berguedà

La Delegació i l’Associació d’Empresaris del Berguedà (ACEB) han 
establert un conveni de col.laboració que permet que els col·legiats 
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, el qual té per 
objectiu final dirigir els canvis que està experimentant la ciu-
tat cap a escenaris de major progrés econòmic i social per a 
tots els ciutadans i de millor posicionament  territorial. És per 
això que incorpora mesures objectives que han de permetre di-
mensionar l’abast de la transformació promoguda. Actualment 
s’està treballant en varis projectes de diferents àmbits. Es man-
tenen reunions periòdiques. 

Per 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 realit-
zació de les proves de laboratori que determinen la presència 
de ciment aluminós quan aquesta sigui necessària per a la re-
alització de la ITE.

Consorci Viari de la Catalunya Central

La Delegació del Caateeb assisteix a les assamblees del Con-
sorci Viari de la Catalunya Central per presentar propostes de 
millora en la mobilitat del Bages al secretari de la Mobilitat de 
la Generalitat de Catalunya. Es mantenen reunions periòdiques.

Conveni amb el Montepio de Conductors

La Delegació del Caateeb i el Montepio de Conductors Sant 
Cristòfol-Manresa-Berga, han establert un conveni de col.la-
boració per tal que els col.legiats de la Delegació del Bages-
Berguedà-Anoia puguin gaudir de diferents avantatges en el 
moment de contractar els diversos serveis que el Montepio els 
pot oferir.

EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia està formada 
per Cristian-Marc Huerta (delegat), Pere Vilarrubias, Marc Rovi-
ra, Conxi Pladellorens, Alba Xarpell i Jordi Claramunt. La Comis-
sió es reuneix periòdicament i  treballa participant en actes dels 
municipis de les tres comarques i seguint la planificació de les 
activitats que es van marcar per a l’any 2020, comptant amb la 
participació i 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 a 
la cèntrica Plana de 
l’Om de Manresa
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COMUNICACIÓ, CULTURA I ACTES SOCIALS

Exposicions i actes

- Exposició de pintura de Josep Guixà 
Dates: A partir del 12 de març

- Acte de lliurament de premis del Concurs de Dibuix Infantil 
amb el títol “El fill de l’aparellador confinat” 
Data: 1 d’octubre 

- Presentació del Llibre Blanc d’Infraestructures i mobilitat de 
l’Anoia 
Data: 28 d’octubre 
La delegació participa en la realització d’aquest llibre amb 
una aportació econòmica i en fa difusió entre els seus 
col·legiats i col·legiades. 
 
La sessió es va fer per videoconferència a través de la 
plataforma Zoom.

 

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 2020 es 
van fer 17 test aluminós. 

FORMACIÓ, SESSIONS I  
VISITES TÈCNIQUES 

GENER

Formació a mida per les empreses 
El delegat va donar la benvinguda als alumnes que van 
iniciar la formació a mida dissenyada pel CAATEEB per a la 
Constructora del Cardoner  
Data inici: 17 de gener 
Assistents: 20 alumnes

Jornada tècnica sobre georeferenciació 
Data: 26 de gener 
Assistents: 27

FEBRER

Sessió informativa: el nou decret d’autoconsum 
Data: 13 de febrer 
Assistents: 20

Jornada tècnica sobre georeferenciació 
Data: 27 de febrer 
Assistents: 15

OCTUBRE

1a Trobada de tècnics municipals del Bages, Berguedà i Anoia 
Data: 16 d’octubre 
Assistents: 18 (presencial i videoconferència)

El total de participants en aquestes activitats va ser de 100 per-
sones.

ACTIVITATS  
ESPORTIVES I LÚDIQUES

Visita a les Adoberies d’Igualada 

Cal Granotes és una adoberia del segle XVIII, ubicada al cor del 
Barri del Rec i a frec del canal que li dona nom. Conserva intac-
tes els elements més característics d’una adoberia de fa tres-
cents anys i, mitjançant una interessant posada en escena de 
l’ofici i les eines, s’explica el procés artesanal utilitzat abans de 
la industrialització. La visita va començar a la planta baixa o 
ribera, amb els clots on s’hi remullaven, pelaven, descarnaven i 
adobaven les pells i va continuar a la planta superior o estene-
dor on s’assecaven, estiraven, engreixaven i polien. Un procés 
manual i laboriós, que durava un any sencer i que ara per ara no 
supera les dues setmanes!

Data: 2 de febrer 
Assistents: 27 entre adults i nens

X Partit de futbol dual 

El partit de futbol dual es va celebrar el 17 de febrer, un any 
més, a l´estadi del Congost de Manresa, entre els equips de la 
Intercol·legial Tècnica de la Catalunya Central i la FUB. Aquest 
any hi van participar col·legiats d’enginyeria industrial (ETI i 
EiC). La jornada esportiva va comptar amb l’assistència de 
l'Alcalde de Manresa i diverses autoritats i va ser, un cop més, 
una trobada participativa molt intensa per a tothom.

Data: 17 de febrer
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RELACIONS AMB L’ENTORN

Ajuntament de Mataró

Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de 
Mataró.

Aquest organisme té com a objectiu el control de les actuacions 
en els béns del patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciu-
tat, amb especial atenció sobre els béns catalogats. Joan-Fèlix 
Martínez i Pere Móra formen part del Consell del Patrimoni i han 
assistit a les reunions programades.

Consell Assessor Urbanístic de Mataró.

Òrgan local de caràcter informatiu i deliberatiu en matèria urba-
nística. Joan-Fèlix Martínez 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 facul-
tat d’emetre informes, fer propostes o al·legacions. Joan-Fèlix 
Martínez 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 i Núria Sauleda han 
assistit a les reunions programades.

Casa Capell. Club 21.

La Delegació del Maresme dóna suport al programa d'activitats 
del  Club 21 que s'organitzen a la Casa Capell de Mataró sobre 
desenvolupament sostenible. La Casa Capell és un equipament 
municipal situat al Parc Central de Mataró que, sota l’aparença 
d’un habitatge comú, busca mostrar a tothom aquelles opcions 
que tenim a l’abast per encaminar-nos cap a un desenvolupa-
ment sostenible. La Casa Capell s’adreça a tota la ciutadania, 
les entitats, els centres educatius i les empreses de Mataró. 
Fernando Valero i Núria Sauleda han assistit a les reunions pro-
gramades.

Pla d’impuls del centre de Mataró.

Joan-Fèlix Martínez, com a representant de la delegació, ha for-
mat 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 estra-
tègia i un model que inclogués accions econòmiques, urbanís-
tiques, arquitectòniques, mobilitat, així com de dinamització 
econòmica, cultural i social que permetés 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.

Proposta de conveni entre els 5 col·legis professionals i 
l’Ajuntament.

Al llarg del 2020 s’ha treballat per la preparació d’un conveni 
entre l’Ajuntament i els col·legis d’aparelladors, arquitectes, en-
ginyers industrials, enginyers graduats i enginyers tècnics in-
dustrials i enginyers tècnics d’obres públiques, amb l’objectiu 
d’activar la rehabilitació de la ciutat amb l’anomenat Projecte 
Mataró.  

EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Maresme està formada per Joan-
Fèlix Martínez (delegat), Pere Móra, Ferran Valero, Núria Sau-
leda i Miquel Àngel Delgado. La Comissió Territorial s’ha reunit 
periòdicament amb l’objectiu de planificar i fer el seguiment de 
l’activitat de la delegació.

DELEGACIÓ DEL MARESME5.3

Seu de la Delegació 
del Maresme a la 
Plaça Xammar de 
Mataró 



161MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL 2020160 DELEGACIONS

FORMACIÓ I SESSIONS TÈCNIQUES

Formació contínua, sessions informatives, tècniques i 
espai empresa

Les sessions informatives, sessions tècniques i els espais empresa han 
suposat un total de 80 participants. 

• Formació contínua: Cadastre immobiliari 
Data: 3 i 10 de febrer 
Assistents: 13

• Jornada tècnica sobre georeferenciació 
Data: 12 de febrer  
Assistents: 31

• Cafè dels dilluns: Problemàtica amb el retard en l’atorgament de les 
llicències d’obra 
Data: 17 de febrer  
Assistents: 36

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 cul-
tura al Maresme. Aquest any Sant Lluc ha realitzat la onzena 
temporada d’exposicions a la Delegació. Des del gener fins al 
desembre de s’han realitzat 10 exposicions amb un gran èxit de 
participació ciutadana.

Col·laboració amb l’Institut Municipal de 
Promoció Econòmica i la Fundació  
Tecnocampus

El 26 de gener de 2012 es va signar un conveni de col·laboració 
entre l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, 
la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i la Delegació del 
Maresme del Caateeb que té com a principals objectius fomen-
tar la capacitació dels professionals en competències trans-
versals, l’adquisició de noves competències tecnològiques que 
millorin l’eficiència i la productivitat dels professionals, l’accés 
a la informació sobre sortides professionals i el foment de 
l’emprenedoria.

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 impul-
sar un nou espai cultural al servei de la ciutat, les Tardes Cul-
turals al Col·legi d’Aparelladors. L'activitat de Te de Tertúlia es 
desenvolupa en el marc de les humanitats. S’han realitzat 27 
conferències. Es duen a terme sempre les tardes dels dimarts i 
consisteixen en cicles de xerrades culturals.

Col·laboració amb Càritas Interparroquial  
de Mataró

Segueix el conveni de col·laboració entre Caritas Interparroquial 
de Mataró i la Delegació del Maresme del Caateeb en matèria 
de manteniment d’immobles destinats a funcions socials. El 
Caateeb facilita la participació voluntària dels seus professio-
nals en el manteniment i conservació d’immobles, habitatges i 
altres espais destinats a fundacions socials de Càritas Mataró.

Intercol·legial Tècnica del Maresme

La Intercol.legial Tècnica del Maresme que configuren el  
Caateeb i el COAC continua treballant per solucionar temes 
d’interès comú amb els ajuntaments i administracions i ja es 
treballa per incorporar-hi el Col.legi d’Enginyers. Enguany ha 
treballat per promoure la modificació puntual del Pla General de 
Mataró en l’àmbit del nucli urbà. Aquest 2020 també ha partici-
pat en la millora dels conceptes de redacció de l’acceptació de 
les llicències municipals.

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 vali-
dació a col·legiats i usuaris en general. Durant el 2020 s’han 
realitzat 76 altes de 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 2020 s’han 
recollit 10 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 ha con-
tinuat oferint-s’hi fins a l’actualitat. 
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Exposicions

• “Variacions” d’Eduard Huertos 
Dates: del 10 de gener al 2 de febrer 

• “Dues impressions” d’Isabel Boncompte i Maria Lluisa 
Segura 
Dates: del 7 de febrer a l’1 de març 

• Un viatge en gravats a través dels edificis fins a la cuina" de 
Caroline Bilson 
Dates: del 6 al 29 de març

• “600 anys del poble Gitano a Catalunya” del CAATEEB 
Dates: 13 de març

• “Lighting from the darkness” de Pere Anglada 
Dates: del 18 de setembre a l’11 d’octubre

• “Col.leccions privades” de Jordi Arenas 
Dates: del 23 d’octubre al 22 de novembre

• “15x15” de 76 artistes 
Dates: del 4 de desembre al 10 de gener de 2021

Taller per a nens: “La casa ens representa”

La delegació es va apropar a l’Escola Pia Santa Anna de Mataró 
per dur a terme el taller per a nens “La casa ens representa” en 
el qual hi van participar 4 classes amb un centenar de nens i 
nenes aproximadament.

Dates: 2 i 3 de març

COMUNICACIÓ, CULTURA I ACTES SOCIALS 

Cultura, actes socials i d'oci 

Els actes culturals, socials i lúdics han suposat un total de 90 
participants durant el 2020.

• Tardes culturals: Oceania 
Dates: 4, 11 i 18 de febrer 
Assistents: 90

• Presentació del llibre “Mirades tankades” de Cinto Amat 
Dates: 20 de juliol  
Assistents: 50

El mataroní Jordi Arenas va 
ser dibuixant, pintor i escultor

Una de les obres 
exposades de 
Caroline Bilson
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EQUIP RESPONSABLE

setmanalment, els dijous a la tarda, per tractar assumptes refe-
rents al funcionament dels serveis, programació i organització 
d’activitats tant de caire professional com lúdic, visites tècni-
ques, exposicions, relacions institucionals, vetlla dels interessos 
dels col·legiats quant a les atribucions i de promoció de la nostra 
professió a la comarca. La Comissió Territorial de la Delegació 
d’Osona-Moianès està constituïda des de principis d’any per Da-
vid Mercader (delegat), Marc Manubens, Andreu Riera i Meritxell 
Guiteras i al mes d efebrer es van incorporar a la comissió Manel 
Alemany i Elisenda Parés. 

DELEGACIÓ D'OSONA-MOIANÈS5.4

RELACIONS AMB L’ENTORN

Taula de Mobilitat de l’Ajuntament de Vic 

Reunió per tractar sobre les millores realitzades a la ciutat 
de Vic sobre la mobilitat amb bicicleta, així com les properes 
actuacions previstes.

Data: 22 de febrer 
Lloc: Palau Bojons 
Assisteix: Meritxell Guiteras

Trobades intercol·legials

Reunió de seguiment per a la signatura del conveni 
intercol·legial. L’acte de signatura estava prevista per al 15 
d’abril, però es va haver d’ajornar en dues ocasions i finalment 
es va decidir que es faria una vegada les circumstàncies sani-
tàries ho permetessin de cara a 2021.

Data: 26 de febrer 
Lloc: COAC-Osona 
Assisteix: David Mercader.

Seu de la Delegació 
d’Osona-Moianès a 
la Rambla Passeig 
de Vic 

L’any 2020 el recordarem com a l’any marcat per la pandèmia mundial del Covid-19. 
Un any en què tots vam haver d’adaptar-nos a unes noves circumstàncies tan a nivell 
professional com personal. Noves maneres de fer, de treballar, d’interactuar a nivell 
social, un gran repte que hem superat amb escreix des del Col·legi.

L’equip que conforma 
la comissió territorial 
d’Osona-Moianès
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Patronat de la Ciutat Antiga 

El Col·legi té com a representant en el Patronat de la Ciutat 
Antiga de Vic al company Pere Pou, el qual ha assistit periòdi-
cament a les reunions d’aquesta comissió i manté informada 
la Delegació dels acords que s’hi prenen.

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 conservació 
d’immobles, habitatges i altres espais destinats a funcions so-
cials de Càritas en l’àmbit territorial de la Diòcesi del Bisbat de 
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, quant a 
temes que afecten als dos col·lectius professionals, la qual 
cosa ha permès sumar sinèrgies.

SERVEIS AL COL·LEGIAT 

Atenció col·legial

Des de la Delegació d’Osona i el Moianès oferim un ampli ven-
tall de serveis al col·legiat i als usuaris relacionats amb la nos-
tra activitat professional tant a nivell presencial, telefònic com 
digital  (tramitació del servei de validació d’actuacions profes-
sionals, assessorament, formació, jornades, activitats lúdiques 
i culturals, relacions amb entitats comarcals, etc) amb la volun-
tat de facilitar la seva tasca i donar una bona atenció persona-
litzada.

Entitat de Registre del certificat digital IdCat

La Delegació és entitat de registre del certificat d' identitat digi-
tal català IDCAT i ofereix aquest servei de validació a col·legiats 
i usuaris en general. Enguany s’ha tramitat 175 signatures di-
gitals. La necessitat de fer les gestions via digital va fer que 
les sol·licituds es disparessin a partir de la tornada al treball 
presencial.

Proves de laboratori

Facilitem les proves d’assaig de ciment aluminós, difracció de 
raigs X, clorurs, sulfats i carbonatació entre d’altres.

Acte institucional de l’11 de setembre

Participació a l’acte institucional de la diada de Catalunya i 
ofrena floral per part de la intercol·legial.

Data: 10 de setembre 
Lloc: Plaça Major i Rambla Davallades davant  la placa que 
homenatja Bac de Roda 
Assisteix: Manel Alemany

Acte inaugural de la celebració del desè ani-
versari de L’Atlàntida

Acte institucional en motiu de la celebració del 10è aniversari 
de la construcció del complex cultural L’Atlàntida de Vic.

Data: 25 de setembre 
Lloc: Jardins del Teatre L’Atlàntida 
Assisteix: David Mercader

Sessió a l’Ajuntament de Manlleu

Sessió de presentació i anàlisi de la diagnosi del grau 
d’alineament dels plans i programes municipals actuals 
amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Data: 6 d’octubre 
Via Zoom 
Assisteixen: Meritxell Guiteras i Elisenda Parés

Coordinadora del voluntariat d’Osona 

Presentació de l’entitat social de voluntariat i de la revista Es-
trip. Proposta de col·laboració amb l’entitat des del CAATEEB 
a través d’articles a la revista i programa de radio a l’emissora 
Ràdio Vic, amb una aportació econòmica anual.

Data: 7 d’octubre 
Lloc: CAATEEB  
Assisteix: David Mercader.

Ofrena floral de la 
Diada

Sessió de treball 
amb l’Ajuntament de 
Manlleu
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FORMACIÓ, SESSIONS TÈCNIQUES I 
JORNADES

Jornada tècnica sobre georeferenciació

L'objectiu d'aquesta jornada va ser conèixer a fons les eines 
de georeferenciació i generació ràpida d'arxius GML, per poder 
complir amb els tràmits cadastrals, derivats de la Llei 13/2015 
que va modificar la Llei del Cadastre i la Llei Hipotecària per 
exigir l'aportació de plànols georeferenciats amb coordena-
des UTM. Durant la jornada es van donar les nocions bàsi-
ques per tractar la informació georeferenciada amb sistemes 
d'informació geogràfica com QGIS.

Data: 26 de febrer 
Professor: Josep Lluís Sala  
Assistents: 31 col·legiats i col·legiades 

La resta de sessions tècniques, jornades i formació previs-
tes es van haver d’ajornar arran de la pandèmia fins que les 
circumstàncies ho permetin. S’ha fet publicitat de les sessions 
de formació i jornades organitzades a Barcelona per videocon-
ferència i hem potenciat la comunicació via Telegram amb els 
col·legiats per mantenir-los informats puntualment de totes 
les novetats.

EXPOSICIONS

17 dones, 17 urbansketchers

Del 25 de gener al 15 de febrer  

La sala d’exposicions va acollir una exposició col·lectiva de 
17 artistes urbansketchers: Feli Alamilla, Sílvia Batalla, Imma 
Canal, Marina Caritx, Carme Casanovas, Assumpta Company, 
Núria Coromina, Bernadet Fontseré, Carme Garreta, Maria Go-
dayol, Rayda Guzman, Montse Lahoz, Maria Dolors López, Do-
lors Masom, Teresa Medina, Teia Pagespetit i Teresa Saumell.

El moviment dels urbansketchers ja és universal, un tipus de 
dibuix que no té teories.

L'exposició és un recull de 17 mirades diferents, cadascuna a 
la seva manera explica les seves vivències mitjançant el seu 
propi estil. 

Degut a la pandèmia, es van haver d’ajornar la resta 
d’exposicions programades que es fan a la sala soterrani de la 
delegació, per motius sanitaris.

Cartell de l’exposició de 
exhibida a la Delegació 
d’Osona-Moianès
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EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Vallès Occidental està formada per Bernat Nava-
rro (delegat), Xavier Rodríguez, Pau Sánchez, Anna Portella, Laura Cámara 
i Sònia Castelló. La Comissió Territorial ha treballat participant en les dife-
rents comissions, taules i activitats diverses relacionades amb el sector en 
els municipis de la comarca i seguint la planificació de les activitats que es 
van marcar per a l’any 2020, comptant amb la participació i col·laboració de 
col·legiats i col·legiades. S’han dut a terme 20 reunions ordinàries. Els inte-
grants 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 demés activitats en que participa són les 
següents:

Ajuntament de Terrassa

Taula de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa

És l’òrgan de participació en temes de mobilitat, on participen 
institucions, entitats i associacions interessades en aquesta 
qüestió.

Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística

Un dels principals objectius del nou organisme serà vetllar per 
la protecció dels valors de qualitat de l'arquitectura, definits a la 
Llei 12/2017, del 6 de juliol i assessorar al Govern municipal so-
bre aquesta matèria. Entre els aspectes que hi tindrà en compte 
figuren contribuir a la sostenibilitat urbana i millorar la cohesió 
social i la qualitat de vida de les persones, a més de supervisar 
la qualitat tècnica de les construccions per acollir els usos pre-
vistos i adequar-se a l’entorn. 

Taula Tècnica del Gremi de la Construcció del Vallès

Està formada per  representants de l’Ajuntament de Terrassa, 
Gremi de la Construcció del Vallès, Col·legi d’Arquitectes, Col·legi 
d’Aparelladors i Col·legi d’Enginyers, amb l’objectiu de debatre 
diferents aspectes tècnics de normativa, funcionament, etc.

Comissió de Seguiment del Procés Participatiu: Pla local 
d’habitatge Terrassa 2019-2024

Aquest Pla està emmarcat en la Llei 18/2007 de 28 de des-
embre, 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’ha mantingut diferents reunions per tractar sobre la idoneïtat 
tècnica.

La Delegació del 
Vallès Oriental al 
Vapor Universitari  
de Terrassa  
(Foto: Chopo)
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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. El delegat en forma part de la Junta Directiva 
en representació del Caateeb. La delegació també participa a 
la taula de comerç exterior i internacionalització i està adherida 
al club financer.

 

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 2020 el Caateeb ha 
ostentat la vicepresidència. El delegat Bernat Navarro i el vocal 
Xavier Rodríguez formen part de la comissió d’experts en efi-
ciència 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 el 
seu 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 36 test aluminós.

Entitat de registre del certificat digital idCat

La Delegació del Vallès Occidental és entitat de registre del cer-
tificat d’identitat digital català idCat i ofereix aquest servei de 
validació a col·legiats i usuaris en general. S’han realitzat 290 
certificats.

Ajuntament de Sabadell

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 per-
metre nous usos. En definitiva, per fer possible que el patrimoni 
de la ciutat no desaparegui. El document urbanístic que per-
met 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 a una sèrie d'elements diversos que configuren el 
nostre territori. En total el PEPPS protegeix un conjunt de 584 
elements patrimonials del terme municipal, entre elements del 
patrimoni natural, arqueològic i arquitectònic.

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 conservació dels béns inclosos en el Pla Especial del Catàleg 
de Béns a protegir. Aquest òrgan valora les intervencions con-
forme al nivell de protecció i normes d’intervenció dels elements 
catalogats, funcionant com un instrument àgil i obert de control 
de les intervencions que sobre aquest béns s'hagin d'efectuar.

Societat Municipal d’Habitatge

També s’han mantingut diferents reunions per tractar la cam-
panya ITE i la rehabilitació conjuntament amb el Col·legi 
d’Arquitectes.

Ecofòrum 2020

La delegació va participar també en el programa Ecofòrum 2020 
dedicat a la transició energètica. L atrobada es va celebrar els 
dies 2 i 3 de desembre.

Reunió amb l’alcalde 
de Terrassa

Reunió amb l’alcalde 
de Vacarisses
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Activitats socials i d'oci

4a Sortida en moto al pantà de Sau   
Data: 26 de setembre  
Participants: 6 
Durada: 5 hores 
 
Després del l’èxit de les darrers sortides en moto a 
Montserrat, Arenys de Mar i Vilafranca del Penedès, aquest 
any la sortida s’ha fet al pantà de Sau. L’itinerari ha estat 
programat per fer uns 120 km per carretera, buscant vies 
amb poc trànsit i d’interès paisatgístic. La ruta ha sigut 
monitoritzada pels tècnics de l'empresa Tecdrive, que ajuden 
a millorar la capacitat tècnica i amb la qual cosa, aconseguir 
una conducció més segura. Un cop més aquesta tercera 
sortida ha estat tot un encert.

FORMACIÓ

Formació Intercol·legial Tècnica del Vallès

Curs: Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica 
d’autoconsum 
Dates: del 10 al 12 de febrer   
Durada: 15 hores 
Assistents: 11

Visites tècniques

• Vista tècnica a l’Institut Castellarnau 
Data: 9 de gener   
Assistents: 22 

COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS

Exposicions

“Premis Catalunya Construcció 2019”  
Del 13 de gener al 7 de febrer  
 
La delegació acull l’exposició itinerant dels Premis Catalunya 
Construcció, que aplega els finalistes de les 5 categories 
professionals i la dedicada als futurs professionals.

Exposició 11a Biennal Artística Col·lectiva del CAATEEB  
Del 16 de novembre al 31 de gener de 2021 
 
Amb un total de 50 obres i 21 participants, aquesta 11ª edició 
mostra de tots els nostres companys i companyes que han 
participat, una qualitat d'obra on hi podrem trobar acrílics, 
aquarel·les, collages, dibuixos, fotografia, joieria i olis.

Pujada nocturna amb 
lluna plena a La Mola

Pujada nocturna a la Mola 
Data: 23 d'octubre   
Participants: 7  
Durada: 3 hores 
 
El divendres 23 d’octubre 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 metres d’altitud. Al 
cim s’hi troba el Monestir romànic de Sant Llorenç del Munt. 
Aquest any ateses les circumstàncies, la pujada s’ha fet 
de manera esglaonada i en grups reduïts. Un cop a dalt per 
recuperar les forces, vàrem fer un entrepà amb unes vistes 
envejables. La baixada es va fer de la mateixa manera que la 
pujada: de manera segura, esglaonada i en grups reduïts. 
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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 de col·laboració 
amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria de 
rehabilitació d’habitatges dins el marc del Pla de Barris de Be-
llavista. La delegació del Caateeb facilita les dades de contacte 
de professionals tècnics inscrits a la borsa de treball que hagin 
manifestat la seva voluntat de realitzar aquests treballs. 

Intercol·legial del Vallès

La Intercol·legial Tècnica del Vallès està formada per les De-
legacions del Vallès Occidental i Vallès Oriental del Caateeb, 
la Delegació del Vallès del COAC i la Delegació del Vallès del 
COEIC. Com a membres de la Intercol·legial s’ha participat en 
les reunions programades segons necessitats i assistència a 
les jornades i formacions realitzades.

Consell Assessor Urbanístic de Granollers

Participem en el Consell Assessor Usbanístic de Granollers. El 
va crear l’Ajuntament de Granollers en sessió celebrada el 30 
de setembre de 2008. El Consell es constitueix com un espai 
d’informació, debat i participació, consens de l’Ajuntament, dels 
agents d’altres administracions públiques, corporacions, asso-
ciacions i altres institucions de la societat civil i experts en ur-
banisme, habitatge i medi ambient i mobilitat i paisatge. El Con-
sell Assessor Urbanístic és un consell de participació sectorial 
en matèria urbanística 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 el organs de govern muni-
cipals.

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 dóna 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 de 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 procediment arbitral, d’acord amb el seu 
reglament, que permet l’acceptació de tot tipus d’arbitratges 
nacionals i internacionals, tant de dret com d’equitat. S’està 
en procés de dissolució de l’Associació, 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 de l’Estat espanyol i la neces-
sitat que el Vallès formi part d’una estratègia econòmica i terri-
torial de país que projecti la seva capital, Barcelona, com a refe-
rent productiu al món, la plataforma FEM VALLÈS vol aglutinar 
esforços per donar una resposta unitària a la necessitat d’actuar 
com a contrapart davant les administracions i l’opinió pública a 
l’hora de participar en els debats sobre aquesta visió estratègica 
del fet productiu i, en especial, en qüestions de territori, infraes-
tructures i mobilitat. S’ha assistit a les reunions convocades.

Consell Comarcal

L’any 2019 es va arribar a un acord de col·laboració amb el Con-
sell Comarcal del Vallès Oriental per poder fer activitats en comú 
i oferint els espais de la delegació a diversos actes relacionats 
amb la professió (jornades, sessions, etc). El Consell difondrà 
activitats de la delegació en els municipis als qui dona cober-
tura, o amb els òrgans educatius en el cas dels tallers infantils.

EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Vallès Oriental la formen Josep Lluís 
Sala (delegat), Jesús Rey, Margarida Deumal, Marta Iglesias i 
Albert Santiago. La comissió territorial es va reunir periòdica-
ment, cada dues setmanes. Ha participat en actes dels muni-
cipis de la comarca i també en les activitats planificades per a 
l’any 2020.

DELEGACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL5.6

La Plaça de la 
Porxada al centre 
 de Granollers  
(Foto: Chopo)
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COMUNICACIÓ, CULTURA I ACTES SOCIALS

Exposicions

"Serenitat i Senzillesa"

 Dates: de l’11 de març al 29 d’abril

Salvador Saura va presentar l'exposició que duia per títol 
"Serenitat i Senzillesa". Fa aproximadament cinc anys, el 
seu amor pel mar, per la pesca, per viatjar en veler o anar 
en barqueta el va portar a descobrir l’aventura i la barreja 
d’emocions que em suposa trobar veles velles que han 
navegat. Recuperar-les i pintar-les, utilitzant el pinzell, els 
acrílics, l’aerosol i l’aerògraf.

“Onades i Mirades”

 Dates: del 9 de novembre fins al 8 de gener del 2021

Montserrat Gascó Gonzalez va presentar l'exposició "Onades 
i Mirades", en la qual la fotografia era protagonista amb 
varietat de jocs fotogràfics jugant amb diferents tècniques 
(fotografia, photoshop, collage). A l’autora l'interès per 
la fotografia li va arribar de forma inesperada per motius 
laborals. La seva formació es va forjar a l'Escola Massana i 
a l'escola GrisArt. Els seus jocs fotogràfics passen del blanc 
i negre al color més viu i saturat, desafiant l’enfocament i la 
nitidesa. Com a base sempre de la seva fotografia hi trobem 
la reflexió humana.

SERVEIS COL·LEGIALS

Serveis al col·legiat: tramitació del visat

A la delegació es fan revisions dels visats des de l’Oficina vir-
tual. Rebem consultes dels col.legiats i col·legiades referents al 
tràmit de visat tant telefònicament com presencialment. 

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 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 se n’ha fet des de la 
nostra biblioteca, però si, peticions a Barcelona.

Reserva de sala

Aquest any continua el servei pels col·legiats i col·legiades que 
consisteix en posar a la seva disposició dues sales de la dele-
gació, 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 pagament de la sala d’actes a la comunitat del pàrquing de 
l’edifici. 

FORMACIÓ I  
SESSIONS TÈCNIQUES

Durant  l’any 2020 no s’han fet sessions presencials de forma-
ció a la delegació, sinó que el format ha estat telemàtic i des de 
Barcelona.

Jornades tècniques i sessions informatives 
amb la Intercol·legial Tècnica del Vallès

Les APPs al sector de la construcció (videoconferència)Data:  
Data: 30 de juny  
Assistents: 55

La Intercol·legial Tècnica del Vallès va organitzar una sessió 
informativa sobre les APPs del sector de la construcció. Es va 
explicar quines APPs hi ha del sector, quines funcions tenen i 
com s’utilitzen.

Jornades tècniques

En el marc de l’acord de col·laboració entre la Delegació i el 
Consell Comarcal per a la promoció d’activitats es va presentar 
aquesta jornada: 

Novetats del DL 17/2019 de mesures urgents per millorar 
l’accés a l’habitatge. 
Data: 19 de febrer  
Assistents: 47



SEU CENTRAL
C. Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona 
Tel. 93 240 20 60 / Fax 93 240 20 61
informacio@apabcn.cat

Delegaciò de l’Alt Penedès-Garraf
Pl. del Penedès, 3 · 4a pl.
Vilafranca del Penedès 08720
Tel. 93 817 59 37
Caateeb.apg@apabcn.cat

Delegació del Bages - Berguedà - Anoia
Pl. Plana de l’Om, 6 · 08240 Manresa
Tel. 93 872 97 99
Caateeb.bba@apabcn.cat 

Delegació del Maresme
Pl. Xammar, 2 · 08301 Mataró
Tel. 93 798 34 42 
Caateeb.maresme@apabcn.cat 

Delegació d’Osona - Moianès
Rambla Passeig, 71 · 08500 Vic
Tel. 93 885 26 11
Caateeb.osona@apabcn.cat 

Delegació del Vallès Occidental
Vapor Universitari
C. Colom, 114 · 08222 Terrassa
Tel. 93 780 11 10 
Caateeb.voc@apabcn.cat

Delegació del Vallès Oriental
C. Josep Piñol, 8 · 08400 Granollers
Tel. 93 879 01 76
Caateeb.vor@apabcn.cat

www.apabcn.cat


