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1. LA INSTITUCIÓ 
 

1.1 PRESENTACIÓ 
 

L’any 2011 ha estat un any ple de dificultats i nous reptes, en el qual els professionals i també el 
Col·legi hem hagut de fer front a una conjuntura econòmica desfavorable, amb un fort descens de 
l’activitat constructora i amb un entorn legislatiu canviant. El Col·legi ha desenvolupat un 
programa d’acció en el qual ha prioritzat els serveis clau per a l’exercici professional, així com la 
promoció i defensa de la professió. Consultoria tècnica, assessoria jurídica, formació i servei 
d’ocupació han estat prioritaris en un any en què l’economia col·legial ha continuat la política de 
màxima austeritat, reducció de despeses i optimització dels recursos iniciada en els anys 
anteriors. 
 
L’any 2011 el vam anomenar Any de l’exercici professional responsable, dit així com a 
contraposició davant la progressiva desregularització normativa de l’exercici professional i del 
visat col·legial i en aquesta línia s’ha dut a terme un pla d’acció que posa l’èmfasi en el paper del 
professional responsable davant la situació d’incertesa que estem vivint. Tot i la situació que viu 
el sector, es va celebrar el Saló Construmat, en el qual el Col·legi va tenir una participació molt 
activa ja sigui organitzant les activitats de l’eix de la rehabilitació o amb l’estand institucional, des 
del qual varem posar en valor la figura de l’aparellador com a tècnic de capçalera. 
 
Dèiem que la formació i el mercat de treball havien estat algunes de les nostres prioritats. A 
l’octubre va tenir lloc el viatge pilot a Sâo Paulo (Brasil) amb despatxos i empreses catalanes 
seguint el programa d’internacionalització posat en marxa pel Servei d’Ocupació del CAATEEB i 
amb el suport de la Generalitat. L’Ajuntament de Barcelona va implantar les llicències 
electròniques en compliment de la Llei Òmnibus i el Col·legi hi col·labora amb l’emissió de 
l’Informe d’Idoneïtat Tècnica. També va entrar en vigor en decret de les Inspeccions Tècniques 
dels Edificis la revisió obligatòria que han de passar tots els immobles segons la seva antiguitat. 
 
L’any 2011 va ser un any d’eleccions, també al CAATEEB. Hi va haver candidatura única i al juny 
un nou equip de govern va prendre possessió dels seus càrrecs amb el compromís de treballar 
pel reforçament de la nostra professió en un entorn canviant i difícil. En aquesta línia, a la tardor 
vam enllestir l’estudi Aparelladors 2020, iniciat l’any anterior i les seves conclusions ens han 
permès iniciar un procés de reflexió compartit per tots els col·legis d’aparelladors de Catalunya 
els quals, amb un ideari comú, hem preparat un programa d’acció per al 2012 que hem batejat 
com l’Any del rellançament professional.  Finalment, al desembre, l’Assemblea de col·legiats 
aprovava la constitució de la sisena delegació del Col·legi, donant resposta al compromís de 
desplegament territorial del CAATEEB establert en els Estatuts col·legials.  
 
A continuació us presentem amb més detall l’activitat duta a terme des del Col·legi al llarg de 
l’any 2011. Des d’aquí vull agrair la tasca feta per l’equip de direcció i per tots els treballadors del 
Col·legi, que han sabut oferir el màxim de servei amb la màxima austeritat. Gràcies també als 
membres de la Junta de Govern anterior i als actuals, pel seu esforç i dedicació, als membres de 
les comissions territorials a tots els companys i companyes que des de les diferents comissions o 
bé individualment treballen en benefici de la nostra professió i els nostres professionals.   
 

 
 
       Maria Rosa Remolà  
       Presidenta del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona 
       (CAATEEB) 
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1.2 L’ACCIÓ COL·LEGIAL 
 
2011 Any de l’exercici professional responsable 
 

 
 
 
El CAATEEB va anomenar l’any 2011 com a Any de l’exercici professional responsable. Aquesta 
decisió es va prendre amb l’objectiu de fer valer el sentit de responsabilitat dels professionals del 
sector davant la desregulació normativa de l’exercici professional i del visat col·legial provocades per 
l’entrada en vigor de l’anomenada Llei Òmnibus (Llei 25/2009), així com del Reial Decret 1000/2010 
que limita el control col·legial dels treballs professionals i que pot implicar una desregulació del sector 
de la construcció i pèrdua de garanties davant la societat. Aquest sentit de responsabilitat es traduirà 
de la manera següent: 
· Aplicant  el criteri tècnic amb professionalitat i rigor. Amb el suport del visat col·legial 
· Formant-se de manera continuada 
· Assegurant la responsabilitat professional davant els consumidors i usuaris (RC professional) 
· Atenent als nous requeriments de la tècnica constructiva: innovació, consciència ecològica, 
responsabilitat social de la professió 
· Reforçant l’orientació del Col·legi basada, no en la obligatorietat, sinó en el servei i suport a la 
professió, al sector i a la societat 
Amb aquesta iniciativa, el CAATEEB ha volgut assumir un paper que ajudi el sector a superar la greu 
situació d’incertesa per la que està passant. Es va dur a terme un programa d’accions com ara 
l’organització de les Jornades de responsabilitat civil professional, la preparació del Pla de formació 
2010-2011, l’atenció oberta al ciutadà a Construmat junt amb la promoció de la rehabilitació i la 
sostenibilitat i va concloure amb la preparació del document final amb els 13 consells per a un 
exercici professional responsable que s’ha publicat al web al gener de 2012.  
 
 
Barcelona implanta les e-llicències 
 
Al març l’Ajuntament de Barcelona publicava la nova ordenança reguladora dels procediments 
d’intervenció municipal en les obres i implantava les llicències electròniques que permetran que les 
tramitacions per obtenir la llicència d’ocupació de la via pública i permisos d’obres es puguin 
gestionar en la seva totalitat per Internet. L’entrada en vigor de la nova ordenança municipal es va 
produir a l’octubre de 2010. Per tal de fer possible aquest procediment, l’Ajuntament va signar un 
acord de col·laboració amb el CAATEEB que, com a pas previ a la tramitació de la llicència, el 
Col·legi emetrà l’anomena’t Informe d’Idoneïtat Tècnica dels projectes i les documentacions tècniques 
que elaboraran els professionals. Aquest nou procediment representa un primer pas per a l’adaptació 
de les administracions, els col·legis professionals i els tècnics als requeriments que estableix la Llei 
d’administració electrònica i la Llei Òmnibus.   
 
 
Construmat s’orienta cap a un nou sector 
 
Enmig d’un ambient de desencís i perspectives econòmiques encara difuses, s’inaugurava 
Construmat al maig. Uns dies abans es presentava un manifest de reivindicació subscrit per un 
centenar d’associacions del sector que representen mig milió de treballadors. En la presentació del 
manifest, en la qual hi va participar la presidenta del CAATEEB, Maria Rosa Remolà, es va reclamar, 
en forma de decàleg, una sèrie de mesures perquè el sector pugui sortir de la crisi, des de la 
normalització del crèdit fins a l’adopció d’un pla de suport sectorial, passant per un major suport a la 
rehabilitació d’edificis, el manteniment de l’obra pública i l’establiment d’un parc d’habitatge social de 
lloguer, així com assegurar l’acompliment dels terminis de pagament i impulsar la internacionalització. 
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Construmat mostrava el seu nou full de ruta que passa per la construcció sostenible, rehabilitació, 
innovació i captació de nous mercats com a eixos que haurien de marcar el sector si vol sobreviure i 
tirar endavant. 
 
 
El CAATEEB a Construmat 
 
El Col·legi va tenir enguany una participació i un protagonisme molt intensos, ja que Construmat li va 
confiar l’organització d’un dels tres eixos temàtics del certamen: la rehabilitació. Hi va organitzar 
l’àgora de la rehabilitació, amb un intens programa de conferències i debats; l’espai i la ruta de la 
rehabilitació, on s’identificaven els materials i les empreses especialitzades; i el laboratori de la 
rehabilitació, com a lloc de demostració de productes i tècniques aplicades. L’estand del Col·legi, per 
la seva banda, es va dedicar fonamentalment a promocionar l’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer 
d’edificació com a expert en la rehabilitació i el manteniment d’edificis. Els visitants al saló van poder 
trobar a l’estand del CAATEEB assessorament tècnic i jurídic gratuït per resoldre els dubtes sobre el 
seu habitatge. Per donar més èmfasi i continuïtat a l’acció de difusió de la nostra professió, el Col·legi 
va posar en marxa la nova pàgina web www.tecnicdecapçalera.cat per difondre la figura del tècnic de 
capçalera dels edificis i mostrar l’aparellador com el professional idoni per fer aquesta funció. El 
Col·legi també va organitzar a Construmat altres sessions tècniques i de debat, així com una sessió 
de networking per a la recerca d’oportunitats de negoci entre professionals de casa nostra i empreses 
de Brasil, dins del programa d’internacionalització professional que du a terme el CAATEEB.  
 
 
Es presenten les conclusions del Congrés de Rehabilitació al Ministeri de Foment 
 
Amb el convenciment que la rehabilitació d’edificis ha d’assolir el paper clau que li correspon en la 
construcció del futur, la Junta de Govern va presentar les conclusions del Congrés RSF a la 
secretaria del Ministeri de Foment, a Madrid. Per part del Ministeri va haver-hi una gran receptivitat i 
sintonia amb relació a les preocupacions i propostes sorgides del Congrés. En la reunió es van 
valorar els aspectes positius que tothom veu en la rehabilitació com a resposta eficient als reptes 
socials, econòmics i ambientals, com a promotor d’ocupació i com a marc econòmic més estable. 
També es van posar sobre la taula les barreres que avui impedeixen que la rehabilitació agafi el seu 
paper, atès que s’ha de desenvolupar en un marc legal, normatiu, financer i empresarial propi de la 
nova construcció i molt allunyat de les característiques del parc edificat. 
 
 
Una aposta per la internacionalització: missió pilot al Brasil 
 
El programa d’internacionalització professional que du a terme el CAATEEB amb el suport d’Acc10 
ha començat a donar els seus fruits i s’ha plasmat amb el primer viatge de prospecció fet a l’octubre a 
São Paulo (Brasil) que han dut a terme 9 empreses i despatxos professionals després de prop d’un 
any de preparació. El viatge va ser realitzat per nou empreses que havien estat prèviament 
seleccionades i que es van preparar a fons, tot explorant les seves possibilitats de projecció 
internacional i, de la mà del centre de promoció de negocis d’Acc10 de la Generalitat i el Servei 
d’Ocupació del CAATEEB, van elabora detalladament una agenda de contactes amb diverses 
empreses, associacions professionals i entitats del país. 
 
 
Arriba la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) 
 
El 23 de febrer entrava en vigor el decret 187/2010 de les Inspeccions Tècniques dels Edificis, la 
revisió obligatòria que han de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars segons la seva 
antiguitat. A l’abril, els col·legis catalans d’aparelladors, arquitectes i administradors de finques 
signaven amb la Generalitat de Catalunya un acord per col·laborar en la supervisió i control dels 
informes que elaboren els tècnics, així com la divulgació de la obligatorietat dels propietaris de 
sol·licitar les inspeccions. A finals d’any, el CAATEEB va participar en una jornada celebrada en el 
marc de la fira Barcelona Meeting Point, en la qual es va posar de manifest que la quantitat 
d’inspeccions realitzades és petita en comparació amb el nombre de finques que tenen l’obligació de 
fer-la. Els representants del CAATEEB van lamentar la manca d’una consciència generalitzada entre 
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la ciutadania de la necessitat de fer un manteniment de les cases. Cal doncs fer més difusió de 
l’obligatorietat de passar la inspecció tècnica i més si es considera que a finals del 2012 haurien de 
passar aquesta inspecció, com a mínim, els 49.000 edificis construïts a Catalunya abans del 1930. 
 
 
Dinars Construcció amb Lluís Recoder, Joan Lluís Quer i Xavier Trias 
 
La projecció i el posicionament institucional ha estat també protagonista de l’acció col·legial del 
CAATEEB per a aquest any 2011. Dinars Construcció esdevé, des de l’any 2004 i amb 28 sessions 
celebrades, un punt de trobada de tot el sector de la construcció en el qual professionals, 
representants d’entitats del sector i autoritats conversen amb una personalitat política, empresarial o 
professional sobre temes que ens interessen. Les sessions gaudeixen, a més, de l’interès dels 
mitjans de comunicació generals i del sector. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder; 
l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias; i el president de GISA, Joan Lluís Quer van ser els ponents de 
Dinars Construcció d’aquest any. 
 
 
Premis Catalunya Construcció 2011 
 
Un any més, el CAATEEB va lliurar els Premis Catalunya Construcció en la que va ser la 8ena 
convocatòria. Uns premis que mantenen l’objectiu de reconèixer públicament  les principals funcions 
professionals relacionades amb el procés d’execució de les obres. La participació va ser elevada, 
amb prop d’un centenar de candidatures en els quatre categories de direcció i gestió, coordinació de 
seguretat, innovació i intervenció en edificació existent i la qualitat dels treballs presentats van posar 
les coses molt difícils al jurat. El lliurament dels premis es va fer a l’Hotel Porta Fira a la Plaça Europa 
de L’Hospitalet, amb una cerimònia lluïda que va comptar amb la presència de l’alcaldessa de 
L’Hospitalet, Núria Marin i el conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, a més d’altres 
autoritats, representants del sector i un bon nombre de professionals. El premi especial a la 
Trajectòria Professional va ser pel company Jesús Sanz Luengo. 
 
 
Manifest contra els blocs electorals 
 
El 2011 va ser un any d’eleccions. No només al CAATEEB, sinó als municipis i al govern de l’Estat. El 
Col·legi de Periodistes va promoure una campanya en contra de l’establiment de blocs electorals en 
els mitjans de comunicació per a les eleccions del novembre i el nostre Col·legi s’hi va adherir. La 
Junta de Govern va considerar que la fixació d’aquests blocs que es veuen obligats a seguir els 
mitjans públics al llarg de la campanya electoral atenta contra la llibertat d’informació i és un 
menyspreu a la professió de periodista. 
 
 
Formació per a jutges al CAATEEB 
 
A l’abril es va celebrar a la sala d’actes del CAATEEB la primera jornada de formació sobre 
responsabilitat civil, seguretat i salut i responsabilitats professionals en la construcció adreçada a 
jutges i magistrats, organitzada conjuntament pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
de Jutges i Magistrats i els col·legis d’aparelladors de Barcelona i Girona. La jornada es va organitzar 
amb l’objectiu de generar un major coneixement i apropament entre la magistratura i els professionals 
de l’edificació, explicant les funcions concretes dels diferents agents que intervenen en el procés 
constructiu, els problemes que aquests es troben en el dia a dia de les obres i exposant els diferents 
punts de vista sobre els responsabilitats derivades de l’actuació professional dels agents de 
l’edificació. La coordinació d’aquesta jornada de formació destinada a jutges i magistrats va a càrrec 
de l’Assessoria Jurídica del CAATEEB, amb la col·laboració de magistrats, professors del Centre 
d’Estudis Jurídics i de professionals en actiu. 
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Inauguració de l’any acadèmic 
 
Un any més, el CAATEEB va inaugurar a la tardor el nou Any acadèmic 2011-2012 amb un acte 
solemne en el qual es van lliurar els diplomes de màster, postgraus i formació contínua i es van 
presentar els nous cursos destinats a tots aquells professionals que fan una aposta per la formació i 
per estar més ben preparats per afrontar els reptes del futur. La formació és clau en el nostre sector i 
ho és per als professionals que estan capacitats per ocupar una gran diversitat de funcions del 
procés constructiu. La formació del CAATEEB compta amb una metodologia única i una planificació 
d’acord amb les necessitats canviants del sector. Amb una oferta de 10 cursos de màster i postgraus 
relatius als diferents perfils professionals, 150 cursos de formació contínua, amb més de 4.500 hores 
de formació impartides l’any 2011 i 2.300 alumnes, l’escola del CAATEEB ha esdevingut clau per a la 
formació dels professionals. Finalment i amb l’objectiu de facilitar al màxim l’accés a la formació, el 
Col·legi ha posat en marxa la nova plataforma de formació en línia, un veritable campus virtual que 
elimina les barreres d’espai, temps i desplaçaments, sense horaris i que permet un ritme de treball 
adaptat a cadascú. 
 
 
Construjove i Construsènior 
 
Es va celebrar una nova edició de Construjove, la setena, dedicada a l’orientació professional dels 
joves professionals i estudiants i enguany centrada en les noves vies per facilitar la recerca de treball. 
Tota una jornada dedicada a les sortides professionals i les ocupacions emergents, les possibilitats 
de la internacionalització, l’és de les xarxes socials o les oportunitats per als emprenedors van ser 
alguns dels temes tractats. I per al col·lectiu dels professionals més grans, Construsènior s’ha 
consolidat plenament com un programa de trobades, conferències i debats sobre temes que ens 
interessen quan arribem a aquesta etapa de la vida professional. I també visites culturals, sortides i 
excursions per relacionar-nos i conèixer aspectes més desconeguts del nostre patrimoni. Tant els 
joves com els més grans s’organitzen a través d’una comissió que prepara el programa d’acció 
conjuntament amb l’organització col·legial. 
 
 
Barcelona Meeting Point 
 
La 15ena edició del saló immobiliari Barcelona Meeting Point va estar fortament marcat per 
l’austeritat a tots els nivells, tot  les 120.000 visites que va rebre al llarg dels seus cinc dies 
d’exposició i activitats. El CAATEEB va participar en la sessió de presentació del Baròmetre del clima 
de confiança del sector de l’habitatge, que constata la difícil situació que travessa la construcció i que 
ha afectat la confiança dels seus professionals. També va participar en la taula rodona dedicada a la 
inspecció tècnica d’edificis, en la qual es va posar de manifest que queda molt camí per fer encara en 
la conscienciació general de la ciutadania de la necessitat del manteniment i conservació del nostre 
parc d’edificis. 
 
 
Aparelladors 2020 i rellançament professional 
 
Dins d’aquest pla d’acció col·legial, el CAATEEB ha enllestit l’estudi Aparelladors 2020, iniciat l’any 
anterior, fet amb l’objectiu analitzar l’evolució de la professió d’aparellador, arquitecte tècnic i 
enginyer d’edificació en un marc social, legislatiu i sectorial en procés de canvi. La liberalització dels 
mercats d’inspiració europea, la competència entre professions en un marc de desregulació de les 
atribucions legals i la greu crisi del sector són alguns dels elements d’aquest nou marc, als quals cal 
afegir els canvis tecnològics i dels procés constructiu, que propiciaran una clara evolució de l’exercici 
professional.  
 
L’estudi Aparelladors 2020 consta d’un estudi de mercat amb indicadors de tendències i oportunitats 
al nostre país i a l’estranger, diverses sessions i taules de debat amb participants externs a la 
professió i al sector, agents de la construcció i taules d’aparelladors de diferents edats i perfils 
professionals. A través de diverses enquestes, tots els col·legiats han tingut l’oportunitat d’aportar el 
seu punt de vista sobre el present i el futur de la professió.  
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Les conclusions d’aquest estudi, enllestides a la tardor, van permetre iniciar un procés de reflexió 
compartit per tots els col·legis d’aparelladors de Catalunya. Reunits com a Consell Català, els 
representants dels cinc col·legis van preparar un manifest com a ideari comú, així com un programa 
d’acció a llarg termini que es durà a terme conjuntament i que s’iniciarà a començaments de l’any 
2012, un any que s’ha batejat positivament com a Any del rellançament professional. 
 
 
1.3 ÒRGANS DE GOVERN 
 
 
Eleccions al CAATEEB 
 
Aquest ha estat un any d’eleccions i també ho ha estat al CAATEEB. El 4 d’abril va prendre l’acord de 
convocar eleccions a aquest òrgan institucional previstes per al 9 de juny, segons el que estableixen 
els Estatuts col·legials i atesa la data conjunta fixada pel Consell de Col·legis d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya per a tots els col·legis catalans. La 
convocatòria i la normativa electoral es va publicar en els mitjans d’informació del CAATEEB, es va 
ubicar un espai específic d’informació electoral al web i també de forma presencial a la seu de 
Barcelona i a totes les delegacions. 
  
El 16 de maig, la candidatura encapçalada per Maria Rosa Remolà va ser designada per la Junta 
Electoral com a candidatura única a les eleccions, desprès de comprovar que complia tots els 
requisits exigits per la convocatòria i els Estatuts del CAATEEB. 
 
Així, una nova Junta de Govern dirigirà el nostre Col·legi durant els propers quatre anys. Maria Rosa 
Remolà accedia per segona vegada a la presidència del CAATEEB, amb un equip format per Esteve 
Aymà (secretari), Maria Àngels Sánchez (tresorera), Carolina Cuevas (comptadora), Joan Carles 
Batanés (vocal-delegat del Bages-Berguedà-Anoia), Antoni Floriach (vocal-delegat del Maresme), 
Maria Molins (vocal-delegada d’Osona), Jaume Casas (vocal-delegat del Vallès Occidental), Sebastià 
Pujol (vocal-delegat del Vallès Oriental), Jordi Gosalves (vocal) i Adrià Guevara (vocal). 
 
L’acte de pressa de possessió va tenir lloc el 6 de juny, en el qual la presidenta, d’acord amb els 
Estatuts, va procedir a la designació d’Antoni Floriach com a vicepresident primer. 
 
La nova Junta de Govern del CAATEEB afrontarà el seu nou mandat amb l’objectiu de reforçar la 
professió en un marc de canvis profunds , uns canvis que afecten el sector de la construcció, les 
relacions entre els agents del sector, així com les funcions dels col·legis professionals.  
 
 
Reunions de la Junta de Govern 
 
La Junta de Govern s’ha reunit periòdicament al llarg de l’any, normalment en dilluns. La composició 
de la Junta de Govern fins a les eleccions va ser la següent: 
 
Maria Rosa Remolà, presidenta 
Celestí Ventura, vicepresident 1r 
Esteve Aymà, vicepresident 2n, secretari i delegat del Vallès Oriental 
Carolina Cuevas, comptadora 
Maria Àngels Sánchez, tresorera 
Joan Carles Batanés, vocal i delegat del Bages-Berguedà-Anoia 
Antoni Floriach, vocal i delegat del Maresme. 
Santi Garolera, vocal i delegat d’Osona 
Jaume Casas, vocal i delegat del Vallès Occidental 
 
A partir de la seva proclamació i presa de possessió dels seus càrrecs, la Junta de govern del 
CAATEEB va tenir la composició següent: 
 
Maria Rosa Remolà, presidenta 
Antoni Floriach, vicepresident 1er i delegat del Maresme 
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Esteve Aymà, secretari 
Carolina Cuevas, comptadora 
Maria Àngels Sánchez, tresorera 
Joan Carles Batanés, vocal i delegat del Bages-Berguedà-Anoia 
Maria Molins, vocal i delegada d’Osona 
Sebastià Pujol, vocal i delegat del Vallès Oriental 
Jaume Casas, vocal i delegat del Vallès Occidental 
Jordi Gosalves, vocal 
Adrià Guevara, vocal 
 
 
En cap dels casos no consten conflictes d’interès. 
A més de la Junta de Govern, les delegacions compten amb el suport de les comissions territorials 
que han celebrat les reunions respectives corresponents en cadascun dels àmbits territorials. 
 
 
Assemblea general de col·legiats 
 
L’Assemblea General de col·legiats i col·legiades es va reunir dues vegades amb caràcter ordinari. La 
primera va ser el 4 d’abril i la segona el 20 de desembre.  
 
En la sessió d’abril, la Junta de Govern va presentar la liquidació pressupostària i l’informe de gestió 
corresponent a l’any 2010, així com la memòria de l’activitat duta a terme l’any anterior. Es van 
presentar els informes d’auditoria externa, així com els de la comissió econòmica designada per 
l’Assemblea General. També es van presentar els comptes d’explotació de les societats del 
CAATEEB (Gescol Serveis i Tecnologies SL i Aparelladors Serveis Professionals Corredoria 
d’Assegurances SL). La liquidació dels comptes del 2010 i la Memòria d’activitats van ser aprovats 
per l’Assemblea. Finalment, l’Assemblea va elegir els col·legiats que constituirien la Junta Electoral 
per a les eleccions a càrrecs de la Junta de Govern. 
 
 
· Acords de l’Assemblea de l’abril 
 
Els acords adoptats per l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 
4 d’abril de 2011 van se els següents: 
1. Aprovar la memòria d’acció col·legial presentada per la Junta de Govern corresponent a la gestió 
realitzada pel CAATEEB durant l’exercici de 2010. L’acord es va prendre per majoria dels assistents 
amb 71 vots favorables  i 1 abstenció. 
2. Aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB. Així com de les 
societats el capital de les quals pertany íntegrament al Col·legi (Gescol Serveis i Tecnologies SL i 
Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances SL), corresponent a l’exercici 2010 i el 
balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2010. L’acord es va prendre per majoria 
dels assistents amb 64 vots favorables, 1 en contra i 7 abstencions. 
3. Elegir els col·legiats Magí Miracle, Beth Bacardit i Frederic de Buen que constituiran, junt amb 
Josep Mas, Josep Vila i Bernat Noguera la Comissió Econòmica per a l’exercici 2011, d’acord amb 
l’article 66 dels Estatuts col·legials. 
Elegir els col·legiats Jordi Lleal, Rafael Cercós, Joan Bosch, Albert López Iborra i Jordi Gàzquez, que 
constituiran la Junta Electoral, que intervindrà en els properes eleccions a càrrecs de la Junta de 
Govern, d’acord amb el que disposa l’article 71 dels Estatuts col·legials. També van ser elegits com a 
suplents Hector Travesa, Lluís Cívit i Joaquim Torres. 
4. Designar els col·legiats Santiago Loperena, Pere Roig i Dolors Colomer, amb Joaquim Sierra 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. 
 
En la sessió de desembre, l’Assemblea General va aprovar el pressupost d’ingressos i despeses per 
al 2012 presentat per la Junta de Govern, que acompanya el programa d’acció col·legial que es 
fonamenta en la voluntat de mantenir, potenciar i millorar els serveis i augmentar les accions 
col·legials amb una forta aposta pel rellançament de la professió. La Junta de Govern va elaborar un 
pressupost per a un nou exercici en el qual caldrà treballar amb molta vigilància i austeritat 
pressupostària en la mateixa línia aplicada en anys anteriors. En aquesta sessió i com una de les 
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primeres accions relacionades amb la necessitat de rellançar la professió, l’Assemblea va aprovar la 
constitució de la nova delegació de l’Alt Penedès-Garraf, amb seu a Vilafranca del Penedès, per 
conversió de l’oficina de serveis existent. 
 
 
· Acords de l’Assemblea del desembre 
 
Els acords de l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el passat 20 
de desembre de 2011 van ser els següents: 
1. Aprovar la proposta de pressupost presentada per la Junta de Govern per a l’exercici 2012, 
corresponent al CAATEEB i a les societats propietat del Col·legi (Gescol Serveis i Tecnologies, SLU i 
Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances, SLU). L’acord es va prendre amb el 
vot favorable de tots els assistents, excepte 3 abstencions. 
2. Aprovar la constitució de la delegació de l’Alt Penedès-Garraf, amb seu a Vilafranca del Penedès, 
per conversió de l’actual oficina de serveis. L’acord es va prendre per majoria dels assistents amb 1 
vot en contra i 3 abstencions. 
3. Designar els col·legiats Joan Félix Martínez, Jesús Rey i Alberto Domínguez, amb Isidro Pérez 
Berenguer com a suplent, com a interventors que signaran conjuntament amb el Secretari i la 
Presidenta l’acta d’aquesta sessió, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts 
col·legials. 
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1.4 RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
Nova Junta de Govern del Consell Català 
 
El 13 de juliol es va constituir la nova Junta de Govern del Consell de Col·legis d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, l’entitat de representació institucional i 
coordinació que agrupa els cinc col·legis catalans, i que va quedar formada per: 
 
· Ramon Ferré, president del Consell i president del Col·legi de les Terres de l’Ebre  
· Maria Rosa Remolà, vicepresidenta del Consell i presidenta del Col·legi de Barcelona 
· Joaquim Romans, vicepresident del Consell i president del Col·legi de Girona 
· Julio Baixauli, secretari del Consell i president del Col·legi de Tarragona 
· Pere Garrofé, tresorer del Consell i president del Col·legi de Lleida  
 
També es va acordar proveir la figura de la presidència executiva que serà exercida per la presidenta 
del Col·legi de Barcelona, Maria Rosa Remolà, amb funcions d’execució dels acords i de 
representació del Consell. 
 
El Consell Català s’ha reunit al llarg de l’any de manera periòdica per tractar sobre els temes d’interès 
professional que tenen un àmbit català. Alguns dels temes destacables de l’acció feta el 2011 han 
estat el seguiment del Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge, l’estudi de les propostes legislatives i 
normatives d’àmbit català com ara les relacionades amb la Llei Òmnibus o la preparació conjunta 
d’un pla estratègic per al rellançament de la professió que s’ha iniciat a partir de l’anomenada 
Declaració de Montserrat i que es posarà en marxa durant el primer trimestre de l’any 2012.  
 
 
Consell General d’àmbit estatal 
 
El Col·legi ha participat en les reunions periòdiques de la Junta de Govern del Consejo General de la 
Arquitectura Técnica d’àmbit estatal, en la seva Comissió Executiva, així com en els reunions de 
l’Assemblea General. També hi ha participat en els reunions dels diferents grups de treball 
encarregats d’analitzar les diferents iniciatives legislatives que afecten la professió i el sector de la 
construcció, així com de preparar conjuntament estratègies de futur davant els importants canvis 
provocats per la situació econòmica i de paralització de l’activitat, la progressiva liberalització de 
l’exercici professional i l’increment de la competència i els nous requeriments tecnològics i 
mediambientals. 
 
Alguns dels temes que han ocupat de manera principal l’acció del Consell General al llarg del 2011 
han estat les tasques per establir un pla estratègic per a la professió, la posada en marxa de nous 
procediments i coordinació intercol·legial per a les tramitacions administratives amb l’establiment de 
la finestreta única d’atenció al ciutadà i la defensa del títol acadèmic d’enginyer d’edificació.  
 
La defensa del nou títol universitari i la seva denominació ha ocupat bona part de l’atenció del Consell 
General i s’han incrementat les gestions per via judicial per respondre a les demandes continuades 
efectuades per altres col·lectius professionals. També s’han promogut i recolzat les manifestacions 
públiques en defensa del títol de grau, com la que va organitzar l’Associació Sectorial d’Estudiants 
d’Arquitectura Tècnica i Enginyeria d’Edificació (ASAT) celebrada el 13 de maig a Madrid o la 
recollida de signatures de recolzament a un manifest dirigit al Ministre d’Educació per mostrar el 
desacord amb les sentències recents que afecten el títol. El Consell General de l’Arquitectura Tècnica 
que agrupa tots els col·legis de l’Estat han recolzat totes les iniciatives que dirigides a defensar el títol 
de grau i l’adequada implantació de la Declaració de Bolonya en el sistema universitari espanyol.   
 
 
Les propostes legislatives i l’administració 
 
La Junta de Govern del CAATEEB amb el suport de l’Assessoria Jurídica i l’Àrea Tècnica, han 
treballat per fer un seguiment de les propostes legislatives i normatives de les diferents 
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administracions: estatal, catalana i local que tenen repercussió sobre la nostra institució col·legial i 
l’exercici dels professionals. Amb aquest objectiu, s’ha fet una anàlisi acurada dels esborranys dels 
textos legals i s’han emès les propostes d’esmenes més adequades per a un exercici professional 
responsable i la millora del funcionament del nostre sector en benefici dels ciutadans. Aquesta tasca 
de seguiment s’ha fet conjuntament amb el Consejo General de l’Arquitectura Tècnica i el Consell 
Català quan les propostes legislatives tenen l’abast de tot l’àmbit estatal i al territori català, 
respectivament. Quan aquestes propostes tenen abast municipal, les delegacions del CAATEEB a 
través de les seves comissions territorials han treballat intensament en el seu estudi i anàlisi a partir 
del seu coneixement de la realitat comarcal i local. 
 
El Col·legi i la Generalitat de Catalunya han treballat conjuntament en els àmbits d’interès 
professional com ara el conveni de col·laboració signat per impulsar la inspecció tècnica d’edificis o la 
renovació del Pacte Nacional de l’Habitatge, amb l’objectiu de promoure la conservació i el 
manteniment d’edificis i la reactivació del sector per recuperar l’ocupació laboral. També ha treballat 
intensament en el capítol econòmic i de promoció de l’ocupació amb la preparació i desenvolupament 
del programa d’internacionalització professional. Aquest treball s’ha dut a terme conjuntament pel 
Servei d’Ocupació del CAATEEB i el centre de promoció de negocis d’ACC1Ó, l’agència per a la 
competitivitat de l’empresa catalana de la Generalitat. Com a resultat d’aquest treball es va fer a 
l’octubre el primer viatge de treball a São Paulo (Brasil) en el qual hi van participar 9 empreses i 
despatxos professionals. 
 
 
Altres col·legis i entitats del sector 
 
El Col·legi ha mantingut una relació estreta i col·laboració amb la resta de col·legis professionals i les 
entitats del sector. A l’abril, més de 90 col·legis professionals es van reunir a la seu del Col·legi de 
Notaris per constituir formalment l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.  
 
Els col·legis adherits representen un total de 45 professions de tots els àmbits de l’enginyeria, 
arquitectura, salut, jurídica, economia i empresa, acció social, ensenyament i humanitats i ciències de 
la informació i la comunicació. Dins d’aquesta organització, el CAATEEB ostenta la vicepresidència 
sectorial d’enginyeria, arquitectura i tècnica a través de la seva presidenta, Maria Rosa Remolà.  
 
Al juny, les organitzacions professionals relacionades amb l’arquitectura, l’enginyeria i la consultoria 
tècnica presentaven a Barcelona un manifest i una crida a les administracions públiques perquè 
reaccionin davant la situació crítica que viu el sector tècnic amb més de 600 empreses i 30.000 
professionals implicats. Els representants de les professions tècniques van presentar un recull de 
setze propostes que poden ajudar a reactivar el sector. 
 
El Col·legi ha treballat a prop d’altres entitats del nostre entorn econòmic i professional per endegar 
iniciatives en benefici dels professionals. En aquesta línia de treball destaquen l’acord amb la 
Fundació Cecot Formació per gestionar el crèdit de bonificació de les empreses i despatxos 
professionals davant la Fundació Tripartita per a la Formació d’Ocupació. També cal destacar la 
signatura del conveni marc de col·laboració amb el Centre Tecnològic Leitat per desenvolupar 
conjuntament activitats destinades a incrementar i promoure la recerca, el desenvolupament i la 
innovació en l’àmbit de la construcció. 
 
 
Relació amb les escoles 
 
2011 la col·laboració del Col·legi amb les escoles que imparteixen els estudis de grau d’enginyer 
d’edificació ha estat molt estreta. Per una banda, per la defensa a favor de la denominació dels 
estudis que faculten per exercir la nostra professió. Per altra banda i a un nivell més pràctic, per 
facilitar el pas a la nova titulació als actuals arquitectes tècnics. 
 
Igualment, s’ha mantingut el suport que any rere any el Col·legi presta als estudiants per facilitar el 
seu pas a la vida professional en les millors condicions, ja sigui amb conferències a les escoles, 
prestant serveis als estudiants mitjançant la targeta de precol·legiació, amb la concessió dels premis 
als millors treballs de carrera o amb l’organització de les jornades Construjove d’iniciació a l’exercici 
professional, unes jornades que enguany arribaven a la setena edició. 
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Administracions locals 
 
El Col·legi treballa molt estretament amb les entitats d’àmbit comarcal i amb els ajuntaments amb 
l’objectiu de donar suport al nostre dia a dia professional i per col·laborar amb aquelles iniciatives que 
representen un benefici per als ciutadans. En aquest àmbit destaca la tasca intensa que fan les 
delegacions col·legials i les seves comissions territorials degut al seu coneixement de la realitat 
territorial i la seva vocació de servei al ciutadà. 
 
A la capital, Barcelona, destaca la publicació de la nova ordenança reguladora dels procediments 
d’intervenció municipal en les obres, amb la qual s’implanten les llicències electròniques i la 
tramitació per Internet de la totalitat del procés amb el suport i la col·laboració dels col·legis 
professionals. Amb l’emissió de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica, per part del Col·legi, dels projectes i les 
documentacions tècniques que elaboren els professionals, l’Ajuntament s’estalvia una part del procés 
de tramitació i es garanteix que els documents compleixen tots els requisits.  
 
Altres ajuntaments catalans han iniciat també processos similars en els processos de tramitació de 
llicències. També es va signar un acord de col·laboració amb el Consorci Metropolità de l’Habitatge 
per implantar l’Informe d’Idoneïtat Tècnica en els procediments de concessió de subvencions com ara 
en la millora de l’accessibilitat dels edificis, tot implantant procediments de tramitació telemàtica a 
través del Col·legi. 
 
També en l’àmbit de la rehabilitació, el Col·legi va signar al març un acord per a la creació de 
l’Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA), que té com a objectiu 
impulsar la innovació, la formació i la promoció de la rehabilitació a la ciutat. 
 
Les diferents delegacions col·legials treballen igualment en les comissions tècniques i estan presents 
en la preparació de normatives i ordenances, tot col·laborant en diferents iniciatives d’interès ciutadà. 
S’han establert diferents acords de col·laboració en els diferents àmbits d’actuació municipal com ara 
l’urbanístic, cultural i de promoció econòmica. 
 
 
Empreses del sector 
 
El CAATEEB ha establert acords de col·laboració amb les empreses amb l’objectiu de desenvolupar 
conjuntament accions en els àmbits de la informació i la divulgació tècnica, així com en la formació 
dels professionals. També ha establert al llarg de l’any acords de publicitat i patrocini per facilitar el 
desenvolupament del programa d’acció col·legial i especialment en els àmbits de les publicacions, les 
sessions tècniques i les activitats de caràcter social. Alguns dels convenis més destacats que s’han 
signat aquest any han estat els següents: 
 
Nom de l’empresa  Concepte 
  
BASF    Patró de la formació i col·laboració tècnica 
Gas Natural   Renova l’acord de col·laboració amb el CAATEEB 
CABBSA Col·laboració en els àmbits de la informació tècnica i la formació 
Construcciones Navas              Col·laboració en els àmbits de la informació tècnica i la formació 
MC Previsió                                Informació tècnica i serveis al professional 
TRESPA   Serveis per al professional 
Clínica Marivé               Avantatges per als col·legiats 
Clínica Baviera               Avantatges per als col·legiats 
 
Patrocini de publicacions i activitats amb les empreses i entitats següents: 
 
Acertis Obres i Serveis 
BASF Constructions Chemicals 
CABBSA 
CECAM 
Construccions Bosch Pascual 
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Gas Natural SDG 
Ideal Standard 
Solucions de manteniment i gestió integral ISS 
Krata sociedad de tasación 
Navasa Construcciones y Estructuras 
Rockwool Peninsular 
Sastre Hermanos 
SIKA 
Teyco 
 
Sessions tècniques Espai Empresa: 
 
Lloc  Nombre de sessions Nombre d’inscrits 
 
Barcelona 12 sessions  866 inscrits 
Delegacions 17 sessions  266 inscrits 
 
S’han dut a terme altres accions comercials amb 120 empreses 
 
 
 
Altres entitats i relacions externes 
 
El CAATEEB i els Amics de la Unesco amb desenvolupat un programa d’acció que té com a objectiu 
donar a conèixer la tasca d’aquesta associació centrada en promoure el diàleg, la convivència i el 
respecte per a totes les cultures, religions i llengües del planeta. 
 
 
Relació de les reunions i trobades institucionals més destacades 
 
 
Gener 
 
Junta de Govern del Consejo General de la Arquitectura Técnica · Madrid 
Reunió periòdica de degans i presidents de la Taula intercol·legial de col·legis tècnics · Barcelona 
Trobada amb els directors de les escoles d’AT i EE. Presentació de l’Estudi d'oportunitats de 
negoci en el sector de l’edificació · Barcelona 
Reunió amb el secretari i secretari tècnic del Col·legi d’Enginyers Agrònoms per analitzar 
sinèrgies i col·laboracions a nivell de serveis · Barcelona 
Reunió de la Intercol·legial tècnica del Vallès · Granollers 
Reunió amb el centre tecnològic LEITAT per estudiar col·laboració institucional · Terrassa 
Reunió del grup de treball "Professió 1" de l’estudi d’anàlisi i prospectiva Aparelladors 2020 · 
Barcelona 
Comissió Executiva del Consejo General de la Arquitectura Técnica · Madrid 
Reunió de treball amb GISA · Barcelona 
Sessió de Junta de Govern del CAATEEB · Barcelona 
Comissió de Seguiment Consell Habitatge Social · Barcelona 
Reunió de Junta de Govern del Consell Català · Barcelona 
Inauguració de l’oficina de Vilafranca del Penedès · Vilafranca del Penedès 
Reunió del grup de treball "Professió 2" de l’estudi d’anàlisi i prospectiva Aparelladors 2020 · 
Barcelona 
Reunió del Consell d’Administració de MUSAAT · Madrid 
Visita a la Fundació Gas Natural · Barcelona 
 
 
Febrer 
Reunió del comitè editorial de L'Informatiu i de mitjans de comunicació del CAATEEB · Barcelona 
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Acte Inaugural de la Fundació Caixa d'dEnginyers · Barcelona 
Reunió del grup de treball per a l’estudi de procediment, cooperació i coordinació intercol·legial 
per a la pràctica del visat · Madrid  
Junta de Govern del Consejo General de la Arquitectura Técnica · Madrid 
Reunió de treball amb GISA · Barcelona 
Signatura de conveni de col·laboració amb MC Prevención · Barcelona 
Junta de Govern del CAATEEB · Barcelona 
Sessió de treball del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona · Barcelona 
Reunió de treball estudi Aparelladors 2020 · Barcelona 
Entrevista amb Joan Puigdollers, regidor de l’Ajuntament de Barcelona · Barcelona 
Entrevista amb Carles Sala, secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat · Barcelona 
Reunions MUSAAT-PREMAAT · Barcelona 
Reunió amb els representants de Gas Natural · Barcelona 
Signatura de conveni de col·laboració amb la CECOT · Terrassa  
Reunió per a la posada en marxa de la Corredoria d’Assegurances del CAATEEB · Barcelona 
Reunió de la Taula de la Construcció · Berga 
Reunió del Consell Habitatge Social · Barcelona 
Reunió-dinar de delegats del CAATEEB · Barcelona 
Comissió Executiva del Consejo General · Madrid 
Preparació del programa d'implantació d’empreses de la construcció al Brasil · Barcelona 
Junta de Govern del CAATEEB · Barcelona 
Reunió de presidents i degans. Taula intercol·legial de col·legis tècnics · Barcelona 
Sessió de debat El Periódico de Catalunya sobre rehabilitació · Barcelona 
Reunió EPSEB + FUNDACIÓ UPC per a la preparació del conveni marc Barcelona 
Reunió-sopar amb el president del Consejo General i responsables de MUSAAT · Madrid 
Comissió Territorial del Vallès Occidental · Terrassa 
Reunió amb la delegació del COAC del Vallès · Terrassa 
Taula PEIPU amb l’Ajuntament · Sabadell 
Celebració del plenari municipal de l'Ajuntament. Aprovació de l'Ordenança d'intervenció 
professional a les obres · Barcelona 
Reunió de presidents de col·legis d'Espanya a PREMAAT · Madrid 
Reunió del Consejo de Administración de MUSAAT · Madrid 
Reunió del Grupo de Trabajo sobre la Profesión y sus Responsabilidades · Madrid 
Assemblea General del Consejo General · Madrid 
Reunió sobre rehabilitació amb l’Oficina del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida · Barcelona 
Reunió amb l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona · Barcelona 
 
 
Març 
Comissió Permanent de l'ITEC · Barcelona 
Reunió Pla Local Habitatge amb Soumatesa · Terrassa 
Reunió Intercol·legial Tècnica del Vallès · Sabadell 
Entrevista amb el Secretari General d'Universitats i Recerca · Barcelona 
Entrevista amb el director de la Fundació UPC · Barcelona 
Reunió amb gerent de CETIM · Manresa 
Reunió amb APCE i el Gremi de Constructors per a la internacionalització · Barcelona 
Assistència a la inauguració de la nova seu de Sedigas · Barcelona 
Reunió amb la Cambra Propietat Urbana · Terrassa 
Reunió amb Vimusa · Sabadell 
Entrevista amb l’advocat Miquel Roca i Junyent · Barcelona 
Comissió Territorial del Vallès Occidental · Terrassa 
Visita a la Universitat de Nebrija · Madrid 
Junta de Govern del Consejo General · Madrid 
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Entrevista amb Damià Calvet, secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat · Barcelona 
Jornada sobre la inversió immobiliària a Brasil · Barcelona 
Reunió-dinar de presidents i degans de la Intercol·legial · Barcelona 
Comissió d'Urbanisme de Catalunya · Barcelona 
Reunió amb Ramon Garcia Bragado sobre la nova ordenança municipal · Barcelona 
Junta de Govern del Consell Català · Barcelona 
Reunió de la Comissió Econòmica · Barcelona 
Reunió informativa de gerents sobre PREMAAT · Madrid 
Signatura del protocol marc de l’Observatori per a la rehabilitació · Barcelona  
Perticipació en les jornades Món Empresarial sobre El poder de la societat civil · Barcelona 
Reunió-dinar de presidents i degans de la Intercol·legial · Barcelona 
Reunió del Consell Habitatge Social · Barcelona 
Signatura del conveni de col·laboració amb Centre Tecnològic Leitat · Terrassa 
 
 
Abril 
Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades · Barcelona 
Junta de Govern de caràcter extraordinari · Barcelona 
Entrevista amb Joan Lluís Quer, president de GISA · Barcelona 
Visita del gerent del Col·legi d’Aparelladors de Madrid · Barcelona 
Entrevista amb Pilar Fernández consellera de Justícia de la Generalitat · Barcelona 
Reunió de la Junta Electoral del CAATEEB · Barcelona 
Sopar homenatge a Carlos Mosquera, assessor jurídic del Consejo General · Madrid 
Junta de Govern del Consejo General · Madrid 
Presentació informe OCDE. Pla Estratègic Metropolità · Barcelona 
Signatura conveni de les ITE amb Lluís Recoder, conseller de Territori i Sostenbilitat · Barcelona  
Reunió Jurat dels Premis Catalunya Construcció · Barcelona 
Reunió del Comitè Organitzador de Construmat · L’Hospitalet de Llobregat 
Reunió amb Jordi Hereu, alcalde de Barcelona · Barcelona 
Reunió de la Junta Electoral del CAATEEB · Barcelona 
Participació en l’acte del Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball ·  Barcelona 
Entrevista amb Jaume Font, conseller delegat de l'Agència de l'Habitatge a Catalunya · Barcelona 
Jornada de formació judicial · Barcelona 
Signatura de l'acte fundacional de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 
Catalunya · Barcelona 
 
 
Maig 
Reunió de la Junta Electoral del CAATEEB · Barcelona 
Reunió del membres del comitè del Congrés de Rehabilitació R+S=F · Barcelona 
Trobada al Col·legi de Madrid amb motiu del col·loqui de coordinadors de seguretat · Madrid 
Reunió per a l’organització del programa Brasil · Barcelona  
Comissió d’Arbitratge del Consejo General · Madrid 
Conferència-esmorzar del Fòrum Europa amb Lluís Recoder · Barcelona 
Junta de Govern del Consejo General · Madrid 
Conferència-esmorzar del Fòrum Europa amb Andreu Mas Collell · Barcelona 
Reunió de treball sobre seguretat i salut · Barcelona 
Reunió del Jurat dels Premis Catalunya Construcció · Barcelona 
Participació en l’acte de graduació de l’Escola La Salle · Barcelona 
Reunió-dinar del comitè de mitjans de comunicació del CAATEEB · Barcelona 
Festivitat del patró Santo Domingo de la Calzada · Barcelona 
Presentació del manifest de Construmat al Cercle d'Economia · Barcelona 
Acte inaugural de Construmat · L’Hospitalet de Llobregat 
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Reunió comitè de seguiment de la Corredoria d’Assegurances · Barcelona 
Trobada Ficons-Sinduscon-Sindeleq a Construmat (projecte Brasil) · L’Hospitalet de Llobregat  
Clausura sessió sobre les ITE a Construmat · L’Hospitalet de Llobregat 
Presentació del projecte DAPc a Construmat · L’Hospitaletr de Llobregat 
Trobada amb el president de Sinduscon Río (projecte Brasil) L’Hospitalet de Llobregat 
Reunió amb el director de l’ITeC a l’estand de Construmat · L’Hospitalet de Llobregat  
Signatura conveni de col·laboració amb Gas Natural · L’Hospitalet de Llobregat 
Sessió de networking Espanya-Brasil a Construmat · L’Hospitalet de Llobregat 
Comissió executiva del Consejo General i grup de treball per a la coordinació del visat · Madrid 
Reunió de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya · Barcelona 
Concurs de Paletes al Saló Construmat · L’Hospitalet de Llobregat 
Acte de lliurament del XLVI Premi Llotja de la Cambra de Comerç · Barcelona 
Reunió del Jurat dels Premis Catalunya Construcció · Barcelona 
Reunió amb l’equip de direcció de l’Escola La Salle · Barcelona 
Reunió ordinària de l'Associació Intercol·legial de Catalunya · Barcelona 
Visita al CAATEEB de tècnics de Canadà (programa internacionalització) · Barcelona 
Entrevista amb la secretària d'Habitatge de la Generalitat · Barcelona 
Jornada sobre la reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos · Barcelona 
 
 
Juny 
Reunió del Consell de l'Habitatge Social de Barcelona · Barcelona 
Junta de Govern del Consell Català · Olot 
Reunió del comitè executiu de l’Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica · Barcelona 
Signatura de l’adhesió al manifest en defensa dels professionals de l’arquitectura i l’enginyeria · 
Barcelona 
Junta de Govern del Consejo General · Madrid 
Assemblea Territorial de PREMAAT · Barcelona 
Entrevista amb el subdirector d’entitats jurídiques sobre el tema de l’enginyeria d’edificació · 
Barcelona 
Participació en la jornada “Tinc una casa a la meva mida" · Barcelona 
Participació en les jornades sobre les ITE del Col·legi d’Administradors de Finques · Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Maresme · Mataró 
Reunió-sopar amb representants de la Unió Empresarial de l’Anoia · Igualada 
Reunió amb el Consell Acció Berga Progrés · Berga 
Reunió de la Comissió Territorial d'Osona · Vic 
Reunió del Ple del Patronat de l'ITeC · Barcelona 
Participació en la sessió organitzada per ICAB Empenta dedicada al sector econòmic · Barcelona  
Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia · Manresa 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental · Terrassa 
Assemblea del Consejo General · Madrid 
Reunió amb la Unió Empresarial i el Gremi de Constructors de l’Anoia · Igualada 
Comissió Executiva del Consejo General · Madrid 
Reunió del grup de treball sobre la professió i les seves responsabilitats · Madrid 
Dinar Construcció amb Joan Lluís Quer, president de GISA · Barcelona 
Reunió de la Comissió de Visats · Barcelona 

Reunió de la Comissió Territorial d'Osona · Vic 
Reunió de treball per escollir els millors treballs Final de Carrera · Barcelona 
Reunió-dinar del Ple del Patronat de l'IMAT · Barcelona 
Visites a les obres finalistes dels Premis Catalunya Construcció 
Participació en el Foro de la edificación: el nuevo modelo de despacho profesional · Madrid 

Reunió-dinar de la comissió de Formació · Barcelona 
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Participació en el Fòrum Europa amb conferència de Javier Rojo i Carme Chacón · Madrid 
Acte de lliurament dels Premis Final de Carrera EPSEB · Barcelona 
Junta de Govern del CAATEEB · Barcelona 
Visites a les obres finalistes dels Premis Catalunya Construcció i reunió del Jurat  
Reunió amb el Col·legi de Madrid i amb el grup de treball sobre la professió i les seves 
responsabilitats · Madrid  
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental · Terrassa 
Reunió de la Comissió Territorial d'Osona ·Vic 
Junta de Govern del CAATEEB · Barcelona 
Recepció d’Artur Mas als membres de la Intercol·legial catalana · Barcelona  
Participació en sessió internacional de debat sobre eficiència energètica · Barcelona 
Convidats a l’aniversari del despatx Bis Arquitectes · Barcelona 
Convidats a la sortida de la revista d’arquitectura t18 magazine · Barcelona 
Reunió de la Junta de Govern amb les comissions territorials · Barcelona 
Reunió de la Comissió del 0,7 del CAATEEB · Barcelona 
Taula rodona "Entre tots Penedès" · Vilafranca del Penedès 
Trobada de professors del CAATEEB · Barcelona 
 
 
Juliol 
Junta de Govern del Consejo General a La Rioja · Logroño 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental · Granollers 
Comissió Permanent del Patronat de l'ITEC · Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia · Manresa 
Reunió de la Comissió Territorial d'Osona · Vic 
Reunió dels membres del Manifest de la Professió · Barcelona 
Esmorzar informatiu del Fòrum-tribuna Barcelona amb Artur Mas · Barcelona 
Reunió-dinar de degans de la Intercol·legial · Barcelona 
Reunió del grup de treball de l’Alt Penedès-Garraf · Vilafranca del Penedès 
Sopar institucional del FAD · Barcelona 
Reunió de la Comissió de Seguretat del CAATEEB · Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial d'Osona · Vic 
Reunió de la Junta de Govern del Consell Català · Barcelona 
Reunió del comitè de mitjans de comunicació del CAATEEB · Barcelona 
Grup de treball del Consejo General sobre la fitxa de materials · Madrid 
Grup de treball sobre la professió i les seves responsabilitats · Madrid 
Acte de lliurament dels Premis FAD · Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental · Terrassa 
Reunió de Junta de Govern Extraordinària del Consejo General · Madrid 
Acte de presentació "Reempresa" al Palau de la Generalitat · Barcelona 
Reunió de la comissió de seguiment de la Corredoria · Barcelona 
Taula rodona sobre assegurances al CAATEEB · Barcelona 
Entrevista amb la directora de Qualitat Ambiental de la Generalitat · Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental · Granollers 
Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia · Manresa 
Reunió de la Comissió Territorial d'Osona · Vic 
Reunió-dinar de la Comissió 0,7 del CAATEEB · Barcelona 
Entrevista amb ERF Gestió i Comunicació Ambiental · Barcelona 
Reunió de Junta de Govern de PREMAAT · Madrid 
Celebració de "La Nit de la Construcció" · L’Hospitalet de Llobregat 
Reunió de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya · Barcelona 
Reunió amb l’Ajuntament de Barcelona+COAC+CAATEEB sobre el tema del visat electrònic · 
Barcelona 



      Memòria 2011 CAATEEB - 24  

Reunió del grup de treball de l’Alt Penedès-Garraf · Vilafranca del Penedès 
Reunió de la Comissió Territorial d'Osona · Vic 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental · Terrassa 
 
 
Agost 
Reunió de la Comissió Territorial d'Osona · Vic 
 
Setembre 
Reunió de Junta de Govern del Consejo General · Madrid 
Reunió de la comissió de seguiment de la Corredoria del CAATEEB · Barcelona 
Reunió amb el president de la UNESCO · Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Maresme · Mataró 
Reunió-dinar amb els directors de l’EPSEB, La Salle i Elisava · Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial d'Osona Vic 
Reunió amb el secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat · Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental · Terrassa 
Entrevista amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya · Barcelona 
Reunió del grup de treball de l’Alt Penedès-Garraf · Vilafranca del Penedès 
Reunió amb el secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala · Barcelona  
Reunió de la Comissió Territorial de Bages-Berguedà-Anoia · Manresa 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental · Terrassa 
Reunió de la Comissió Executiva del Consejo General · Madrid 
Participació en l’acte de graduació dels alumnes del Grau en Enginyeria d'Edificació de la 
Universitat Antonio de Nebrija · Madrid 
Reunió-dinar de degans i presidents dels col·legis tècnics de Catalunya · Barcelona 
Participació en la sessió informativa i de debat de l'Institut Català d'Energía destinada a col·legis 
professionals en relació al Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 · Barcelona 
Inici de l’any acadèmic i lliurament de diplomes a l’Institut Francès · Barcelona 
Participació en la jornada sobre Alternatives per a l’accés a l’habitatge organitzada per l’APCE · 
Barcelona 
Reunió amb la vicerectora de la UPC, Marisol Marqués · Barcelona 
Reunió de la Junta de Govern del Consell Català · Barcelona 
Inauguració del curs Altaveu de les Cultures 2011-2012 · Barcelona 
Reunió de la Taula de la Construcció del Berguedà · Berga 
Reunió del grup de treball de l’Alt Penedès-Garraf · Vilafranca del Penedès 
Reunió dels signants del Manifest en defensa dels professionals d'arquitectura, consultoria tècnica 
i enginyeria de Catalunya · Barcelona 
Dinar amb el president del Col·legi d'Osca i el president de MUSAAT · Barcelona 
Participació en la jornada Construsènior · Barcelona 
Assistència a la conferència del cicle ICAB Empenta a càrrec del president del PIMEC · Barcelona
Reunió dels signants del Pacte Nacional de l'Habitatge · Barcelona 
Participació en la inauguració de la Setmana ARQUIN7 · Barcelona 
 
 
Octubre 
Reunió del grup de treball de l’Alt Penedès-Garraf · Vilafranca del Penedès 
Acte d’inauguració de l’exposició dels Premis FAD Barcelona 
Presentació del projecte Les 16 Portes de Collserola a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona 
Entrevista amb la secretària d’Ensenyament de la Generalitat · Barcelona 

Participació en assemblea i jornada de debat del Gremi de Rajolers de Catalunya · Barcelona 
Participació en el programa de Ràdio "Tot és possible" per promocionar la figura del Tècnic de 
Capçalera · Barcelona 
Reunió del comitè de mitjans de comunicació del CAATEEB · Barcelona 
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Dinar-reunió amb presidents del grup de treball sobre el futur de la professió · Madrid 
Reunió de presidents de col·legis d’arreu de l’Estat a la seu de MUSAAT · Madrid 
Reunió de la Junta de Govern del Consejo General · Madrid 
Inauguració del curs acadèmic del sistema universitari català 2011-2012 de l’UPC · Barcelona 
Reunió del comitè de seguiment de la corredoria d’assegurances · Barcelona 
Participació en el 125è Aniversari de la Cambra de Comerç de Barcelona ·  Barcelona 
Reunió del Grupo de trabajo sobre la profesión y sus responsabilidades · Madrid 
Preparació reunió de la Comissió Econòmica · Barcelona 
Reunió de la Junta de Govern sobre el pla estratègic de la professió · Barcelona 
Sopar commemoratiu de la diada dels agents de la propietat immobiliària · Barcelona 
Reunió del grup de treball de l’Alt Penedès-Garraf · Vilafranca del Penedès 
Comissió Territorial del Vallès Oriental · Granollers 
Comissió Territorial d’Osona · Vic 
Taula rodona sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) a Barcelona Meeting Point · Barcelona 
Comissió Territorial del Vallès Occidental · Terrassa 
Participació en el Fòrum Europa-Tribuna Catalunya: conferència de Pilar Bozal, consellera de 
Justícia · Barcelona 
Participació en La Nit de l'Empresari · Terrassa 
Comissió Territorial del Vallès Oriental · Granollers 
Participació en el V Congrés de l’Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural · Madrid 
Assistència a les conferències Catalunya , motor empresarial organitzades per ICAB Empenta · 
Barcelona 
Comissió sectorial de l'Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de la Intercol·legial · Barcelona 
Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia Manresa 
Comissió Territorial d’Osona · Vic 
Jornada BASF Barcelona 
Junta de Govern de PREMAAT · Madrid 
 
 
Novembre 
Participació en el Fòrum Europa amb conferència de Josep Antoni Duran i Lleida · Barcelona 
Comissió Territorial del Vallès Oriental · Granollers 
Grup de treball de l'Alt Penedès-Garraf · Vilafranca del Penedès 
Comissió Econòmica del CAATEEB · Barcelona 
Trobada amb els signants del conveni IIT a l'Ajuntament de Barcelona 
Jornada de reflexió sobre el futur de la professió amb les juntes de govern dels col·legis de 
Catalunya · Barcelona 
Comissió Territorial d'Osona · Vic 
XX edició de la Jornada Jurídica de CAATEEG · Girona 
Visita del Col·legi d’Aparelladors de Madrid · Barcelona 
Inauguració exposició Casa Decor · Barcelona 
Comissió Territorial del Vallès Occidental · Terrassa 
Participació en la festa patronal del Col·legi d'Administradors de Finques Barcelona 
Celebració del 8è centenari del Gremi de Constructors d'Obres · Barcelona 
Reunió de la taula de col·legis tècnics · Barcelona 
Reunió amb la junta directiva de l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE) · Barcelona 
Comissió Territorial del Vallès Oriental · Granollers 
Comissió Territorial d'Osona · Vic 
Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia · Manresa 
Dinar Construcció amb Xavier Trias, alcalde de Barcelona 
Junta directiva de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya · Barcelona 
Comissió Executiva del Consejo General · Madrid 
Grupo de trabajo sobre la profesión y sus responsabilidades · Madrid 
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Reunió de presidents de col·legis a la seu de PREMAAT · Madrid 
Assemblea General del Consejo General · Madrid 
Reunió de la comissió d'atenció al col·legiat · Barcelona 
Taula de la Construcció del Berguedà · Manresa 
Reunió del grup de treball de l’Alt Penedès-Garraf · Vilafranca del Penedès 

Compareixença al Parlament de Catalunya en relació al Projecte de Llei d'Urbanisme · Barcelona 
Junta de Govern Consell Català · Barcelona 
Comitè editorial de L’informatiu · Barcelona 
Comissió de Visats · Barcelona 
Comissió Territorial d'Osona · Vic 
Reunió del Consell de Habitatge Social · Barcelona 
Trobada amb els directors de les escoles d’enginyeria d’edificació Barcelona 
Diada de la Professió del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials · Barcelona 
Comissió Territorial del Vallès Occidental · Terrassa 
Comissió de seguiment de la corredoria d’assegurances · Barcelona 
Participació en el Fòrum Europa amb el president de la Diputació de Barcelona Salvador Esteve · 
Barcelona 
Comissió Territorial del Vallès Oriental · Granollers 
Participació en la sessió ICAB Empenta amb el secretari general de CCOO de Catalunya Joan 
Carles Gallego · Barcelona 
Taula d'Accessibilitat de Catalunya en representació del Consell Català · Barcelona 
Comissió de Seguretat del CAATEEB · Barcelona 
Comissió Territorial d'Osona · Vic 
Junta de Govern del Consejo General · Madrid 
 
 
Desembre 
Reunió de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya · Barcelona 
Participació en les XXVII Jornades corresponsables sobre la recuperació econòmica i medi 
ambient · Madrid 
Assemblea General de la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya Barcelona 
Jornada tècnica del Consejo General · Madrid 
Reunió amb el director general de Dret i Entitats Jurídiques Santiago Ballester · Barcelona 
Reunió amb la comissió col·legial de reflexions sobre el futur de la professió i el Col·legi · 
Barcelona 
Junta de Govern CAATEEB · Barcelona 
Dinar Construcció amb Lluís Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat · Barcelona 
Acte de Nadal de l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE) · Barcelona 
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1.5 INTEGRANTS DEL CAATEEB  
 
 
Col·legiats, precol·legiats i societats  
 
El Col·legi és la institució que representa i ordena l’exercici de la professió d’aparellador, arquitecte 
tècnic i enginyer d’edificació i treballa per promocionar-lo tècnicament i econòmicament, com també 
per projectar la seva funció social. Per a dur a terme aquesta tasca, el CAATEEB assumeix igualment 
el paper d’una entitat de serveis, no solament per als seus col·legiats, sinó també per a la resta de 
professionals i empreses del sector de l’edificació, l’arquitectura i l’urbanisme. El CAATEEB integra 
un col·lectiu professional format per gairebé 8.000 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 
enginyeria d’edificació mitjançant la precol·legiació. Amb aquesta modalitat, els estudiants poden 
accedir a bona part dels serveis en condicions similars als col·legiats. Finalment el CAATEEB 
contempla la possibilitat d’afiliació a altres 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.   
 
 

Nombre de col·legiats: 
Nombre de col·legiats del CAATEEB amb col·legiació única                                      7.682 

Col·legiats com a segona col·legiació i altres casos amb efectes a 31/12/2011    292 

TOTAL                                             7.974 
 
 

INTEGRANTS DEL CAATEEB 
Nombre de col·legiats               7.974     

-En actiu                7.274 

-Sense activitat professional       700 

Nombre de pre-col·legiats       223 
Nombre de societats professionals      286 
TOTAL                 8.483  

 
 
 
 
Aquestes dades estan tancades a 31 de desembre de 2011 
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1.6 COL·LEGIACIÓ  
 

MEMÒRIA COL·LEGIACIÓ 2011 
 
Aquest servei és el responsable de tramitar els processos de col·legiació (altes, baixes, reingressos i 
trasllats). Al llarg del 2011 s’han col·legiat 277 professionals, dels quals 257 són de nova 
incorporació, i 19 corresponen a reingrés en el CAATEEB. Durant aquest any s’han donat de baixa 
391 col·legiats, dels quals 321 corresponen a baixa voluntària, 10 han estat baixa per trasllat a un 
altre col·legi, 46 han causat baixa per defunció i 13 per l’article 18D dels estatuts del CAATEEB. El 
resultat final és que a 31 de desembre de 2011 el nombre de col·legiats del CAATEEB és de 7.974. 
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Distribució dels col·legiats per delegacions 
 
Geogràficament els col·legiats del CAATEEB es distribueixen així en l’àmbit territorial: 
 

· Bages – Berguedà - Anoia: 342 
· Maresme: 624 

       · Osona: 200 
· Vallès Oriental: 491  
· Vallès Occidental: 998 
· Alt Penedès - Garraf: 256 
· Barcelonès i Baix Llobregat: 5.063 (es comptabilitzen a Barcelona els col·legiats que per domicili  
  fiscal no corresponen a la província de Barcelona) 
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Col·legiats per gènere 
 
Del total de col·legiats a 31 de desembre de 2011: 
 
Dones: 1.752 
Homes: 6.222 
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Col·legiats per edat 
 
L’edat dels nostres col·legiats: 
 
· Fins a 35 anys: 2.144 col·legiats 
· De 36 anys a 55 anys: 3.556 col·legiats 
· De 56 anys a 65 anys: 1.133 col·legiats 
· Més de 65 anys: 7.974 col·legiats 
 
Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 
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De la totalitat de col·legiats 216 són aparelladors, 7.408 arquitectes tècnics, 257 són arquitectes 
tècnics que ens han comunicat que també s’han fet enginyers de l’edificació i 93 que són enginyers 
d’dificació. 
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Nous col·legiats 
 
Com cada any s’han realitzat sessions informatives d’acollida als nous col·legiats. L’objectiu 
d’aquestes sessions és donar a conèixer els serveis del Col·legi i l’exercici de la professió una 
vegada s’ha obtingut la titulació d’arquitecte tècnic o enginyer d’edificació. El col·legi va realitzar 5 
sessions informatives en les quals hi van participar prop de 70 col·legiats. 
 
 
 
Precol·legiació 
 
Apropem el món laboral a l’estudiant d’arquitectura tècnica i enginyeria d’edificació mitjançant la 
precol·legiació. Els estudiants poden formar part del col·legi i accedir a la majoria de serveis del 
mateix en les mateixes condicions que els col·legiats. 
 
El Col·legi, amb l’estreta relació que manté amb les universitats col·labora amb elles mitjançant  el 
lliurament de premis dels millors projectes de final de carrera de La Salle i de l’Escola Politècnica 
Superior de l’Edificació de Barcelona (EPSEB). Així mateix organitza conferències i cursos gratuïts 
pels estudiants amb la finalitat d’apropar-los al món laboral. El nombre d’estudiants que a l’any 2011 
tenen la condició de precol·legiats és de 223.    

 



      Memòria 2011 CAATEEB - 31  

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

Fins 35 anys

de 36 a 55 anys

de 56 a 55 anys

+ 65 anys

 

 

1.7 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL               
 
 

Servei de Mediació Col·legial (SMC) 
 
Servei d’atenció de les queixes i les sol·licituds que plantegen al Col·legi els consumidors i usuaris en 
relació amb la intervenció professional d’un col·legiat. És un servei que el Col·legi presta des de fa 
molts anys i, actualment, s’equipara al Servei d’atenció als consumidors i usuaris preceptiu segons la 
Llei de Col·legis Professionals estatal (modificada per la Llei Òmnibus). 
 
El Col·legi està obligat a atendre i tramitar totes les peticions i, si estan compreses dins del seu àmbit 
d’actuació legal*, intermèdia per resoldre-les (*queden excloses del SMC les reclamacions per 
responsabilitat civil, que es traslladen a la Corredoria d’Assegurances/MUSAAT i les reclamacions per 
motius contractuals que s’han de dirimir, en el seu cas, per la jurisdicció civil). 
 
· Expedients tramitats el 2011 pel SMC: 71 
 

 
Tramitació expedients sancionadors 
 
D’acord amb la legalitat vigent als col·legis professionals els correspon exercir la potestat disciplinària 
sobre els seus col·legiats. Ens els darrers anys, el CAATEEB no ha incoat pràcticament expedientes 
sancionadores als seus col·legiats, atès que ha canalitzat, atès i resolt les sol·licituds i queixes dels 
usuaris a través del servei de mediació col·legial (SMC). 

 
· Indicadors dels expedients sancionadors del 2011 
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1.8 COMPROMÍS SOCIAL 
 
 
Cooperació per al desenvolupament 
 
El Col·legi participa en programes de solidaritat, subvencionant diferents projectes de fort impacte 
social i de desenvolupament en comunitats menys afavorides. Un any més, hem mantingut el nostre 
compromís d’aportar el 0,7% del seu pressupost a la cooperació per al desenvolupament. En aquest 
sentit, la Comissió del 0,7, formada per set col·legiats i un representant de la Junta de Govern, han 
mantingut la seva tasca delegada de la Junta al llarg de tot l’any. 
 
Els membres d’aquesta comissió delegada han fet el seguiment i supervisió dels projectes 
subvencionats en el període 2010 fins a la seva finalització, mantenint una estreta relació amb les 
ONG responsables dels projectes. 
 
La Comissió va obrir una nova convocatòria corresponent al pressupost aprovat del 2011. En aquesta 
convocatòria es van presentar 10 projectes de diverses ONG amb propostes d’intervencions 
relacionades amb la construcció d’equipaments. La Comissió va analitzar els projectes presentats, 
posant especial èmfasi en criteris de qualitat constructiva, sostenibilitat i adequació ambiental dels 
projectes en el seu entorn. Feta l’anàlisi, va fer la proposta i es va aprovar la concessió dels ajuts als 
projectes següents: 
 
· Ajut de 23.755 € al projecte de CC. ONG Ajuda al desenvolupament, per a la construcció de 10 
habitatges Hombori Dome amb la tècnica superadobe a la comuna rural d’Hombori (Mali). 
 
· Ajut de 7.038 € al projecte presentat per Arquitectes Tècnics Sense Fronteres de subministrament 
d’aigua potable per a la comunitat Mo Gen a l’illa de Kho Lao Nok (Tailàndia). 
 
 
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 Col·legi té les 
certificacions ambiental ISO 14001 i EMAS des de l’any 2003. És el primer col·legi professional que 
implantà els sistemes de gestió ambiental voluntaris certificats segons la norma europea EMAS i la 
norma internacional ISO 14001. El passat octubre de 2011 es va revalidar el compromís 
mediambiental i es va obtenir la segona renovació de les certificacions ISO 14001 i EMAS. 
 
El CAATEEB, que sobre la base d’aquests objectius ha elaborat una declaració ambiental pròpia, 
manté, en col·laboració amb altres institucions, l’Agenda de la Construcció Sostenible: una eina 
pensada per posar a l’abast dels professionals, les empreses i tot tipus d’usuaris un directori complet 
de productes, fabricants, publicacions normatives i ajuts dirigits a minimitzar l’impacte mediambiental 
de l’activitat constructiva.  
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En aquesta mateixa línia va posar en marxa a l’octubre de l’any 2010 el nou Sistema de Declaracions 
Ambientals de Productes de la Construcció (DAPc) que, conegudes com a etiquetes mediambientals 
tipus III, analitzen el procés de fabricació dels productes segons la metodologia d’anàlisi del cicle de 
vida (ACV) per obtenir-ne els seus impactes ambientals detallats. Aquest treball, que s’ha 
desenvolupat conjuntament amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, va 
rebre l’any 2011 el reconeixement internacional i el Sistema DAPc és membre de l’ECOplatform, 
organització europea per a l’homogeneïtzació dels procediments i el reconeixement mutu des 
productes amb aquesta certificació ambiental. A més, el Sistema DAPc figurarà com a certificació 
reconeguda i inscrita en el Registre del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).   
 
 
A favor de la qualitat 
 
Una formació adequada és la base per poder optar a les millors oportunitats en la vida professional. 
Per aquest motiu, el CAATEEB du a terme una tasca destacada en l’àmbit de la formació dels 
professionals de l’edificació. L’objectiu és preparar-los per a un mercat cada vegada més competitiu, i 
adaptar-los a les noves necessitats del sector i de la societat. 
 
L’Àrea de Formació del CAATEEB és conscient que cal buscar l’excel·lència per poder liderar la 
formació dels nostres professionals. Per aquest motiu es va implantar un sistema de gestió de 
qualitat i l’any 2004 es va aconseguir la certificació ISO 9001, que s’ha anat actualitzant any rere any. 
Això ens ha permès ampliar l’oferta formativa i, alhora, millorar-ne la qualitat. Amb aquesta finalitat, 
s’ha elaborat una política de qualitat que prioritza els aspectes de metodologia i gestió més 
importants que enriqueixen la formació que ofereix el CAATEEB. 
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2. SERVEIS AL COL·LEGIAT 



      Memòria 2011 CAATEEB - 36  



      Memòria 2011 CAATEEB - 37  

2. SERVEIS AL COL·LEGIAT 
 
2.1 CENTRE D’ATENCIÓ TELEFÒNICA (CAT) 
 
El Col·legi ha rebut durant el 2011 un total de 127.422 trucades, de les quals un 37% han estat 
ateses pel centre d’atenció telefònica del CAATEEB i la resta han estat ateses directament per 
cadascuna de les àrees del Col·legi, a través de l’operadora automàtica. El centre d’atenció telefònica 
ha atès 47.616 consultes, sobretot d’informació general del CAATEEB i de Visats. 
  
 
 
Tipus de trucades  2011 %
Visats  20.717 16%
Actes i activitats  916 1%
Corredoria  3.204 3%
Inf. ass. tècnica  806 1%
Inf. ass. jurídica  1.134 1%
Servei d'Ocupació  1.048 1%
Informàtica  1.275 1%
Informació general  6.330 5%
Formació  425 0%
Col·legiació  1.284 1%
Altres  1.245 1%
Consultes ateses  38.384 30%
Traspàs trucades  9.232 7%
Traspàs automàtic 79.806 63%
TRUCADES ATESES  127.422 100%
 
 
Canal Consultes per correu electrònic 
El canal de consultes electròniques del web, s’ha convertit en un dels principals Canals per atendre 
consultes de tramitació i informació general del Col·legi i s’atenen prop de 300 correus mensuals. 
 
 
 
2.2 SERVEI DE VALIDACIÓ I EXERCICI PROFESSIONAL 
 
 
Visats i registre d’actuacions professionals 
 
Les dades ens mostren un escenari similar al de l’any anterior, en que el professional s’adapta a la 
situació del mercat de treball, on l’activitat de nova planta no és la principal font de treball 
professional, i els treballs de tècnic únic i els certificats d’habitatge usat són la principal activitat. Així 
el resultat global és de 74.871 treballs tramitats, que representa una imperceptible davallada dels 
treballs professionals d’un 0,08% respecte l’any anterior, dels quals 1005, un 1,34%, són registres de 
treballs professionals.  
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El registre d’actuacions professionals ha tingut un pes insignificant vers el total de la tramitació 
associada a l’exercici professional, tot i la entrada en vigor del RD 1000/2010 que determina quins 
visats són obligatoris i quins voluntaris, sembla que el col·legiat i el seu client opten per visar 
voluntàriament la documentació dels treballs professionals pràcticament en tots els casos. 
 
En quan a la distribució del pes dels treballs, no es detecten canvis molt importants, puja 2 punts el 
pes de les direccions d’obra vers l’any anterior, que representa una pujada del 16% en nombre de 
treballs de direcció, i el increment dels treballs de seguretat i salut (12% dels estudis de seguretat i 
9% les coordinacions). S’incorpora a l’estadística el visat de les Documentacions tècniques que fins 
ara s’havien considerat com part de la documentació de la direcció d’obres. 
 
Es detecta també, una baixa important del nombre de renúncies tramitades (-51%) durant el 2011, 
probablement pel fet que el nombre d’obres en procés de paralització s’ha estancat, així com el 
traspàs de treballs entre tècnics, per canvis en l’equip de direcció. És significativa la baixada de visats 
de la documentació de seguiment del control (-46%) resultat de l’impacte de la crisi sobre les obres 
dins de l’àmbit de LOE. 
 
 
La distribució dels 74.871 treballs es pot veure en el gràfic següent: 
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Documentació total tramitada al CAATEEB durant el 2011 (Barcelona, delegacions i oficina virtual): 
 
 
DOCUMENT 2009 2010 %09-10 2011 %10-11 

Projectes 5172 5292 2% 5018 -5% 

Assumeix direcció 12635 12667 0% 14653 16% 
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Legalitzacions 551 482 -13% 518 7% 

Programes de control de qualitat 6746 4643 -31% 3858 -17% 

Certificats de compliment de CQ 6102 4995 -18% 3023 -39% 

Certificats finals d'obra (parcial i totals) 22982 14486 -37% 13766 -5% 

Llibres d'obra 887 500 -44% 431 -14% 

Documentació tècnica de la direcció d'obra   5064   4525 -11% 

Documentació de seguiment de control 2466 2485 1% 1335 -46% 

Documentació de seguiment d'obra   27   69 156% 

Relació de controls d'obra   125   1909 1427% 

Coordinacions de seguretat 7182 7529 5% 8238 9% 

Estudis bàsics de seguretat i salut 10506 10443 -1% 9543 -9% 

Estudis de Seguretat i Salut 486 617 27% 691 12% 

Actes d'aprovació del Pla de seguretat i salut 11575 6783 -41% 6797 0% 

Llibres d'incidències de seguretat i salut 11697 8966 -23% 7141 -20% 

Certificats d'habitatge usat (CHU) 29809 33095 11% 28079 -15% 

Informes i altres treballs 6386 4804 -25% 3606 -25% 

Renuncies 4019 3070 -24% 1510 -51% 

TOTAL DOCUMENTS VISATS 139.201 126.073 -9% 114.710 -9% 

 
 
Oficina Virtual 
El visat digital web i els tràmits amb l’administració pública 
 
El visat digital web durant el 2011 es converteix en el canal principal de tramitació  dels expedients de 
visat tramitats, amb un pes superior al 50% del total,  que representen el 25% del documents visats al 
llarg del 2011. Des del 2006, any en que s’inicià el funcionament del visat digital, han utilitzat aquest 
canal 3.787 col·legiats, 1.330 col·legiat durant el 2011. 
 
 
Documents tramitats per l’oficina virtual durant l’any 2011 
 
DOCUMENT OV 2011 
Projectes 565 
Assumeix direcció 2.785 
Legalitzacions 120 
Programes de control de qualitat 687 
Certificats de compliment de CQ 289 
Certificats finals d'obra (parcial i totals) 1.806 
Llibres d'obra 40 
Documentació tècnica de la direcció d'obra 1.334 
Documentació de seguiment de control 21 
Documentació de seguiment d'obra 3 
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Relació de controls d'obra 177 
Coordinacions de Seguretat 1.443 
Estudis bàsics de Seguretat i Salut 1.783 
Estudis de Seguretat i Salut 29 
Actes d'aprovació del Pla de seguretat i salut 1.461 
Llibres d'incidències de seguretat i salut 1.358 
Certificats d'habitatge usat (CHU) 9.527 
Informes i altres treballs 924 
Renúncies 0 
TOTAL DOCUMENTS VISATS 24.352 
 
 
Tramitacions electròniques amb les administracions públiques  
 
El visat digital web permet la realització de diversos tràmits electrònics amb l’Administració Pública, 
gràcies als acords de cooperació que el Col·legi ha signat amb l’Administació oberta de Catalunya 
(AOC) i les Administracions de la Generalitat i : 
 
· 7.933 cèdules d’habitabilitat d’habitatge usat amb la Generalitat de Catalunya 
· 1 expedients d’obres menors en règim d’assebentat per l’Ajuntament de Barcelona 
· 264 Informes d’idoneïtat tècnica amb l’Ajuntament de Barcelona 
· 510 expedients d’inspecció tècnica d’edificis. 
· 18 expedients d’idoneïtat tècnica per a subvencions d’accessibilitat als edificis pel Consorci 
metropolità de l’habitatge. 
 
 
Certificat digital al carnet col·legial 
 
Gràcies a les campanyes d’incorporació del certificat digital al carnet col·legial així com a l’entrada en 
vigor de la nova ordenança d’obres de l’Ajuntament de Barcelona on es necessària la signatura digital 
per sol·licitar el permís d’obres de forma telemàtica, durant l’any 2011 s’han donat d’alta 51 certificats 
de Firmaprofesional i 571 d’idCAT. 
 
Els altres avantatges que poden aconseguir els col·legiats que ho facin són: 
 
· Fer les declaracions d’IVA i d’IRPF digitalment 
· Visat als col·legis de la resta d’Espanya. En la totalitat de col·legis que disposen de visat digital es 
requereix verificació a través de certificat digital. 
· Cèdules d’habitabilitat d’habitatge usat amb el Departament d’Habitatge de la Generalitat. 
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Validació i idoneïtat tècnica 
 
Adaptació a normativa i tramitació 
 

Tema  Documents Guia 
i documents d’ajuda 

Sessions 
informatives 
i cursos 

Suport i 
ajuda. 
Consultes 
ateses 

 
La Llei Òmnibus 
i del RD 
1000/2010 

 
En data 6 d’agost de 2010, 
s’ha publicat al BOE el Reial 
Decret sobre visat col·legial 
obligatori que, d’acord amb 
les prescripcions introduïdes 
per la Llei Òmnibus, 
modificarà la regulació del 
visat de treballs 
professionals. El RD 
1000/2010 va entrar en 
vigor el dia 1 d’octubre de 
2010. 

 
Dins de la col·lecció 
Documents Guia del Visat, 
el CAATEEB ha editat un 
nou número: Document 
Guia 04 - Visar o 
registrar?; per explicar el 
procediment del visat i del 
registre col·legial, després 
de la implantació de la 
Llei Òmnibus i del RD 
1000/2010, que a més 
inclou l’explicació i 
funcionament de la nova 
tarifa adaptada pel 2011. 
 

 
Durant l’any 
2011, es van dur 
a terme 18 
sessions 
informatives 
sobre la 
implantació de la 
llei Òmnibus i el 
RD 1000/2010, a 
les quals van 
assistir un total 
de 348 tècnics. 

 

 
El Decret 
187/2010, sobre 
la inspecció 
tècnica dels 
edificis 
d’habitatges 

 
El 26 de febrer de 2011 
entra en vigor el Decret de 
les Inspeccions Tècniques 
dels Edificis, una revisió 
obligatòria que hauran de 
passar tots els edificis 
d’habitatges plurifamiliars 
segons el programa 
d’inspeccions publicat com 
annex III al Decret 
187/2010. L’objectiu és 
instituir un sistema de 
control periòdic de l’estat 
dels edificis d’habitatges, 
portant a la pràctica un 
procediment per verificar el 
deure que tenen els 
propietaris de conservar i 
rehabilitar els seus 
immobles. 
 

 
El CAATEEB ha editat un 
nou Document Guia: 
Document Guia 05 - 
Criteris per elaborar un 
Informe de inspecció 
tècnica; que té per objecte 
donar pautes i criteris per 
elaborar els informes 
d’Inspecció Tècnica 
d’Edificis, d’acord amb els 
requeriments del 
D187/2010, els criteris 
establerts per a la 
elaboració de l’Informe i el 
procediment de tramitació, 
que cal seguir per a la 
obtenció de l’Informe 
d’idoneïtat i el Certificat 
d’aptitud de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
Per facilitar 
l’aplicació del 
D187/2010, el 
Col·legi durant 
l’any 2011, ha 
programat 20 
Cursos de 
formació sobre 
l’aplicació 
d’aquest Decret, 
amb un total de 
853 assistents. 

 
Durant el 
2011, el 
CAATEEB ha 
emès un total 
de 510 
Informes 
d’idoneïtat, 
sobre les 
inspeccions 
tècniques 
dels edificis. 
Durant el 
2011, s’han 
atès un total 
de 170 
consultes 
relacionades 
amb el 
Decret 
187/2010. 
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Nova Ordenança 
d’obres de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

 
El passat dia  25 de març de 
2011 es va publicar en el 
BOPB la Nova Ordenança 
reguladora dels 
Procediments d’intervenció 
Municipal en les Obres. 
Aquesta Ordenança té com 
a finalitat establir els 
diferents règims 
d’intervenció administrativa 
en les obres que es realitzin 
al terme municipal de 
Barcelona i regular llur 
procediment. 
Aquest nou procediment 
d'e-llicències, comporta un 
canvi substancial en la 
forma d’elaborar els 
projectes i les 
documentacions tècniques i 
fer la tramitació amb el 
Col·legi i l’Ajuntament, que 
haurà de fer-se 
obligatòriament a partir de 
l’1 d’octubre de 2011, en 
format i estructura 
electrònica, tramitar 
digitalment amb 
l’Ajuntament, i aportar 
l’Informe d’idoneïtat tècnica. 
 

 
L’apartat de visats del web 
del CAATEEB, s’ha anat 
actualitzant durant l’any 
2011, amb aquests nous 
continguts, posant a l’abast 
dels tècnics, diferents 
documents d’ajuda i 
suport. 

 
Per tal de 
facilitar 
l’aplicació de la 
nova Ordenança 
reguladora dels 
Procediments 
d’Intervenció 
Municipal en les 
Obres de BCN, 
el Col·legi durant 
l’any 2011, ha 
programat 7 
sessions 
informatives, 
amb un total de 
764 assistents. 
 

 
Durant el 
2011, el 
CAATEEB ha 
emès un total 
de 264 
Informes 
d’idoneïtat 
tècnica. 
Durant el 
2011, s’han 
atès un total 
de 262 
consultes 
relacionades 
amb la nova 
ordenança 
d’obres de 
l’Ajuntament 
de 
Barcelona. 

 
 
Assessorament 
 

Objecte Total Consultes  Consultes per temes 
Con- 
sultes 
ateses 

Els Informes d’idoneïtat tècnica i les  
e-llicències de Barcelona. 262 

Tràmits amb l’administració pública 248 

Els ITE’s 170 

Documentació que cal presentar segons el 
tipus d’intervenció i contingut del Projecte. 124 

El tràmit de la coordinació de seguretat i els 
estudis. 78 

Tramitació del CFO i coordinació amb el 
COAC. 71 

Renúncies de casuística no habitual. 67 

El Consorci Metropolità de l’Habitatge. 63 

El Pressupost d’execució material. 51 

 
Per tal de mantenir constantment 
informats als tècnics, durant el 2011 s’ha 
obert un nou Servei d’assessorament i 
suport en la tramitació dels Informes 
d’idoneïtat tècnica, implantant un nou 
sistema de torn per consultes presencials. 
En aquest servei es pot trobar l’equip 
tècnic, que informa dels procediments de 
tramitació en l’elaboració dels projectes 
Barcelona (segons els paràmetres 
establers a la nova l’ordenança 
reguladora dels procediments 
d’intervenció Municipal, en les obres de la 
ciutat de Barcelona), en l’elaboració de 
l’informe d’Inspecció Tècnica dels Edificis 
d’habitatges (per l’obtenció del Certificat 
d’aptitud de la finca, segons el Decret 
187/2010) i en la tramitació d’expedients 
per a subvencions d’accessibilitat del 
Consorci metropolità de l’habitatge. 

 
El CAATEEB ha 
rebut 
presencialment, a 
través del nou 
Servei 
d’assessorament 
d’Idoneïtat 
(implantat el dia 19 
de desembre de 
2011), un total de 
31 consultes. 
Durant tot l’any 
2011, s’han rebut un 
total de 1468 
consultes 
d’assessorament 
tècnic de la 
validació col·legial, 
cosa que representa 
una mitjana de 122 
consultes mensuals. 
 El RD1000/2010 del visat obligatori. 47 
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Modificació d’intervencions professionals i 
treballs per fases. 41 

Tramitació del control de qualitat segons el 
CTE. 37 

Atribucions segons el tipus d’intervenció 
professional. 30 

Temes varis relacionats amb enderrocs, 
activitats, legalitzacions, bastides, residus, 
llibre de l’edifici... 

179 

 
 
 
 
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA  
 

Servei d’assessorament jurídic del CAATEEB 
 
És un servei d’atenció personalitzada de consultes de col·legiats i altres integrants del Col·legi. Les 
consultes, que poden ser  presencials, telefòniques i per correu electrònic, han tractat sobre les 
matèries següents: 
 
MODALITATS  
D’EXERCICI 
PROFESSIO- 
NAL 

Lliberal. 
Societat professional. 
Assalariat. 
Funcionari. 
Modalitats mixtes. 

INICI  
D’ACTIVITAT 
PROFESSION
AL COM A 
LlIBERAL 

Col·legiació. 
IAE / Declaració censal d’inici d’activitat (model 037 Hisenda). 
Previsió social: RETA/PREMAAT. 
Cobertura de responsabilitat civil. 

FISCAL 

Fiscalitat exercici lliberal (retenció IRPF, minutes, despeses deduïbles … ). 
Obligacions fiscals (IVA, IRPF, llibres, altres obligacions tributàries). 
Suport complimentació declaracions trimestrals (models 300, 110, 130) i anuals (390, 190, 347). 
Tractament fiscal del vehicle. 
Informació bàsica campanya renda/patrimoni. 

LABORAL /  
SEGURETAT 
SOCIAL 

Orientació prèvia a la contractació laboral. 
Tipologia contractes. 
Revisió clàusules particulars. 
Revisió nòmines. 
Assessorament davant incidències durant la relació laboral (període de prova, jornada, permisos,  
modificacions del contracte …). 
Suport davant rescissió contracte i acomiadaments (preavís, càlcul quitança, indemnitzacions, 
 tràmit de conciliació i jutjat del social...). 
Seguretat Social (cotització, prestacions, convenis especials, ...). Compatibilitat cobrament pensió  
jubilació i exercici com a liberal (afiliat a PREMAAT). 
Atur (quantia i durada, incompatibilitat amb exercici liberal, capitalització ...). 
Assalariats que visen. 
Estatut del treballador autònom. 

CONTRAC-
TACIÓ  
LIBERAL 

Models contractes. Revisió clàusules específiques. 
Rescissió contracte. 
Honoraris professionals i altres despeses. Problemàtica derivada de d’impagament d’honoraris. 

SOCIETATS 
PROFESSIO- 
NALS 

Avantatges/inconvenients exercici lliberal de forma associada. 
Orientació constitució societat i altres tràmits (ITPAJD, CIF, IAE, inscripció Registre Mercantil ...). 
Fiscalitat societats professionals. 
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Previsió social obligatòria dels socis (RETA /PREMAAT). 
Responsabilitat civil societats professionals i obligació d’assegurança. 
Adaptació a la Llei de societats professionals i inscripció en el Registre col·legial. 

 
FUNCIONA- 
RIS 

- Orientació sobre les condicions especials del personal al servei de l’Administració (tipus de relació 
- contractual; accés a la funció pública; règim estatutari i condicions de treball...). 
-  Règim d’incompatibilitats. 
-  Suport als tècnics municipals. 

 
CONTRACTA
CIÓ  
PER A  
L’ADMINIS-
TRACIÓ 
 

Llei de contractes del  Sector Públic (nocions generals). 
Suport en el procés de contractació (interpretació convocatòries de concursos i plecs de clàusules,  
orientació per a la preparació de propostes de licitació...). 

 
ATRIBU-
CIONS 
PROFESSIO-
NALS 
 

Divulgació de les competències professionals dels arquitectes tècnics. Interpretació de la normativa 
vigent (LOE, Llei d’atribucions...). 
Assessorament i suport en conflictes concrets d’atribucions. 
Recursos contra convocatòries provisió llocs de treball de l’Administració si es discriminen els AT 

EXERCICI  
PROFESSIO-
NAL 

Orientació sobre la tramitació col·legial i el visat. 
Assessorament davant conflictes concrets (problemes amb el CQ; emissió CFO en casos 
especials;  
paralització de l’obra; incompliment de les ordres de la direcció facultativa, conflictes entre promotor 
i constructor...). 
Assessorament en cas de renúncia. 
Assessorament en cas de paralització d’obra 
Orientació sobre la tramitació davant l’Administració (llicències; ordenances municipals; urbanisme; 
infraccions urbanístiques; procediment administratiu; gestió de subvencions...). 
Suport als diversos perfils professionals: director d’execució d’obra, project manager, coordinador 
de  
seguretat; cap d’obra; taxadors; perits forenses; assessors tècnics de constructores, comunitats,  
administradors de finques, etc; tècnics de les OCTs; tècnics municipals... 

RESPONSA 
BILITAT CIVIL 

Informació sobre responsabilitat civil derivada de l’exercici professional (obra viva / obra morta). 
Conscienciació sobre la responsabilitat civil de qualsevol tipus d’actuació professional  

(projecte; direcció; coordinació de seguretat; emissió informes, certificats, taxacions; 
feines  

de col·laboració tècnica; caps d’obra; feines de gestió d’obra; altres) 
Conscienciació de la responsabilitat civil professional amb independència de la modalitat d’exercici  
(lliberals / assalariats / funcionaris). 
Responsabilitat civil, responsabilitat penal, responsabilitat administrativa. 
Divulgació de la normativa vigent: Codi Civil, LOE, Codi Penal. 
Responsabilitat de la resta d’agents. Terminis de responsabilitat i de prescripció.  
Necessitat  i obligació de cobertura de la responsabilitat civil. Orientació sobre la pòlissa i la 
cobertura  
adequades. Anàlisis i/o comparatiu de pòlisses. Concurrència de cobertures. Suport davant 
d’incidències  
amb la MUSAAT (rebutjos, reclamacions infundades, mancança de cobertura,  conflictes 
d’interessos, embargaments...). 
Assessorament davant conflictes concrets en l’obra per evitar futures reclamacions i preveure la 
millor  
defensa (anotacions en el llibre d’ordres i altres mitjans, renúncia en casos extrems). 
Assessorament davant accidents laborals (actuacions immediates recomanables, previsió per a 
una  
possible defensa, comunicació preventiva del sinistre). 
Assessorament davant una reclamació extrajudicial o judicial (orientació per a la formalització del 
parte,  
seguiment del procediment, resolució d’incidències...). 
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LEGISLACIÓ  
ESPECÍFICA  
DEL SECTOR 

LOE / CTE. 
Decret 1627/97 sobre seguretat i salut en les obres; normativa sobre Prevenció de riscos laborals. 
Llei d’exercici de professions titulades i de col·legis professionals (autonòmica i estatal). 
Normativa col·legial (Estatuts col·legials) 
Llei de societats professionals 
Normativa autonòmica (Llei del Dret a l’Habitatge, Llei d’Urbanisme, Llei de la intervenció integral 
de l’Administració ambiental...). 

LEGISLACIÓ  
RELACIONA-
DA AMB 
L’EXERCICI 
PROFESSIO-
NAL 

Orientació sobre: obligacions i contractes; compravenda; arrendaments; propietat horitzontal; 
servituds  
i relacions de veïnatge; legislació hipotecària i del Registre Mercantil... 

 
 
Resum 
 
Total de les consultes ateses el 2011: 4.038   
· 80% són consultes telefòniques o per correu electrònic 
· 20% restant són visites presencials 
 
 
Matèries tractades per les consultes de l’Assessoria Jurídica 
 
Pel que fa a la temàtica principal de les consultes, en el 2011 s’han mantingut les relacionades amb 
la nova titulació d’enginyer d’edificació, les relatives a la interpretació i aplicació del nou règim legal 
del visat, les consultes laborals, d’impagament d’honoraris, i les de la problemàtica derivada de la 
paralització de les obres. 
 
Durant el juny-agost de 2011 es va produir un allau de consultes sobre la nova regulació que va 
declarar la incompatibilitat entre la pensió de jubilació i el treball per compte propi (incompatibilitat 
que posteriorment es va deixar sense efecte). I, com sempre, s’han atès les consultes sobre 
responsabilitat civil i assegurances, sobre atribucions i exercici professional, sobre normativa i les 
fiscals. 
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“Autoservei” d’assessorament jurídic (consultes a l’apartat de l’assessoria jurídica del web del 
CAATEEB) 

 
· Pàgines vistes 2011: 2.094 
· Documents d’assessorament descarregats 2011: 3.816 
 
Serveis de gestió jurídica  
 
Indicadors 2011 
 

 

SERVEIS 

 
2011 

 

 

Defensa atribucions professionals 

 
 
 
41 informes 

 

Reclamació extrajudicial d'honoraris 

 
  
 
5 expedients 
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Registre de societats professionals 
 

 
 
 
299 societats d’alta 

 

Emissió certificats col·legials: 
 

 

 
     - Certificats estàndards 

 

 

1.498 
 
     - Certificats específics 
 

   

 118 
 
     - Certificats històric professional 

 

  

 108 
 
      - Expedients La Salle 
 

    

  23 
 
      - Certificats aval GISA    

 149 

 

Legitimacions signatura /  

compulses professionals  

 

  18 

 

Resposta oficis judicials 
 

   

  49 
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Activitats i projectes de l’Assessoria Jurídica  

 
- S’ha implantat un nou Servei de reclamació extrajudicial d’honoraris que inclou requeriment fefaent del 

deute des del Col·legi, estudi de solvència del deutor i preparació del judici monitori. 
 

- I un nou Servei de legitimació de signatura i compulsa de documents per a concursos públics i altres 
tramitacions administratives. 

 
- S’ha identificat el Servei de divulgació i defensa de les atribucions dels arquitectes tècnics i enginyers 

d’edificació, front altres titulats i per evitar l’intrusisme de tècnics no titulats, davant la desregularització 
de l’exercici de la professió i la supressió del visat obligatori en la majoria de treballs professionals.  

 
- S’han organitzat jornades sobre responsabilitat civil, amb l’objectiu de conscienciació sobre la 

problemàtica de la responsabilitat civil professional del col·lectiu i d’acostament als jutges, fiscals i a la 
Inspecció de Treball, per exigir el repartiment de les responsabilitats entre tots els agents del procés 
constructiu i per impulsar la implantació de l’obligatorietat legal d’assegurança dels promotors i 
constructors. Les jornades han estat: 
· Jornada tècnico-jurídica de prevenció en seguretat i salut i responsabilitat dels accidents laborals 
(24/2/11) 
· Jornades de formació de jutges i magistrats, organitzades amb el Consejo General del Poder Judicial 
(28-29/4/11) 
· Jornada per impulsar l’especialització dels perits judicials (6/10/11). 
 

- Seguiment de les novetats legislatives relacionades amb la professió, entre d’altres, el projecte de Ley 
de Servicios Profesionales (normativa estatal), que regularà les obligacions de col·legiació dels 
professionals titulats i les reserves d’activitat, l’Orden TIN (estatal) d’incompatibilitat entre pensió amb 
treball per compte propi, i la seva posterior supressió (Ley de reforma de la Seguridad Social),  les Lleis 
Òmnibus catalanes (modificació de la Llei del dret a l’Habitatge i de la Llei d’Urbanisme), l’Ordenança 
d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
- Organització i participació en sessions divulgatives i de suport a l’exercici professional: 

· Jornada sobre requeriments de les llicències municipals (Consell Comarcal d’Osona 17/3/11) 
· Programa emprenedors sector de la construcció: Sessió “Exercir com a liberal o constituir una societat 
professional” (BCN Activa 24/5/11 i 27/10/11) 
· Sessions informatives (in)compatibilitat pensió de jubilació i treball com a liberal (7/6/11 a Barcelona i 
28/6/11 a Terrassa) 
· Sessió fiscal novetats campanya de renda exercici 2010 (23/5/11) 
· Sessió fiscal de tancament de l’exercici 2011 (20/12/11) 
 

 
 2.4 CORREDORIA D’ASSEGURANCES  
 
 
La Corredoria ASP va rebre l’autorització de la Direcció General d’Assegurances el 17 de març de 
2011 i posteriorment s’ha adequat un espai físic per ubicar la nova corredoria i poder oferir un millor 
servei als col·legiats, en aquest sentit també s’ha adquirit i posat en marxa un programa informàtic 
especialment creat com a base de dades i de gestió per a corredories ( VISUAL-SEG ) i s’ha posat en 
marxa un nou web amb l’objectiu facilitar informació sobre les diferents assegurances que la 
Corredoria pot oferir, tant amb l’àmbit  professional com en la vesant personal (autònom). 
 



      Memòria 2011 CAATEEB - 49  

Des de la posada en marxa de la Corredoria al mes d’abril de 2011, s’han aconseguit  acords 
especials amb diferents entitats asseguradores referents a responsabilitat civil per a societats 
professionals, col·lectiu vida risc, salut, incapacitat per malaltia o accident, defensa jurídica, etc. S’ha 
treballat per poder oferir diversos tipus de productes principalment per gestionar i millorar la 
responsabilitat civil professional i altres tipus d’assegurances professionals i per a autònoms. 
 
La Corredoria ha intermediat durant el 2011 un volum de primes de 7.667.038 €. 
 
A continuació donen les principals dades i gestions realitzades en l’exercici 2011, relatives a les 
Mútues MUSAAT i PREMAAT. 
 
 
MUSAAT 
 
L’activitat generada durant el 2011  ha estat la següent: 
 

Pòlisses de MUSAAT vigents 
 
 

Pòlisses 31/12/2011 segons MUSAAT  nombre % del total de pòlisses 
 RC  Professional 4.075 86,65%
 RC Professional PLUS 2 0,04%
 RC Taxadors 201 4,27%
 RC Obres Menors per Administració 3 0,06%
 RC Perits 15 0,32%
 RC Societats Arquitectura  Tècnica 64 1,36%
 RC Jubilats, Invàlids, Hereus 334 7,10%
 RC Arquitectes 4 0,09%
 RC Ampliació per obra viva 5 0,11%
 Total pòlisses  4.703 100,00%

 
 

· Durant la campanya per a la renovació de la pòlissa del 2011, s’ha produït una  baixada general 
de cobertures, tendència que s’observa des de fa 2/3 anys, per les circumstàncies del sector de 
la construcció i de la professió. Consultes i gestions realitzades durant la renovació 3.400. 
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Sinistralitat 2011 
 
Servei d’atenció al col·legiat /assegurat i recepció dels comunicats de sinistre emparats per la pòlissa 
de responsabilitat civil professionals de MUSAAT. 
 
 
TIPUS 2010 2011 % Increment 

Extrajudicials 213 204 -4%
Civils 259 204 -27%
Penals 23 10 -130%
Laborals 1 0 0%
Sancionadors 17 13 -31%
Comunicacions preventives 37 57 35%
Total c. preventius i sinistres nous  550 488 -13%

 
 
· El nombre de sinistres s’ha reduït un 13 % respecte l’any anterior. 
 

Servei d’intervenció ràpida en cas d’accidents laborals 
 
Al servei de Mútues s’han rebut un total de 20 comunicats d’accident durant l’any 2011 ( 1 accident 
mortal, 7 accidents greus o molt greus i 12 lleus ).  
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Aquest moviment suposa una disminució dels accidents del 39 % respecte de l’any 2011. 
 
PREMAAT  
 
El CAATEB actua com agent de la Mútua de Previsió Social PREMAAT. El nombre total de 
mutualistes corresponent a la nostra província són 4.059 dels quals 3.105 són mutualistes actius (77 
%) i la resta,  són mutualistes passius (24 %) els quals són beneficiaris de les prestacions de  
jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat i fills minusvàlids. 
 
 
 

Mutualistes actius ( amb quotes ) 2011 nombre                                                             %
Grup Bàsic 1.460 47,02%
Grup 2000 1.325 42,67%
Grup Complementari 1r.  208 6,70%
Grup Complementàri 2n 
(Jubilac.+Viudetat) 89 2,87%
Grup Complementàri 2n (Assegurança 
Vida) 23 0,74%
Total actius 3.105 100,00%

 
Mutualistes passius (amb prestació ) 2011 nombre                                                    %
Grup Bàsic 704 73,79%
Grup 2000 2 0,21%
Grup Complementari 1r.  146 15,30%
Grup Complementàri 2n 
(Jubilac.+Viudetat) 102 10,69%
Total passius 954 100,00%

 
 
Gràfic del repartiment de prestacions relativa als mutualistes passius: 
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· D’altra banda també es beneficien d’altres prestacions de PREMAAT 275 col·legiats mutualistes 
actius (prestacions per accident, subsidis per defunció, natalitat, nupcialitat, etc.). 
· Aquest any s’han tramitat un total de 1.025 peticions dels col·legiats mutualistes (altes noves, 
reingressos, prestacions, trasllats, baixes, etc.).   
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2.5 FORMACIÓ 
 
 
Introducció 
 
L’any 2011 hem planificat, una vegada més, un programa formatiu amb una estructura que facilita 
cobrir les necessitats del nostres col·legiats, empreses i institucions vinculades al sector de 
l’edificació, atenent els canvis normatius, les noves 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 pràctic. 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 complementa la formació amb 
visites d’obra on s’analitza, en temps real, els coneixements adquirits a l’aula. La formació del Col·legi 
s’imparteix a la seu de Barcelona i també a les delegacions del Bages-Berguedà-Anoia, Vallès 
Oriental, Vallès Occidental, Osona, Maresme i l’Alt Penedès-Garraf. 
 
Formació impartida 
 
La formació del CAATEEB està estructurada en àrees de coneixement les quals agrupen cursos 
específics amb un fons comú.  
Les àrees de coneixement del 2011 han estat : 
Obra Nova T+I (Tecnologia i Innovació) 
Estructures i Geotècnia 
Rehabilitació i Manteniment d’edificis 
Energia, medi ambient i construcció sostenible 
Interiorisme 
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: 
· Màster i Postgraus: programes formatius creats per desenvolupar les competències i habilitats 
pròpies dels diferents perfils professionals dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers 
d’edificació 
· Formació Contínua:  accions formatives específiques d’un treball determinat que pot realitzar un 
aparellador i un arquitecte tècnic, amb l’objectiu de donar resposta immediata a un possible dubte 
professional. Són de curta durada. 
· Sessions tècniques: conferències en les quals es tracten temes d’actualitat i d’obligatori 
coneixement pels aparelladors i arquitectes tècnics, per tal que puguin desenvolupar la seva tasca 
amb la màxima qualitat i d’acord a la normativa vigent.  
 
 
Màster i Postgraus realitzats 
 
Màster 
 
· Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme de Barcelona  22a edició 
 
Postgraus 
 
· Postgrau de Direcció d’Execució i Control d’Obres (11a edició) 
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· Postgrau Construction Management (13a edició) 
· Postgrau d’Urbanisme (7a edició) 
· Postgrau de Patologia i Estudis Estructurals de Construccions Existents (6a edició) 
· Postgrau de Peritatge (5 edició) 
· Postgrau de Facility Management (4a edició) 
· Postgrau de la Qualitat ambiental en els edificis: Metodologia i eines d’avaluació (2a edició) 
· Postgrau de Rehabilitació (2a i 3a edició) 
· Postgrau d'Anàlisi de viabilitat i determinació d'objectius d'operacions immobiliàries (12a edició) 
 
S’han dut a terme 11 accions formatives, les quals suposen un total de 2.077 hores de formació que 
han rebut 194 alumnes. Els programes formatius s’han revisat i actualitzat. 
Enguany els postgraus que han tingut més demanda han estat els de Rehabilitació, Facility 
Management i Patologia i Estudis Estructurals de Construccions Existents. 
 
 
Formació contínua realitzada l’any 2011 
 
S’han dut a terme 173 accions formatives, les quals suposen un total de 2.357 hores de formació que 
han rebut 2.334 alumnes. El curs que més demanda ha tingut ha estat el curs Inspeccions ITE. 
Diagnosi i terapèutica d’edificis existents, que s’ha realitzat a Barcelona en diferents ocasions, així 
com a totes les delegacions. Per complementar la formació en aquesta línia s’han creat tres cursos 
de formació específica, un sobre estructures, un altre sobre cobertes i un tercer sobre façanes, 
mitgeres i patis. Aquests cursos són de curta durada i adreçats a donar criteris en cada aspecte. 
Per donar resposta a la nova normativa s’han programat jornades per aprendre a elaborar projectes 
electrònics per les e-llicències de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta formació s’ha vist 
complementada amb cursos sobre la creació de documents en PDF per e-projectes i e-llicències. 
S’ha potenciat l’àrea de rehabilitació i manteniment d’edificis, amb cursos com Adaptació al CTE dels 
informes i projectes de rehabilitació, del qual s’han impartit diverses edicions a Barcelona i a 
delegacions, El projecte de rehabilitació, Patologia de sòls, Patologia de forjats, La rehabilitació de la 
fàbrica, La rehabilitació de la fusta...També s’ha apostat per l’àrea Energia, medi ambient i 
construcció sostenible. S’ha programat a totes les delegacions els cursos Nova normativa energètica 
edificatòria i Certificació i qualificació energètica dels edificis, aprofitant una subvenció atorgada per 
l’Institut Català d’Energia del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
També s’ha realitzat, gràcies a aquesta subvenció, el curs Eficiència energètica de les instal·lacions 
municipals.  
 
Aquest any s’ha concedit al CAATTEB una acció formativa del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
adreçada al col·lectiu d’aturats. Ha estat el curs Delineant de Construcció/CAD, amb una durada de 
650 hores, amb el qual s’està donant formació a 15 persones.  
 
 
Formació a les delegacions 
 
En referència a la formació realitzada a les delegacions, es varen impartir: 
· Vallès Oriental: 7 accions formatives, que sumen 54 hores, amb un total de 93 participants. 
· Bages-Berguedà-Anoia: 1 accions formatives, que sumen 16 hores, amb un total de 16 participants. 
· Vallès Occidental: 6 accions formatives, que sumen 48 hores, amb un total de 90 participants. 
· Maresme: 4 accions formatives, que sumen 39 hores, amb un total de 42 participants. 
· Osona: 9 accions formatives, que sumen 85 hores, amb un total de 52 alumnes.  
· Alt Penedès-Garraf: 4 accions formatives, que sumen 36 hores de durada, amb un total de 68 
alumnes. 
 
Formació in company (cursos a mida per a empreses) 
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Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les empreses del sector que es dirigeixen a 
nosaltres per impartir formació al seu col·lectiu, hem realitzat 5 cursos de formació a mida, que han 
suposat 94 hores en les quals s’han format 80 professionals. 
 
 
Suport i ajudes a la formació 
 
· Basf- The Chemical Company ha continuat com a patró de la formació del CAATEEB, en la seva 
globalitat. 
· Gas Natural i Saunier Duval han estat patrons de la formació de l’àrea d’Energia, medi ambient i 
construcció sostenible. 
· Cabbsa ha estat patró de la formació de l’àrea Rehabilitació i Manteniment d’edificis. 
· Fundació Tripartita. Hem continuat informant i gestionant el procés de bonificació per la formació 
dels treballadors de les empreses per mitjà de la fundació tripartita. 
· Préstec cost cero. Hem informat i assessorat en la gestió de l’obtenció del prèstec cost cero que 
facilita el Servei d’Ocupació de Catalunya.  
· Préstec a l’estudiant del CAATEEB. Hem renovat de nou el prèstec específic pels estudiants de 
màster i postgrau que ofereix la Caixa d’Enginyers.   
· S’han concedit ajudes per cursar màster i postgraus. S’ha donat suport als joves, als col·legiats amb 
dificultats econòmiques, als alumnes i empreses que han fet formació al CAATEEB. També s’ha 
aprovat bonificacions i beques: 
Suport als joves: per col·legiats/des juniors, precol·legiats/des i membres de l'Associació Sectorial 
d'Estudiants d'Enginyeria d'Edificació (ASAT). 
Suport a la fidelitat: per col·legiats/des que hagin realitzat 100 h de formació contínua en els últims 3 
anys i per col·legiats/des que hagin realitzat algun curs de postgrau o màster en els últims 5 anys. 
Suport als col·legiats amb dificultats econòmiques: per col·legiats/des en situació d'atur. 
Suport per transport: per col·legiats/des amb adreça de correspondència que superi els 30 
quilòmetres de distància de la ciutat de Barcelona i col·legiats/des de la resta de col·legis catalans. 
Suport a les empreses:  per empreses que hagin realitzat alguna acció promocional o de formació  al 
CAATEEB, de forma continuada en els últims 3 anys. 
142 alumnes s’han beneficiat d’algunes de les ajudes de l’àrea de formació del CAATEEB les quals 
han ascendit a 59.118,54€ 
 
Enginyer d’Edificació 
S’ha arribat a acords amb universitats d’arreu de l’estat espanyol per tal de facilitar l’accés als cursos 
d’adaptació al Grau d’Enginyer d’Edificació per part del arquitectes tècnics.  
 
 
Actes acadèmics 
 
· Inauguració de l’any acadèmic i  de lliurament de diplomes de màster, postgraus i formació contínua 
Aquest acte que té un doble objectiu, en primer lloc donar el tret de sortida al nou any acadèmic, amb 
la presentació del pla de formació del CAATEEB i en segon lloc, però d’igual importància, premiar i 
reconèixer públicament l’esforç realitzat durant el curs per part dels alumnes. Va tenir lloc a Sala 
d’Actes de l’Institut Français. A l’acte hi van assistir membres de la Junta de Govern del CAATEEB,  
directors acadèmics, professors, alumnes amb els seus familiars i amics. Anna Guasch, 
Coordinadora de Colles Castelleres va impartir la conferència “Les colles castelleres: Equips d’alt 
rendiment”. Durant el transcurs de l’acte es varen lliurar els diplomes dels diferents cursos impartits, 
així com els premis als millors projectes, tant del màster com de cadascun dels postgraus. Finalment 
es va lliurar el premi BASF al millor projecte. 
 
· Cinquena trobada de professors del CAATEEB 
Aquest acte pretén ser el punt de trobada del professorat del Col·legi, en el qual es potenciïn les 
relacions entre els propis professors/es i entre els professors/es i el CAATEEB.  
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L’acte va tenir lloc a la Roca Barcelona Gallery. Durant el mateix es va presentar el nou pla de 
formació del proper any. A continuació els professors/es varen realitzar diferents activitats que foren 
motiu de relació i intercanvi d’opinions entre els presents. A l’acte hi van acudir la Junta de Govern, 
directors acadèmics, professors i companys del CAATEEB. 
 
 
Conclusions  
 
Durant l’any 2011 s’han realitzat 190 accions formatives, les quals sumen un total de 5.178 hores de 
formació i 2.623 alumnes.  
 
 
 
2.6 ACTIVITATS PROFESSIONALS 
 
 
El Col·legi organitza un intens programa d’activitats d’interès professional que es complementa amb 
activitats per a la relació entre els professionals i altres que tenen un objectiu de notorietat en la 
societat. En aquest capítol es recullen les activitats del primer tipus, mentre que la resta de les 
activitats s’enumeren en els apartats de relacions socials i actes de caire cultural i lúdic. Aquestes 
activitats s’organitzen tant des de la seu central de Barcelona com des de les Delegacions. Per això, 
una bona part d’aquest programa d’activitats els trobareu relacionats en els apartats dedicats a 
cadascun dels àmbits territorials del Col·legi. Les activitats professionals estan organitzades de forma 
transversal amb la col·laboració i el suport de les diferents àrees del CAATEEB. A continuació fem un 
resum de els activitats que s’han dut a terme l’any 2011 i que estan relacionades directament amb 
l’exercici de la professió. 
 
 
Matins Construcció 
 

 
És l’espai de trobada, intercanvi de coneixement i de debat entre els agents del sector de l’edificació. 
Es tracta de jornades tècniques sectorials periòdiques d’abast professional i empresarial en què es 
plantegen temes decisius entorn el futur del sector de l’edificació i l’activitat dels seus professionals.  
 
L’objectiu d’aquestes jornades és el de promoure el CAATEEB com a impulsor de la modernització 
de l’exercici professional de l’aparellador o arquitecte tècnic, promotor de la innovació en els 
processos constructius i generador de debat entre els professionals i les empreses del sector: 
 
· 24 de Febrer.  Jornada Jurídica sobre Seguretat i salut a la construcció 

· 18 de maig.  Les Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE) des d'una perspectiva europea 
 
 

 
 

Mitjançant la Comissió sènior del CAATEEB, s’han organitzat diferents activitats relacionades amb 
l’àmbit professional o a preparar la jubilació, i també s’han organitzat un gran ventall de propostes de 



      Memòria 2011 CAATEEB - 57  

caire cultural. El 29 de setembre va tenir lloc la presentació de la jornada d’orientació professional 
pels més veterans. Durant els darrers mesos es van realitzar dos conferències relacionades amb la 
situació laboral d’aquest col·lectiu: 
 
· Crisis, pensions i futur  
· Responsabilitat Civil Hereditària 
· Sessió informativa sobre l’ordre TIN 
 
També es van realitzar diferents activitats culturals dins del marc de Construsènior, presents a la 
secció de cultura. 
 
Construjove 
 

 
 

Construjove és la jornades d’orientació professional dirigida a estudiants d’arquitectura tècnica i 
recent titulats per conèixer les sortides professionals i entrar en contacte amb les empreses del 
sector. L’acte va tenir lloc el 24 de novembre i es van fer 7 sessions entre la sala d’actes i la sala de 
conferències. El nombre d’assistents va ser de 245 persones al llarg de tot el dia. La jornada va 
comptar amb la col·laboració institucional de: ASAT, Barcelona Activa, La Salle, EPSEB, Elisava i 
Arquitectes sense fronteres. 
 
 
Activitats de pràctica professional 
S’han realitzat 144 activitats en aquest àmbit, en diferents formats: sessions informatives, sessions 
tècniques, visites tècniques i Espais Empresa. 
 
Destaquem: 
 
· Sessions Informatives del decret 187/2010 sobre les ITE 
· Visita Tècnica a la seu d’Iguzzini 
· Sessió tècnica: l’arquitectura Feng Shui 
· Diversos tallers de desenvolupament competencial amb la col·laboració de Barcelona Activa 
· Visita a l’empresa “Tres Grifería” 
· Jornades de Formació judicial i de perícia 
· Sessions informatives sobre temes fiscals 
 
Resum Espais Empresa 
 
· Barcelona       > 12 Espais Empresa amb 866 inscrits 
· Delegacions    > 17     “            “          “     266     “ 
 
 
Les activitats professionals a les delegacions  
 
Les delegacions del CAATEEB han dut a terme al llarg del 2011 un ampli programa d’activitats 
d’interès professional. Sessions informatives i de debat, sessions tècniques o de divulgació de 
productes i visites d’obra que trobareu relacionades al capítol corresponent de cadascuna de les 
delegacions.
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2.7 SERVEI D’OCUPACIÓ 
 
 
El servei d’ocupació del CAATEEB durant el 2011 ha redefinit algunes de les seves prioritats d’acord 
a la situació del mercat de treball i adequar-se a la situació de la professió. Les accions del 2011 
s’han centrat en la orientació professional i la promoció del professionals i empreses contemplant les 
diverses situacions d’exercici professional: el professionals en recerca d’un lloc de treball, els liberals 
i els despatxos professionals. 
 
Les línies d’actuació prioritàries durant aquest any han estat les següents: 
 
· La recerca d’ofertes de treball als diversos canals disponibles. 
· L’orientació i suport al professional en procés de recerca de treball. 
· El suport a l’emprenedor per l’autoocupació. 
· La promoció del tècnic de capçalera i el servei al ciutadà. 
· La internacionalització i treball a l’estranger com alternativa de recerca de treball i evolució 
  dels despatxos professionals. 
 
Ofertes de treball 
 
La Borsa en línia del CAATEEB durant el 2011 ha rebut 211 ofertes de treball, un 39% d’empreses 
constructores i constructores-promotores, un 35 % de despatxos i empreses de serveis professionals, 
i la resta d’industrials i fabricants, o altres empreses del sector. Destaca també, el nombre d’ofertes 
rebudes per a treballs a realitzar a l’estranger: Marroc, Argèlia, França, Rússia, Brasil, Perú, Panamà, 
Emirat àrabs, Colòmbia són alguns dels països amb demanda de professionals. Tot i la situació del 
sector, cal destacar que el nombre d’ofertes rebudes a través del servei ha crescut un 85% respecte 
de l’any anterior, principalment, per l’acció de captació realitzada des del servei.  
 
Full recull d’ofertes 
 
A més d’aquestes ofertes, s’han recollit les publicades a altres canals d’Internet: infojobs.net, 
trabajar.com, infoempleo, construyendoempleo, la xarxa de contactes professionals de Linkedin, 
laboris.net, snttalent, ejecutivos.com, entre d’altres.  
Això ha permès difondre de forma permanent una mitjana de més de 100 ofertes seleccionades 
d’aquests portals recollides d’aquests portals disponibles pels professionals del nostre col·lectiu sigui 
quina sigui la seva especialització o àmbit professional o interès per àmbit territorial, publicant les 
ofertes publicades per treballar arreu de l’estat espanyol, i inclús de l’estranger. 
Aquesta secció, junt amb la d’ofertes de treball de la borsa en línia del CAATEEB, ha estat de forma 
permanent la més visitada del web amb més de 1.000 visites mensuals. 
 
Nova secció ofertes per treballar a l’estranger 
 
Donada la situació del sector i el creixent interès dels professionals per emigrar a l’estranger, des del 
CAATEEB, hem obert una nova secció a l’apartat del web del servei d’ocupació exclusiu per aquest 
tipus d’ofertes. Ofertes que venen per demanda directa de l’empresa que busca al professional, o bé, 
pel buidat que es fa des del servei de varies borses de treball de caire internacional, fent tria 
d’aquelles publicades pel països emergent o amb més oportunitats. 
En aquests moment es buiden ofertes per anar a treballar a França, Perú, Panamà, Xile, Colombia, 
Argentina, Brasil, i aquelles que es detecten al Linkein i altres canals. Es trien aquelles ofertes que 
per descripció i contingut es considera que les competències requerides poden ser desenvolupades 
per professionals del nostre col·lectiu, independentment de la titulació. 
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Perfil del col·legiat en recerca de treball 
 
464 col·legiats s’han incorporat a la Borsa de treball en línia del CAATEEB durant el 2012, un 17% 
menys que l’any anterior. Ara bé, el nombre total d’inscrits a finals d’any ha batut els records des de 
la seva creació amb un total de 2.499 col·legiats inscrits. Això es produeix, principalment, pel fet que 
davant la precarietat de la situació del mercat de treball s’inscriuen i continuen inscrits al servei tant 
els professionals en situació d’atur com aquells que continuen buscant tot i que disposin de feina. 
 

COL·LEGIAT EN RECERCA TREBALL PER EDAT

460; 18%

1257; 50%

509; 20%

188; 8%

68; 3%

17; 1%

<30 anys
Entre 30 i 39
Entre 40 i 49
Entre 50 i 59
Entre 60 i 65
Majors 65

 
 
A la gràfica s’aprecia el fort impacte que la situació del sector té sobre els més joves que veuen 
minvades les seves possibilitats d’inserció laboral per la manca d’oferta i la competència dels 
professionals amb més experiència. Tot i això, si comparem amb les dades del 2010, ha crescut el 
pes dels professionals majors de 40 anys que ara també busquen feina a través de la Borsa de 
treball del CAATEEB (13 punts més de pes respecte a l’any anterior, de 26% al 39%), i molts d’ells 
professionals liberals que fins ara no s’havien plantejat la recerca de treball com assalariat en 
empresa.  
 
En quan al nombre de professionals en situació d’atur, és difícil de quantificar perquè a més dels que 
declaren que no tenen feina, hi ha una part important de col·legiats  inscrits que  manifesten disposar 
de petites feines o molt poca activitat. 
 
 
Borsa d’encàrrecs professional 
 
Al CAATEEB en el període 2011 amb ocasió de Construmat i l’impuls de l’arrencada de les 
inspeccions tècniques d’edificis va posar a disposició del ciutadà el web l’Aparellador, el tècnic de 
capçalera. Aquest canal és un més dels que disposen els ciutadans per demanar un professional per 
realitzar un treball puntual. Aquests treballs es canalitzen i distribueixen per torn entre els inscrits a la 
Borsa d’encàrrecs professionals. Durant el 2011, s’han rebut  1.717 encàrrecs que han estat 
designats entre els 1.138 col·legiats inscrits a aquest servei. El nombre de peticions ha crescut en 
1,7% % respecte l’any anterior, i els 170 nous inscrits del 2011, representen un increment del nombre 
de col·legiat en borsa del 17%. 
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Treballs assignats 2011 

Aixecament de plànols de terrenys i edificis 
 

24  

Amidaments i valoració econòmica d’obres 
 

11  

Certificat d’habitatge usat 
 

1.318  

Certificats de solidesa 
 

9  

Informes,dictàmens 
 

152  

Inspecció tècnica dels edificis 
 

43  

Obres menors de reforma 
 

98  

Altres 
 

62  

TOTAL 
 

1.717  
 
 
Llistes de perits i experts 
 
A petició del departament de Justícia de la Generalitat, del Registre mercantil, i l’Agència Tributària, 
cada anys es renoven les llistes de perits judicials i d’ofici, i experts en valoració. 
 
El nombre de col·legiats inscrits a les llistes corresponents als 2011 són: 
 
1)      Directori perits de part  295
2)      Llista perits d’ofici  2011:  413
3)      Llista perits judicials 2011:  279
4)      Llista experts registre mercantil:  260
5)      Llista agència tributaria:  294
 
 
Orientació professional 
 
L’orientació professional és un dels eixos principals del servei d’ocupació en l’acció de suport als 
professional en la recerca de treball i coneixement de les sortides professionals i situació del mercat. 
Barcelona Activa és un dels partners principals en l’acció que fa el CAATEEB en aquesta línia, i a 
través de Porta22 es desenvolupen bona part de les activitats. 
 
Durant el 2011, les desenvolupades han estat les següents: 
 
Activitat Assistents 
Estar a l’atur no és estar parat 30 
Programa d’implantació d’empresa de la construcció al Brasil 149 
Drenatge d’interiors ACO 13 
La prova final: l’entrevista de selecció 29 
Descobreix les teves competències clau  30 
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Curs de desenvolupament competencial: comunicació 29 
Auditor tècnic de qualitat 17 
Auditor tècnic de qualitat 24 
Gestionar contactes de qualitat: una competència per a l'èxit. 15 
Gestió efectiva del temps 13 
Estar a l’atur no és estar parat 2 
El currículum per competències 5 
la prova final: l’entrevista de selecció 4 
Com afrontar el canvi amb creativitat 4 
Com fer negocis al Brasil i aprofitar les oportunitats. 159 
Descobreix les teves competències clau  6 
Orientació a l’assoliment 7 
Tècniques i recursos per a ser més eficient 8 
CONSTRUJOVE  245 
Taller de desenvolupament competencial: Descobreix les teves 
competències 19 

Taller de desenvolupament competencial: Curs de desenvolupament 
competencial: Comunicació 24 

Taller de desenvolupament competencial: Gestionar contactes de 
qualitat: una competència per a l’èxit 20 

Taller de desenvolupament competencial: Gestió efectiva del temps 19 
Estar a l’atur no és estar parat 8 
Ocupa’t: Estar a l’atur no és estar parat 5 
El currículum per competències 5 
La prova final: l’entrevista de selecció 10 
Ocupa’t: Com afrontar el canvi amb creativitat 0 
Taller de desenvolupament competencial: Descobreix les teves 
competències clau 9 

Taller de desenvolupament competencial: Orientació a l'assoliment 8 
Taller de desenvolupament competencial: Tècniques i recursos per a 
ser més eficient 6 

Sessió d’orientació muntar despatx/societat professional (BCN Activa) 82 
Sessió d’orientació muntar despatx/societat professional (BCN Activa) 70 
TOTAL 35 activitats 1.074 

 
 
Assessorament individual en la recerca de treball 
 
Els col·legiats disposen d’aquest servei en l’acompanyament en la recerca de treball, consisteix en 
entrevistes d’avaluació del perfil professional, assessorament i recomanacions pel desenvolupament 
del propi pla de recerca de treball. Durant el 2011, s’han realitzat 58 entrevistes d’orientació, i s’han 
atès, més de 800 consultes. 
Destaca en aquest any, l’assessorament relacionat amb les oportunitats de treball a l’estranger. 
 
Emprenedors i autoocupació 
 
Des del 2009, el CAATEEB a través del conveni signat amb Barcelona Activa ofereix dos edicions del 
programa per a nous emprenedors en el sector de la construcció. Aquest és un programa que inclou: 
una formació per adquirir els coneixement i habilitats necessaris per emprendre el teu negoci i 
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realitzar el pla de viabilitat, així com l’acompanyament tutelat del desenvolupament d’aquest pla. Des 
del 2009, s’han portat a terme 6 edicions, dos cada any per a 20 participants a cadascuna, i s’han 
iniciat 54 idees de negoci liderades per membres del nostre col·lectiu. 
 
Internacionalització de la professió 
 
La internacionalització de la professió s’ha convertit en un dels eixos principals de l’acció col·legial, i 
durant el 2011, es va engegar el programa pilot d’internacionalització d’empreses i despatxos 
professionals. A aquest primer programa, orientat a Brasil inicialment, hi han participat 10 empreses 
dedicades a diversos àmbits del sector: promoció, enginyeria, construction management, promoció, i 
despatxos professionals, entre d’altres. 
 
De la mà d’un consultor expert en exportació i internacionalització d’empreses, cadascuna d’elles va 
realitzar una reflexió estratègica dels seus avantatges competitius, i el desenvolupament del pla 
d’internacionalització, amb l’elecció dels països on iniciar la prospecció i recerca d’oportunitats de 
treball. 
 
En el entorn de Construmat i a petició de Fira Barcelona, es va realitzar una jornada de networking i 
múltiples reunions amb l’objecte d’intercanviar coneixements i experiències entre empreses 
espanyoles i representants d’entitats brasileres que van venir al Construmat Barcelona a promoure 
les oportunitats manifestes al seu país. 
 
Després de gairebé 6 mesos de treball, el grup d’empreses es va desplaçar a Brasil en missió de 
prospecció, i de la mà de ACC10, l’agència catalana per a la internacionalització d’empreses de la 
Generalitat, van presentar-se a algunes de les entitats del sector i visitar empreses amb qui establir 
contactes i relacions per fer negoci. Algunes d’elles van continuar viatge a algun dels altres països 
emergents a llatinoamericà com Perú, Panamà, Xile, Mèxic. 
 
Per tal de donar continuïtat a la iniciativa de promoure la internacionalització, des del CAATEEB 
s’han analitzat diversos països que plantegen oportunitats pel nostre col·lectiu als països emergents, 
especialment, a llatinoamericà, i es van realitzar contactes amb Bureau Governement Quebec per 
iniciar accions de reclutament per a l’emigració de professionals. 
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3. ÀREA TÈCNICA 
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3. ÀREA TÈCNICA  
 
3.1 CONSULTORIA TÈCNICA  
 
 
Consultes tècniques 
 
Durant l’any 2011 s’han respost més de 5.991 consultes rebudes a la Consultoria Tècnica. Aquestes 
dades mostren un increment de consultes de gaire be un 7,5 % respecte de l’any passat. Les 
consultes han estat tant presencials com telefòniques, amb una temàtica pluridisciplinària. 
 

Via d’entrada de les consultes Resoltes % / total  
Telefòniques directes 4.406 73,54% 
Telefòniques via centre d’atenció telefònica 
(CAT)  154 2,57% 
Presencials 766 12,79% 
Correu electrònic 665 11,10% 
Totals 5.991 100,00% 

 
 
 

 
 
 
El temes més consultats són: legislació i normes, control de qualitat i marcatge CE, habitabilitat, Codi 
tècnic de l’edificació (CTE), seguretat i salut, projectes i direcció d’obres, informes, certificats, 
dictàmens, visats i tramitació i responsabilitats i atribucions (LOE). 
 
 

Tema  Resoltes % / total  
Codi tècnic de l’edificació (CTE)  920 15,36% 
Legislació i normes  838 13,99% 
Control de qualitat i marcatge CE  783 13,07% 
Seguretat i salut  712 11,88% 
Habitabilitat  646 10,78% 
Projectes i direcció d’obres  546 9,11% 
Informes, certificats, dictàmens.  507 8,46% 
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Visats - tramitació  429 7,16% 
Responsabilitats i atribucions (LOE)  218 3,64% 
Diversos  392 6,54% 
Totals  5.991 100,00% 

 
 

 
 
 

 
Documents a l’abast 
 
El CAATEEB posa a disposició de tots els col·legiats, de forma gratuïta, la col·lecció sencera de 
Documents a l’abast en format PDF. Aquesta col·lecció és una sèrie de monogràfics sobre temes 
d’interès, que ofereixen tota 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 considera necessària per al desenvolupament de l’àmbit concret sobre el qual 
tracta cada número. 
 
La col·lecció de Documents a l’abast s’actualitza i s’amplia constantment. En l’actualitat es poden 
descarregar: 

 
1.2  Codi d’accessibilitat 
8.4  Control de qualitat de poliuretans 
9  El llibre de l’edifici (Decret 206/1992) 
12.1  Control de qualitat (Decret 375/1988) 
12.2  Programa de control de qualitat de l’obra. El control de qualitat segons el CTE 

 Annex A: proposta de formació de lots del CAATEEB: lots per al control d’execució 
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 Annex B: proposta de formació de lots del CAATEEB: lots per al control d’obra 
acabada 

 Annex C: exemple de control de qualitat d’habitatge unifamiliar 
 Annex D: relació de proves i assaigs més habituals 

12.3  Tres casos pràctics de control de qualitat de l’estructura de formigó 
13.1  Enderrocs i residus de la construcció 
14  Criteris per a la redacció d’informes, certificats, peritatges i dictàmens 
17.5  El certificat i la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge usat (Decret 55/2009)  
19.1  Reglamentació de seguretat i salut en la construcció. Estudi bàsic  
26.1 El projecte de bastida tubular 
29.1  El Certificat de solidesa 
33  El marcatge CE de productes de construcció 
34  Criteris per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut 
35 Riscos i mesures preventives en 7 casos pràctics de rehabilitació 
 

Nous documents editats: 
 
13.2 Enderrocs de la construcció 
36 L’amiant en obres de reforma 
37 Guia - Introducció a la coordinació de seguretat i salut a la construcció 

 
Assaigs de laboratori 
 
Durant l’any 2011, la consultoria tècnica ha donat serveis tant a col·legiats com a particulars amb els 
assaigs de laboratori. Els assaigs realitzats són: 
 

Test d’aluminosi 2011 
Particulars 315 
Col·legiats 532 
Total 847 

 
 Altres assaigs 2011 
Prova de carbonatació 15 
Difraccions 1 
Densitats i porositats 24 
Test d’amiant 5 
Determinació de contingut de clorurs 7 
Total 52 

 
 
Eines informàtiques desenvolupades, exemples i guies. 
 
Durant l’any 2011 la consultoria tècnica ha desenvolupat diverses eines informàtiques per facilitar la 
feina del nostre col·lectiu: 
 

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

 Revisió i renovació dels informes del generador per documentar el control realitzat a l’obra.  
 Exemple per l’execució del informe d’Inspecció tècnica d’edificis. 
 Exemples per la realització de Projectes digitals per e-llicències. 
 Fitxes per justificar l’avaluació del volum i les característiques dels residus. 
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Sessions tècniques  
 
Durant l’any 2011 la consultoria tècnica ha desenvolupat diverses sessions tècniques per informació 
dels tècnics del CAATEEB: 
 

1 sessió Subvencions per ascensors i supressió de barreres (CMH) 
8 sessions Presentació Decret 187/2010. ITE 
1 sessió  Llicències i l'Informe d’idoneïtat tècnica 
1 sessió  Documentació de recepció dels productes, equips i sistemes 
9 sessions  Presentació exemple de informe d’inspecció ITE  
2 sessions Ordenança obres Barcelona, e-llicències i Informes d’idoneïtat   
1 sessió Nous distintius de qualitat de centrals formigoneres 
3 sessions La nova ordenança d’obres de l’Ajuntament de Barcelona 
1 sessió L’estructura metàl·lica a l’arquitectura d’avantguarda 
 
 

Altres accions de l’assessoria tècnica 
 
· L'Informatiu 
La consultoria tècnica ha estat present en L'Informatiu en diferents articles sobre temes d’actualitat i 
divulgació d’actes, entre altres informacions. 
 
· Representació i participació del Col·legi en les institucions següents: 

 Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques. 
 Taula d’Accessibilitat en les Activitats de Catalunya 
 Taula per a la interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis (TINSCI);  
 Creació de la Tabla relacional de Control de Calidad del Consejo General de la Arquitectura 

Técnica. 
 Reunions amb l’Ajuntament de Barcelona per implantar les e-llicències i el Informe d’idoneïtat 

tècnica. 
 Reunions de la Taula de seguiments de les Inspecció tècniques d’edificis. 
 Subcomissió sobre l’aplicació del CTE a Catalunya. 
 Taula de Seguiment Tècnic del Protocol de CMH en relació a l’Informe d’idoneïtat per 

sol·licitud de subvencions per d’instal·lació d’ascensors i supressió de barreres 
arquitectòniques. 

 Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC): BEDEC Comissió Preus TCQ, 
Llibre de l'Edifici, Control de Qualitat, etc. 
 

 
· Venda de publicacions 
 
Des de la consultoria gestionem la venda de llibres així com la seva divulgació dins de L'Informatiu i 
la pàgina web, a través del Centre de documentació. 
 
· Acció social 
Conveni de col·laboració amb la fundació privada Foment de l’Habitatge Social (fundació promoguda 
per Càritas) per facilitar tècnics per emetre Certificats d’habitabilitat.  
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3. 2 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
 
Acció realitzada 
Durant el 2011 el Centre de Documentació i la WEB de l’Àrea Tècnica ha rebut més de 233.464 
consultes a través dels diferents mitjans que el Centre realitza i actualitza periòdicament, i que els 
col·legiats tenen al seu servei: telemàtiques via web, descarregues de informació i documents,  
consultes telefòniques, consultes presencials, consultes per correu electrònic, i mantenint els nivells 
dels darrers anys de servei en nombres d’usuaris totals i de consultes rebudes.  
 
 

Dades del servei Quantitat 
Consultes telemàtiques via WEB (Tècnica) 148.615 
Consultes telemàtiques via WEB (Documental) 34.985 
Descarrega de documents (juliol - desembre 2011)  37.789 
Consultes no telemàtiques 2.965 
Consultes de material en sala 4.413 
Visites al Centre de documentació 3.056 
Préstecs de materials 1.641 
Totals 233.464 

 
 
 

Via d’entrada de les consultes  Resoltes % / total  
Presencials 1.798 60,64% 
Telefòniques directes 898 30,29% 
Telefòniques via Centre d’atenció telefònica (CAT) 60 2,02% 
Correu electrònic 209 7,05% 
Totals 2.965 100,00% 
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A més, destaquem que el Centre de documentació acumula una gran col·lecció tècnica consolidada 
amb 20.070 llibres vigents; 215 títols de revistes tècniques actius; 1.834 recursos electrònics en el 
nostre catàleg; 547 DVD i CDROM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així mateix en els últims anys s’han entrat 13.638 referències a la base de dades. També s’han 
incorporat a la base de dades de legislació les 70 disposicions aprovades i publicades al BOP, 
DOGC, BOE i DOUE aquest darrer 2011. 
 
 
El web del CAATEEB 
 
Durant el 2011 s’ha seguit treballant per millorar el web: 
 

▪ Inspecció tècnica dels edificis: tota la informació tècnica necessària per realitzar una ITE. 
Trobareu preguntes - resposta, el models d’informes, els annexos i el comunicat, un exemple, 
criteris, etc. 

 
▪ E-llicències: explicació mitjançant enllaços i Pdfs, preguntes - resposta, fitxes justificatives i 

exemples, el nou procediment d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

▪ Sessions de l’Àrea Tècnica. Hem penjat la documentació de les jornades tècniques perquè 
les consulteu quan ho necessiteu. 
 

▪ Novetats destacades: la normativa, les publicacions pròpies i les que destaquem, les 
subvencions, les activitats i notícies més recents que us poden ser d’utilitat. 
 

▪ Àrea temàtica: graella que recull els temes més destacats dels quals rebem consultes i 
ofereix l’accés amb un clic a: la legislació, els números de la col·lecció Documents a l’abast, 
eines elaborades pel CAATEEB, publicacions, articles tècnics, enllaços d’interès, formació, 
etc. 

 
▪ CTE: també amb la finalitat de recollir en una sola pàgina els millors recursos sobre el CTE: 

la legislació sempre actualitzada, eines de suport al compliment, articles, enllaços, formació, 
etc. 

 
▪ Centre de documentació: el PLECINSTANT, tota la legislació de construcció, el catàleg de la 

biblioteca, etc. 
 

▪ S’ha continuat amb la tasca d’actualització i creació de nous continguts per al web. Ara també 
per a altres àrees del Col·legi com la Borsa de Treball, les licitacions, etc. I es mantenen i 
actualitzen els continguts de les bases de dades del Centre de documentació per tal de 
destacar els recursos que formaran part del web. 

 

Col·lecció tècnica consolidada segons l’últim inventari del 2011  
Llibres vigents 20.070 
Títols de revistes tècniques actius 215 
Recursos electrònics en el nostre catàleg 1.834 
DVD i CD-ROM. 547 
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3.3 SEGURETAT I SALUT 
 
 
Servei d’assistència en cas d’accident a l’obra 
 
Des de desembre del 2009, el CAATEEB té oberta  una atenció específica en suport al  col·legiat 
quan es troba en un accident greu a l’obra en la que intervé. 
El col·legiat pot establir contacte amb aquest servei a través d’un número de telèfon mòbil directe i 
també amb el número general del Col·legi, que permet tres nivells d’actuacions: en les primeres 
hores de produir-se un accident, en els primers dies o, posteriorment, quan ja poden haver passat 
setmanes, encara que és convenient contactar com més aviat millor. El col·legiat tindrà sempre el 
suport del CAATEEB en tots aquests casos. 
El 2011 s’han atès 22 casos de col·legiats que han tingut un accident a l’obra. 
 
 
Consultes de seguretat i salut 
 
El 2011 s’han atès 968 consultes sobre seguretat i salut laboral, principalment relacionades amb 
l’exercici de coordinació, llei de subcontractació, formació i altres. 
 
 
 
 
 

Dades de les consultes i el Servei   2011 

Seguretat i Salut  712 

 Altres temes i Diversos   256 

Sumes totals   968 

Servei d’assistència en cas d’accident a l’obra   22 
 
 
 
 
Comissió de seguretat CAATEEB 
 
Aquesta comissió formada per arquitectes tècnics experts en seguretat i salut, intercanvia informació 
d’actualitat, assessora en els projectes del CAATEEB, debat i dóna suport tant en futures accions del 
Col·legi com en projectes.  
 
 
Matins construcció  
 
Jornada: Seguretat, salut i responsabilitats professionals   
El dijous 24 de febrer, el Col·legi, juntament amb la Fundación MUSAAT, va organitzat aquesta 
Jornada en el Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya perquè podessin assistir tots els 
col·legiats interessats en una sala d’actes més gran. A la tarda va continuar la jornada amb les 
ponències de la vessant jurídica. 
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Documents a l’abast 
 
A part de la revisió i posada al dia de documents anteriors, s’ha preparat i publicat el núm. 37, Guia - 
Introducció a la coordinació de seguretat i salut a la construcció.  
 
 
L'Informatiu 
 
La seguretat i la salut han estat presents en  l'Informatiu en diferents aportacions, redactades per 
aquesta Unitat de seguretat, sobre temes d’actualitat, divulgació de consultes i dades estadístiques i 
també altres informacions. El 2011 ha continuat la publicació en cada número d’Un accident que 
podem evitar, on es convida, als diferents agents responsables, a la recerca de solucions per 
prevenir accidents que ens trobem amb més freqüència. 
 
 
II Coloquio Europeo sobre Coordinación de Seguridad y Salud en la Construcción 
 
El 5 i 6 de maig de 2011 es va celebrar el II Coloquio Europeo sobre Coordinación de Seguridad y 
Salud en la Construcción a Madrid. 
El CAATEEB va assistir a aquestes jornades i va presentar-hi una ponència sobre l’actualitat de 
l’exercici de la coordinació de seguretat i salut. 
 
 
Organismes de l’Administració (Generalitat, Inspecció, INSHT, ...) 
 
El CAATEEB treballa en contacte amb diferents organismes i col·legis en l’àmbit de la salut laboral.  
 
 
Altres Organitzacions 
 
El CAATEEB participa a la Comissió de seguretat i salut de la CCOC i en el jurat tècnic dels Premis 
seguretat de la CCOC. 
El CAATEEB  és membre de FOCUS, organització que agrupa representants d’organitzacions de 
coordinadors de seguretat i formadors.  
 
 
 
3.4 REHABILITACIÓ I MEDI AMBIENT 
 
L’activitat del Col·legi en els àmbits de la Rehabilitació i el Medi Ambient no s’atura i durant l’any 2011 
s’han desenvolupat un bon nombre d’activitats tant en un tema com en l’altre i també en la fusió dels 
dos conceptes tant complementaris, tal com va posar de manifest el gran congrés de l’any passat 
R+S=F.  
 
 
R+S=F. Congrés internacional “Rehabilitació i Sostenibilitat. El Futur és possible” 
 
Un cop tancat el Congres R+S=F i seguit el procés participatiu pertinent per tal d’assolir unes 
conclusions coherents, pragmàtiques i consensuades, a finals de 2010 i al llarg del 2011 des del 
Col·legi s’ha fet una tasca continuada de lobby. Aquestes conclusions s’han presentat abastament en 
diversos àmbits, en accions divulgatives i directament a representants de les diferents 
administracions. El impacte en els mitjans de comunicació especialitzats i generals ha estat molt 
important amb força articles apareguts en premsa impresa i digital i en programes de radio, així com 
en congressos, conferències i entrevistes personals amb representants de l’Ajuntament de 
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Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Fomento, considerat per tots ells com 
una excel·lent eina de treball per plantejar el futur del sector. 
 
 
Estudi sobre les ITE a Europa 
 
Per encàrrec de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de 
Fomento, es va desenvolupar el: Informe sobre el desarrollo de la Inspección Técnica de Edificios en 
los países europeos. L’objectiu d’aquest Informe era donar al Ministerio informació respecte a la 
situació actual de les inspeccions periòdiques d’edificis a diferents països europeus per tal de 
completar la informació necessària per plantejar una iniciativa de ITE a nivell de tot l’Estat espanyol. 
També es va fer una presentació al Ministerio per a la Federación de Municipios y provincias. 
 
De la mateixa forma que a Catalunya, desprès de prop de 20 anys de la primera ITE, ens trobem 
amb orientacions i plantejaments molt diferenciats entre diferents administracions i en diferents 
ciutats, la situació europea és també molt diversificada entre els diferents països, inclús dins de cada 
un d’ells. Es van identificar tres models ben diferenciats: els que ofereixen garanties a la compra-
venda o lloguer; els que volen garantir aspectes de seguretat de l’edifici; i els que s’utilitzen com a 
eines d’informació a l’usuari i de suport a les tasques de manteniment. El treball es va recolzar en la 
llarga experiència del Col·legi i en les aportacions de col·laboradors de França, Regne Unit, Bèlgica i 
Itàlia. 
 
 
L’Eix de la Rehabilitació a Construmat 2011. 
 
El Col·legi va rebre l’encàrrec d’organitzar, coordinar i animar un dels tres eixos prioritaris que 
Construmat, l’Eix de la Rehabilitació, i la proposta va ser de desenvolupar dos línies d’acció 
fonamentals, una part d’exposició de materials, anomenada l’Espai i el Laboratori de la rehabilitació, i 
una altra part de formació i debat. anomenada l’Àgora de la rehabilitació. 
 
Pel que fa a la vessant expositiva es volia fer més fàcil i profitosa la visita dels professionals 
identificant els materials i les empreses especialitzades en rehabilitació, al mateix temps que es 
promocionava la demostració pràctica de productes i tècniques aplicades. Tot i tractar-se de la 
primera edició, els resultats van ser prou interessants amb 91 productes i més de 50 empreses 
especialitzades. Els resultats assolits van mostrar el gran potencial d’aquesta mena d’iniciatives per 
millorar la relació i comunicació entre expositors i visitants, tant pel que fa al temps com a la qualitat 
de la informació rebuda.  
 
Per la seva banda, l’Àgora de la rehabilitació va ser un àmbit de dinamització de la component 
teòrica, de difusió i de reflexió a l’entorn de la rehabilitació, mitjançant un variat i complert programa 
de conferències, taules rodones, sessions tècniques i presentacions comercials. Això va permetre 
oferir una visió unitària a l’activitat desenvolupada a l’entorn de la rehabilitació i generar sinergies 
entre els expositors i les sessions tècniques. En cinc dies es van organitzar 9 jornades tècniques i 31 
sessions d’empresa amb la presencia de prop de 100 ponents de prestigi i de més de 1.500 
professionals assistents. Pel que fa a les jornades tècniques, podem destacar les següents: 
 

• Jornada: Rehabilitació en ciutats amb sectors protegits, a Europa i al Magreb organitzada pel 
Projecte Montada i amb la participació de ponents d’Algèria, Marroc, França i Catalunya.  

• Jornada: Rehabilitació energètica. Entre l’auditoria, l’aïllament i l’energia, organitzada per 
l’Institut Català d’Energia.  

• Jornada 25 anys posant guapa Barcelona, organitzada per l’Institut del Paisatge urbà de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

• Taula rodona: Recerca i docència en rehabilitació i restauració, organitzada per la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
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• Col·loqui Internacional: La Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) des de la perspectiva europea, 
organitzat pel CAATEEB amb la col·laboració del Ministeri de Fomento i del Departament de 
Territori i Sostenibilitat.  

• Taula rodona: “Traumatòlegs” al servei dels edificis existents, organitzada per l’Associació de 
Consultors d’Estructures. 

• Jornada: El manteniment de les instal·lacions i l’obra civil en els edificis, organitzada per 
l’Associació Espanyola de Manteniment. 

• Taula rodona: La cooperació per al desenvolupament des de la perspectiva de la 
rehabilitació, organitzada per l’Associació RehabiMed amb representants d’AECID, ONGs i 
Sant Pau. 

• Jornada Polítiques d’intervenció en l’edificació existent, promoguda per la Secretaría de 
Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del Ministeri de Fomento, dins de la qual, el 
Comitè estratègic del Congrés R+S=F va organitzar una Taula rodona per fer balanç dels 
progressos dels dos darrers anys en la normalització de la rehabilitació 

 
 
 
La Rehabilitació energètica 
 
Coneixedors de la importància que la millora del comportament energètic dels edificis existents anirà 
agafant en els propers anys i de la imminent aprovació de la certificació energètica d’aquests edificis, 
s’està treballant en la promoció d’un projecte que afronti aquesta temàtica d’una forma global i que 
permeti reforçar el paper del Col·legi i del col·lectiu professional en aquest àmbit, dotant-lo dels 
elements necessaris per jugar un paper rellevant en el futur mercat de la rehabilitació energètica. 
 
És amb aquest objectiu que s’ha treballat en un Pla d’acció adreçat a la rehabilitació energètica i a 
l’eficiència dels edificis, que en 2012 hauria de iniciar les seves activitats en una gran diversitat de 
línies que impliquin tant els professionals com a la resta del sector en aquest important repte de futur. 
Es preveuen accions de sensibilització, de divulgació i de formació, complementades amb jornades, 
exposicions, publicacions i eines especifiques de treball que s’oferiran tant al nostres professionals 
com a les administracions i a les empreses per facilitar la tasca de tots en la realització d’auditories i 
gestió energètica d’edificis, en la realització de projectes i en les intervencions de millora energètica. 
 
En aquest mateix aspecte, s’ha col·laborat en l’estudi-informe desenvolupat per l’Estudi Ramon Folch 
per Pla Estratègic Metropolità: Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels edificis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
 
Base de dades de productes i empreses de rehabilitació 
 
Al llarg d’aquest any, s’ha continuat amb una intensa tasca de recerca i organització de productes, 
sistemes constructius, serveis i empreses especialitzats en el mon de la rehabilitació, de la 
restauració i del manteniment. Es tracta de completar un recull ja iniciat amb el Projecte RehabiMed, 
que l’any passat es va recuperar per a la seva actualització i que properament hauria de fer-se 
pública per oferir als professionals un punt de referència i una eina útil per trobar dades sobre 
productes i empreses especialitzades en tot el que fa referència a l’activitat de rehabilitació, des de la 
diagnosi fins a la intervenció. 
 
 
L’Agenda de la Construcció Sostenible 
 
Un cop feta la revisió i actualització de totes les bases de dades, aquest anys, l’AgendaCS ha 
continuat consolidant el seu paper com un referent de la sostenibilitat del sector de la construcció 
amb la incorporació de noves entitats col·laboradores com l’Institut Tecnològic de Lleida (ITL) o AUS, 
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complementant els coneixements professionals específics de cada entitat i enriquint així el resultat 
final. 
 
Un dels màxims valors actuals de l’AgendaCS, que fa que aquesta web desprès de 15 anys segueixi 
essent una referència capdavantera en mig de moltes altres que intenten imitar-la és el tema del mes 
que es publica en format vídeo. Aquest any s’han publicat 10 nous vídeos que tracten aspectes 
fonamentals de l’ambientalització del sector des d’una visió pragmàtica, senzilla i orientada tant als 
tècnics i professionals com als usuaris. La publicació de vídeos curts orientats a donar resposta als 
dubtes concrets que sovint es plantegen els professionals del sector ja és un punt de referència per 
als tècnics, alhora que permeten la aportació de comentaris i dubtes que enriqueixen el debat sobre 
la temàtica concreta que tracta cada un dels vídeos. Per últim, aquests vídeos es recolzen en la base 
de dades de productes de l’AgendaCS, en la qual tècnics i professionals poden trobar informacions 
precises i productes concrets per incorporar els temes tractats en les seves obres i projectes. 
 
Així, la base de dades de productes escollits amb criteris ambientals de l’AgendaCS continua sent un 
pilar fonamental de la web que facilita una eina de recerca de productes per als professionals i 
usuaris. I durant aquest any s’ha continuat treballant en la millora de la informació ambiental dels 
productes, en la revisió dels criteris d’inclusió de productes a la base de dades adaptant-se a la 
contínua evolució dels aspectes ambientals en el sector i en la legislació, en la revisió dels productes 
existents en la base de dades i en la proposta d’inclusió de nous productes. D’altra banda, s’ha 
realitzat un canvi de format en la base de dades, per tal de fer més fàcil i operatiu el seu ús en la 
recerca d’informació i al mateix temps fent-la més pràctica i entenedora. Avui ja és accessible des de 
dispositius mòbils pel creixent ús d’aquesta des d’aquests terminals. 
 
 
El Sistema DAP®construcció 
 
El 2011 ha estat l’any del llançament comercial del Sistema DAP®construcció com a una oferta 
innovadora i atractiva per reforçar l’ambientalització de les empreses del nostre sector, un pas més 
en l’aposta continuada del CAATEEB en aquesta direcció. Malgrat el moment econòmic pel que està 
passant el sector no és el més favorable i es podria haver produït una certa retracció per part de les 
empreses en la seva inversió en aspectes ambientals, n’hi ha moltes que veuen en aquest camí la 
seva oportunitat de futur, sigui com a valor afegit per a l’exportació, sigui com un pas necessari per 
poder mantenir-se en un mercat cada dia més exigent en aquests paràmetres.  
 
El Sistema DAP®construcció doncs, ha rebut una acollida molt positiva entre empreses fabricants de 
productes, associacions de industrials, entitats i institucions del sector, tècnics i professionals. En 
aquests moments, el Sistema ja compta amb una vintena d’empreses capdavanteres del sector que 
desitgen mostrar la seva sensibilitat i compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, i que volen 
avançar en l’anàlisi dels impactes ambientals dels seus productes amb la finalitat última de dotar al la 
transparència necessària perquè els tècnics i professionals puguin prendre les decisions a l’hora 
d’escollir els productes a utilitzar en els seus projectes, fonamentades amb dades precises i fiables.  
 
Així mateix, i per tal de donar la projecció necessària al Sistema DAP®construcció, des del Col·legi 
s’ha impulsat la creació de la ECO-Platform, xarxa de sistemes DAPc a nivell europeu que té per 
objectiu el reconeixement mutu i l’homologació de tots els sistemes europeus de DAPc actualment 
operatius. Aquesta plataforma permetrà donar un gran valor afegit al Sistema DAP®construcció, ja 
que passarà a tenir reconeixement per a tot l’àmbit europeu. 
 
Per reforçar la presència en aquesta etapa incipient, també s’ha desenvolupat una intensa tasca de 
difusió i comunicació amb els industrials, professionals i administracions, participant en diverses 
accions formatives i de debat d’aspectes mediambientals de l’edificació per tal de mostrar la 
necessitat de conèixer i començar a treballar en les demandes futures que exigiran les declaracions 
ambiental de productes.  
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D’una banda es va organitzar una jornada informativa per a associacions del sector amb la 
participació dels agents implicats en el procés d’obtenció d’una DAP®construcció, i també es 
organitzar una sessió teòrico-pràctica sobre les ecoetiquetes en el Màster Disseny arquitectònic 
sostenible i avaluació energètica de l’edificació de la Universitat CEU Cardenal Herrera de València. 
D’altra banda, s’ha participat en diverses publicacions i articles en revistes del sector per a difondre 
les característiques i possibilitats que ofereixen les etiquetes ambientals tipus III o declaracions 
ambientals de producte.  
 
Diverses també han estat les presentacions públiques de les DAP®construcció en fòrums i sessions 
especialitzades com ara: 

• Taula rodona: Radiografia de la sostenibilitat a Catalunya, dins la jornada Energía, 
Arquitectura y Sostenibilidad organitzada pel Grupo VIA. 

• Taula rodona sobre l’avaluació i certificació de materials, dins del Simposi Sostenibilitat dels 
edificis organitzat per Arquinset. 

• Ponència dins del World Sustainable Buliding conference SB11, celebrat a Helsinki entre el 
18 i el 21 d’octubre. 

• Presentació i debat al Foro para la Edificación Sostenible de la Generalitat Valenciana 
(Instituto Valenciano de Edificación). 

 
 
L’eina de sensibilització del canvi climàtic 
 
El recurs educatiu per a la sensibilització respecte a l’impacte del nostre sector en el canvi climàtic, 
segueix permanentment actiu, recollint dades de consum de gas i electricitat de la seu central del 
Col·legi des de fa dos anys, alhora que mostra les emissions de CO2 associades a aquests consums. 
Alhora, es continuen registrant els valors de temperatura i humitat interiors i exteriors de l’edifici que 
han de permetre un bon coneixement del comportament en energètic de l’edifici i plantejar estratègies 
de millora per tal d’incrementar l’eficiència energètica de l’edifici, alhora que mostrar la possibilitat que 
tècnics i professionals de la construcció ofereixin aquests serveis dins de les seves competències 
professionals. 
 
 
Les certificacions mediambientals 
 
El CAATEEB va ser, l’any 2003, el primer col·legi professional que implantà els sistemes de gestió 
ambiental voluntaris, certificats ISO 14001 i EMAS. Aquest anys 2011, una vegada més, el CAATEEB 
ha renovat el seu compromís ambiental al superar amb èxit l’actualització anual de les seves 
acreditacions. En aquesta ocasió el CAATEEB també ha actualitzat el seu sistema als nous 
requeriments EMAS III segons el Reglament (CE) N º 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell 
de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema 
comunitari de gestió i auditoria mediambientals. L’auditoria del sistema ha estat feta per l’empresa de 
verificació ambiental DNV Business Assurance España s.l.  
 
 
La presència en l’activitat del sector 
 
Com és ja tradició, el Col·legi impulsa i col·labora en activitats que organitzen les administracions i 
altres agents del sector, per tal de mantenir el compromís i la presència institucional en les activitats 
orientades cap a la rehabilitació i el medi ambient. Algunes d’aquestes accions son: 
 

• Redacció d’articles i atenció als mitjans de comunicació en aspectes relacionats amb la 
rehabilitació i el medi ambient en el sector de la construcció. 
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• Col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, en la implementació del Decret 
de les ITE. 

 
• Presència i participació en entitats del sector com són l’Asociación Española de 

Mantenimiento, ICOMOS, Arquinfad, GBCe... 
 

• Vocalia de rehabilitació al GBCe, en representació del Consejo General de la Arquitectura 
Técnica. 
 

• Participació al Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR) i en la realització del informe: 
Una Visión País para el Sector de la Edificación en España. Hoja de Ruta para un Nuevo 
Sector de la Vivienda. 

 
• Organització, dins del Green Data Fòrum de l’Eix de la Sostenibilitat de Construmat 2011, de 

la taula rodona: Mesurar la sostenibilitat dels materials de construcció amb la col·laboració 
del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 

• Assistència a salons especialitzats en el l’àmbit de la construcció, la rehabilitació i el medi 
ambient com Ecobuild, Batimat o Salon du Patrimoine. 
 

• Col·laboració amb l’Associació espanyola del desamiantat en les jornades presentades al 
Col·legi 
 

• Participació en el Comitè organitzador de la setmana Arquinset promoguda pel FAD 
 

• Participació en el Grup de Treball de gestió de la rehabilitació del Consell de l’Habitatge 
Social de Barcelona 

 
• Participació en el grup de treball d’adaptació del sistema anglès d’avaluació ambiental 

d’edificis, BREEAM, a l’Estat espanyol. 
 

• Participació en la Convenció de signants de l’Agenda21 de Barcelona 
 

• Participació en el comitè tècnic de la Fundació Fòrum Ambiental. 
 

• Presentació de l’experiència del Col·legi en projectes internacionals en cursos, conferencies, 
màsters... 
 
 
 

 
Projectes internacionals. 
 
Tot i que la Primavera àrab ha comportat algunes dificultats, el projecte europeu Montada, finançat 
per la Unió Europea dins del programa Euromed Heritage 4, ha seguit avançant en les seves 
activitats previstes en tres països del Magreb i en sis ciutats: Marroc (Salé i Marràqueix), Algèria 
(Ghardaïa i Dellys) i Tunísia (Kairouan i Sousse). Es tracta d’un projecte liderat pel Col·legi que 
compta amb uns socis a totes les ciutats implicades amb el recolzament científic de la UNESCO i de 
l’IEMed. 
 
Un cop elaborats i completats els plans d’acció per part dels fòrums participatius de cada ciutat, 
aquest any s’han posat en marxa moltes i completat algunes de les activitats previstes en diferents 
àmbits. Des del Col·legi s’ha assumit la coordinació entre les sis ciutats i s’ha donat el recolzament 
per assolir la màxima qualitat. Així mateix s’ha realitzat la difusió del projecte amb el Web 
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www.montada-forum.net on es recull tota la informació del mateix i les activitats que s’hi realitzen, 
que ha rebut 14.764 visites. Les xarxes socials són també eina bàsica de comunicació amb 24.251 
reproduccions de vídeos a Youtube; el Facebook amb 149 seguidors i 405 notícies penjades; i el 
Twitter amb 240 notícies penjades i 36 seguidors.  
 
Pel que fa a les activitats comentades, les podem agrupar en 6 àmbits diferenciats: 
 

• Assistència tècnica en el coneixement i diagnosi del patrimoni en aspectes específics de 
cada ciutat i suport al treball dels tècnics locals en temes com: Inventari i projecte de 
rehabilitació de portes monumentals a la Medina de Kairouan; Estudi per a la recuperació de 
la cultura hidràulica de subministrament d’aigua potable que va permetre el descobriment 
d’una gran cisterna a Kairouan; Estudi geològic sobre la degradació de les columnes 
romanes del Ribat de Sousse i d’altres monuments tunisians; Identificació i anàlisi dels oficis 
artesans que perviuen a la Medina de Sousse; Estudi històric i patrimonial de la Porta dels 
corsaris (Bab Lamrissa) a les muralles de la medina de Salé; Estudi sobre els sistemes de 
restauració de les muralles i cases de Marràqueix i projectes pilot de rehabilitació; Anàlisi 
urbana i de la construcció a Dellys per preparar un Manual de rehabilitació; Estudis sobre la 
construcció amb terra i els paviments de pedra en la rehabilitació a Ghardaïa. 

 
• Accions de formació específica per a la rehabilitació i regeneració urbana en temes com: L’ús 

dels materials de construcció tradicional en la rehabilitació a Ghardaïa; La protecció i 
valorització dels sistema d’oasis a la Vall de M’Zab; Formació de joves en les tècniques de 
rehabilitació a Kairouan; Especialització en les tècniques de la calç a l’Ajuntament i INP de 
Sousse. Dins d’aquest apartat també podem d’incloure el Col·loqui sobre patrimoni, turisme i 
desenvolupament celebrat a Tunísia amb participació dels millors experts internacionals o la 
Jornada d’estudi sobre la tradició de la halqa o espectacles d’animació de la plaça Jmaa fna. 

 
• Els treballs de rehabilitació són imprescindibles en aquesta mena de projectes, malgrat es 

limitin a diverses operacions pilot per mostrar les grans possibilitats de millora, com: 
Restauració del canal Bouchemjène de captació d’aigua al palmerar de la Vall de M’Zab; 
Pavimentació amb pedra local d’un carrer d’El-Atteuf; Restauració de portes monumentals a 
la medina de Kairouan; Tasques de manteniment i neteja de la gran cisterna d’aigua Musalla 
de Kairouan; Rehabilitació d’un tram de carrer i d’una porta de la medina a Marràqueix; 
Recuperació de la tradició del treball comunitari voluntari en el manteniment dels espais i 
serveis públics a Algèria. 

 
• Activitats de sensibilització dels politics i de la població envers el valor del seu patrimoni, 

com: Exposició de productes artesans a Sousse; Exposició itinerant sobre les medines en 
perill a les ASM de Tunísia; Exposició itinerant de materials tradicionals de construcció a la 
Vall de M’Zab; Exposició de fotos antigues de la ciutat a Dellys; Organització de diverses 
visites guiades al centre històric per als habitants de la ciutat; creació de la Jornada anual de 
la halqa per preservar la més important tradició de Marràqueix. 

 
• Introducció del patrimoni construït i dels seus valors als nens i nenes de les escoles 

mitjançant una eina pedagògica d’animació d’activitats escolars, uns tallers específics per a 
cada ciutat i unes eines on line per jugar amb l’arquitectura tradicional. Diversos clubs de 
patrimoni han estat creats a cada una de les sis ciutats de Montada i al llarg del curs 
acadèmic els mestres han organitzat activitats per potenciar el valor i el respecte envers el 
seu patrimoni. 

 
• Algunes de les accions desenvolupades es complementen amb unes publicacions 

especialitzades o de divulgació. Algunes ja han estat publicades enguany com: Manual per a 
la rehabilitació de les construccions en terra a Algèria, Estudi històric de la ciutat de 
Marràqueix o Itineraris monumentals a la Medina de Sousse; i altres estan en fase avançada 
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d’elaboració com: Catàleg dels artesans de Sousse; Manual per a la rehabilitació de Dellys; 
Participació i patrimoni; eina educativa... 

 
 
Al llarg de l’any 2011 s’han mantingut les accions de difusió del projecte RehabiMed, amb 
l’actualització periòdica dels continguts del seu web: www.rehabimed.net i la difusió del Mètode 
RehabiMed. 
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4. RELACIONS SOCIALS  
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4. RELACIONS SOCIALS 
 
4.1 CANALS DE COMUNICACIÓ 
 
 
Introducció 
 
Els mitjans periòdics d’informació del CAATEEB mantenen invariable la seva funció de mantenir al 
dia els professionals sobre la realitat del seu entorn i informar-los de l’activitat col·legial. L’any 2011 
s’ha seguit el sistema que es va engegar l’any anterior basat en un butlletí electrònic de notícies amb 
periodicitat setmanal, el setmanari 7@, reforçat, quan ha estat necessari, amb butlletins monogràfics 
de serveis (servei de validació, col·legiació, formació, àrea tècnica) amb connexió a la pàgina web del 
CAATEEB. La pàgina www.apabcn.cat es manté com a eina informativa i de gestió i es complementa 
amb altres pàgines web del CAATEEB com ara l’Agenda de la Construcció Sostenible 
www.csostenible.net , la pàgina per a la promoció de l’Aparellador, el tècnic de capçalera, 
www.tecnicdecapçalera.cat que s’adreça als ciutadans o la nova pàgina www.aspcorredoria.cat que 
s’ha creat aquest any per a la promoció i assessorament als col·legiats en matèria d’assegurances. 
La revista L’informatiu, finalment, que tradicionalment havia estat el principal mitjà de comunicació 
amb els col·legiats, s’ha editat amb el nou format DIN A4 que es va estrenar l’any anterior i ha passat 
a una periodicitat bimestral, amb un contingut que potencia el tractament en profunditat dels temes 
d’interès tècnic i professional. 
 
 
Setmanari 7@ tots els dimecres 
 
Al llarg del 2011 han estat publicats 45 números del setmanari electrònic 7@. Amb tota la informació 
sobre les novetats, convocatòries, activitats i avisos sobre l’exercici de la professió. 7@ s’ha 
demostrat en el seu tercer any de vida com un mitjà que permet la comunicació amb els col·legiats de 
manera àgil, ràpida i econòmica. El setmanari es divideix en seccions que abasten les diferents àrees 
i serveis col·legials amb informacions basades en la seva brevetat i en la seva connexió directa amb 
la pàgina web, en la qual el professional pot trobar tota la informació ampliada.  
 
Tots els números de 7@ són accessibles amb posterioritat a través de la seva hemeroteca ubicada al 
web on les informacions es poden trobar per la seva data d’emissió. Per a les informacions 
específiques, el setmanari 7@ es complementa amb l’emissió de butlletins (Flaix CAATEEB) de 
contingut monogràfic referits a informacions específiques sobre l’exercici professional així com 
d’assessoria, formació, novetats tècniques i serveis al col·legiat. Creat l’any 2008 i sempre amb 
periodicitat setmanal, a finals d’any hem arribat al número 158. 
 
 
L’informatiu revista tècnica i d’interès professional 
 
La revista del Col·legi, L’informatiu, que tradicionalment havia estat l’eina principal de comunicació 
amb els col·legiats, es converteix pas a pas en una revista tècnica y de debat professional. La seva 
periodicitat ha estat bimestral amb l’edició de 6 números. Mentre que el setmanari 7@ ha complert 
amb la funció d’informar puntualment de les novetats del Col·legi i la professió, L’informatiu 
aprofundeix en els temes que ens interessen i guanya un component de revisió de la nostra activitat 
com a professionals. Les seccions de què es composa són el tema, les notícies de la professió, 
informació institucional, assessorament, formació, àrea tècnica, reportatge d’obra, espai empresa, 
petits anuncis i patrimoni.  
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Alguns dels temes principals que es van abordar l’any 2011 han estat l’economia i les oportunitats de 
treball del sector, les inspeccions tècniques d’edificis i la rehabilitació energètica, Construmat 2011, la 
nova ordenança d’obres de l’Ajuntament de Barcelona, els Premis Catalunya Construcció i la 
responsabilitat civil professional, entre d’altres. Igualment, ha donat tot el suport necessari a la 
campanya col·legial 2011 Any de l’exercici professional responsable. La mitjana de pàgines ha estat 
de 94 i enguany hem arribat al número 330. 
 
 
L’informatiu també en format electrònic 
 
L’informatiu ha mantingut el format DIN A4 iniciat en l’any anterior i s’ha enviat als col·legiats i 
col·legiades en paper amb el suport econòmic de les empreses anunciants. Avui, L’informatiu disposa 
d’una completa hemeroteca electrònica en la qual es pot buscar qualsevol article o informació 
apareguda a través d’una paraula clau. Aquesta hemeroteca es troba allotjada al web del CAATEEB 
en l’apartat de publicacions periòdiques. La versió electrònica de L’informatiu s’ha enviat als 
col·legiats 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 i-pad i i-phone 
(www.apabcn.cat/informatiu). 
 

 
 
 
 
Espai web: comunicació i gestió amb el CAATEEB 
 
La pàgina web www.apabcn.cat és avui una de els eines de comunicació i gestió més importants del 
CAATEEB amb els col·legiats i també amb la resta de públics ja siguin del sector o de la societat en 
general. La seva eficàcia passa per mantenir la informació al dia, ben endreçada, fàcilment 
accessible i interconnectada amb els recursos externs al nostre abast. La pàgina actual es va 
estrenar l’any 2009 després d’incorporar noves seccions i utilitats que van representar un pas 
endavant molt important. També es va reorganitzar el sistema d’autogestió per part de les diferents 
àrees del CAATEEB, que permet una renovació i actualització dels continguts de manera àgil i 
rigorosa, sempre sota la supervisió, coordinació i suport dels responsables de comunicació. Totes les 
àrees de servei del CAATEEB disposen d’apartat d’actualitat, assessorament i servei al col·legiat, 
eines de gestió i tramitació. Pel que fa a les activitats que s’organitzen tant des de la seu central de 
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Barcelona com de les delegacions, disposen d’un apartat d’informació així com un sistema automàtic 
d’inscripció en línia. 
 
 
Dades generals d’utilització del web del CAATEEB 
 
Període: de l’1/01/2011 al 31/12/2011 
 
Concepte    2011  2010   
  
Total visites    755.470 770.694  
Total usuaris    192.009 166.691  
Total pàgines vistes   1.920.937 2.000.280  
Mitjana de pàgines/visita  2,54  2,60   
Temps mitjà al web   3m 17s  2m 26s   
% rebots    52,8 %  60,8 %   
 
El dia amb més visites del 2011 va ser el dilluns 28 de febrer, amb 7.374 visites. El divendres anterior 
a última hora s’havia enviat un Flaix de novetats d’urgència sobre l’entrada en vigor del decret 
d’inspeccions tècniques d’edificis. Pel que fa al resultat en conjunt, s’observa un lleuger descens en 
el nombre de visites i de pàgines vistes respecte de l’any anterior, com a resultat de la baixada 
general de l’activitat professional. Per contra, al llarg del 2011 ha augmentat el nombre d’usuaris i el 
temps en què aquests utilitzen el web. 
 
Àrees més vistes 
 
Àrea    Pàgines vistes 
 
Serveis al col·legiat            948.916 
Agenda d’activitats  67.919 
Serveis al ciutadà  27.002 
Serveis a les empreses              11.918 
El Col·legi     9.985 
 
Seccions més vistes dins de l’àrea de serveis al col·legiat 
 
Secció    Pàgines vistes 
 
Servei d’ocupació  231.559 
Formació   218.340 
Servei de validació/Visats 205.182 
Àrea tècnica   148.614 
Centre de documentació   34.977 
Actes i activitats    19.223 
Assessoria jurídica    19.108 
Avantatges als col·legiats   15.231 
Corredoria d’assegurances   11.354 
Publicacions periòdiques     9.507 
Petits anuncis       7.443 
Botiga        2.130 
Espai empresa       1.538 
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4.2 GABINET DE PREMSA  
 
El CAATEEB i els mitjans de comunicació 
 
El gabinet de premsa del CAATEEB actua com a pont entre la institució col·legial i els mitjans de 
comunicació 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. El programa  d’activitats del Col·legi inclou diverses accions pensades molt especialment 
per donar-nos a conèixer socialment i la tasca del nostre gabinet de premsa treballa per aconseguir 
aquest objectiu. També entre els seves funcions hi ha la de promocionar la figura i les funcions 
professionals dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació entre els ciutadans. A la 
inversa, el gabinet de premsa atén els requeriments i consultes dels mitjans de comunicació i les 
vehicula a través de les diferents àrees i serveis col·legials. 
  
Durant l’any 2011s’han emès 36 notes de premsa sobre temes de política professional i de promoció 
d’activitats que interessen els ciutadans. S’ha establert un contacte periòdic amb periodistes 
especialitzats de la premsa general i s’ha mantingut un contacte continuat amb les revistes del sector. 
S’ha creat una “sala de premsa” al web del CAATEEB en la qual es recull la tasca feta i es publiquen 
les aparicions que han estat detectades en la premsa general i del sector. Alguns dels temes més 
interessats que han ocupat la tasca de la nostra oficina de premsa al llarg de l’any 2011 han estat els 
següents: 
 
· 2011, Any de l’exercici professional responsable (gener) 
· El CAATEEB i la CECOT signen un acord de col·laboració (gener) 
· S’inaugura una nova oficina de serveis a Vilafranca del Penedès (febrer) 
· El CAATEEB i la Fundación MUSAAT organitzen una jornada sobre seguretat i salut en la 
construcció (febrer) 
· La rehabilitació en temps de crisis (taula rodona de El Periódico de Catalunya) (febrer) 
· Sistema de Declaracions Ambientals de Productes de la construcció (DAPc) (febrer) 
· Es presenta la publicació “Aluminosi. Jornades de debat” (març) 
· El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona i el Centre Tecnològic Leitat promouran la innovació en la 
construcció (març) 
· El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona col·labora amb la Generalitat en el control de la inspecció 
tècnica d’edificis (abril) 
· Jornada de formació per a jutges i magistrats al Col·legi d’Aparelladors (abril) 
· Assessorament tècnic gratuït a Construmat 2011 (abril) 
· Neix l’Associació Intercol·legial de col·legis professionals de Catalunya (abril) 
· Manifestació en defensa del títol d’enginyer d’edificació (abril) 
· L'oblit dels pisos sense acabar (article de L'econòmic) (maig) 
· El CAATEEB té una nova Junta de Govern (maig) 
· La inspecció tècnica dels edificis a debat a Construmat (maig) 
· Una nova pàgina web per assessorar els ciutadans en matèria d’habitatge (maig) 
· Manifest en defensa dels professionals d'arquitectura, consultoria tècnica i enginyeria de Catalunya 
(juny) 
· Cinc equips professionals guardonats amb els premis als millors treballs de direcció d’execució, 
coordinació de seguretat, innovació i rehabilitació (juliol) 
· Poema visual de Joan Brossa al CAATEEB (agost) 
· Nou any acadèmic 2011-2012 al CAATEEB (setembre) 
· El CAATEEB en directe a RAC1 (octubre) 
· "Una ciudad de esqueletos" Les obres aturades a Barcelona (article El País) (octubre) 
· Les empreses participants del programa d'internacionalització del CAATEEB viatgen a Brasil 
(octubre) 
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· 20è Sopar d'Aparelladors del Vallès Occidental (octubre) 
· El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona s’adhereix al manifest contra els blocs electorals (novembre) 
L’Ajuntament de Barcelona i els col·legis professionals modernitzen els tràmits d’obres amb les e-
llicències (novembre) 
· “Barcelona ha de ser motor i exemple en la lluita contra la crisi” Dinars Construcció amb Xavier 
Trias, alcalde de Barcelona (novembre) 
· Convocada la 9ª edició dels Premis Catalunya Construcció (novembre) 
· “Les obres d’infraestructures han de ser un revulsiu per dinamitzar l’economia” Dinars Construcció 
amb Lluís Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat (desembre) 
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4.3 ACTIVITATS DE RELACIÓ 
 
 
Premis Catalunya Construcció (8a edició) 
 
Per vuitè any consecutiu, el CAATEEB va convocar els Premis Catalunya Construcció que tenen com 
a objectiu reconèixer públicament les funcions professionals relacionades amb la direcció i gestió 
d’execució de les obres, la coordinació de seguretat i salut, la innovació en la construcció i la 
intervenció en edificis existents. Organitzats pels aparelladors i oberts a tots els professionals, durant 
aquests 8 anys els premis s’han consolidat com una referència de qualitat i prestigi entre el nostre 
col·lectiu professional i en tot el sector de la construcció i va adquirint amb el temps un important 
valor de currículum per als guardonats. Des de l’any 2004 i fins al 2011 el nombre de candidatures 
presentades en totes les categories ha estat de 642. Els premis estan organitzats pel CAATEEB i 
compten amb el suport del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Catalunya.  
 
En aquesta edició es van presentar un total de 96 candidatures repartides de la manera següent: 
 
Categoria   Presentades  Seleccionades  Finalistes  
Direcció/Gestió d’execució 26   15   4 
Coordinació de seguretat 11   10   4 
Innovació en la construcció 33   12   5 
Intervenció en edificis              26   17   3   
Total    96   54   16 
 
 
Els premiats en les quatre categories van ser: 
 
· Premi a la direcció/gestió de l’execució de l’obra:  
Juan García, Xavier Molina i Víctor Forteza (Tècnics G3), directors d’execució de l’Edifici d’Oficines 
per a Layetana Inmobiliaria a la Plaça Europa de l’Hospitalet de Llobregat. 
 
· Premi a la coordinació de seguretat i salut: 
Enric Bofill (Servei Prevenció Gaudí), per la construcció del Centre d’Arts Escèniques d’Osona 
L’Atlàntida, a Vic. 
 
· Premi a la innovació en la construcció: 
Vicenç Sarrablo, Jaume Colom i Lluís Pinardell, pel sistema de teixit ceràmic Flexbrick fabricat per 
Piera Eco-ceràmica i aplicat a la Casa Mingo de Sant Martí de Tous. 
 
· Premi exaequo a la intervenció en edificació existent: 
Raúl Àlvarez, Cristina Carmona, Ton Ardévol, Martí Franch, Roser Putxol i Daniel Gòdia, per la 
Restauració del paratge de Tudela-Culip al Parc Natural de Cap de Creus. 
 
· Premi exaequo a la intervenció en edificació existent: 
Xavier Guitart, Óscar Simón i Núria Oms, per la Restauració de la façana sud-oest del Pavelló de 
l’Administració del recinte històric de l’Hospital de Sant Pau 
 
Finalment, el Premi especial a la trajectòria professional va ser per l’aparellador Jesús Sanz Luengo, 
per tota una vida de treball dirigint obres moltes de les quals són considerades com les més 
importants de l’arquitectura catalana contemporània.  
 
El Jurat de la 8ena edició dels Premis Catalunya Construcció ha estat format per Maria Àngels 
Sànchez, Imma Zalabardo, Ramon Domènech, Antoni Paricio, Climent Molins, Jordi Badia i Maria 



      Memòria 2011 CAATEEB - 89  

Rosa Remolà. Els guardons es van lliurar en el transcurs de La Nit de la Construcció, celebrada el 21 
de juliol a l’Hotel Santos Porta Fira de l’Hospitalet de Llobregat. 
 
 
La Nit de la Construcció 
 
El 21 de juliol va tenir lloc la setena edició de La Nit de la Construcció, una vetllada que s’ha anat 
consolidant com a espai de trobada festiva dels professionals i oberta al sector, en el transcurs de la 
qual es va fer el lliurament dels Premis Catalunya Construcció. Hi van assistir gairebé 300 persones 
entre col·legiats, acompanyants i amics. L’acte es va celebrar al Hotel Porta Fira d’Hospitalet de 
Llobregat. La Nit de la Construcció va tenir com a patrocinadors: BASF, Caixa d’Enginyers i Gas 
Natural Fenosa. I també va comptar amb la col·laboració de Teyco. 
 
 
Dinars Construcció 

 
 

 

Col·legi desenvolupa un programa d’activitats que té com a objectiu reforçar la relació entre els 
col·legiats, la institució col·legial i el sector a través de l’organització d’esdeveniments i espais de 
participació. També tenen com a segon objectiu consolidar el paper del CAATEEB com a referent per 
a la societat. 
 
Ponents: 
· 14 de juny. Joan Lluís Quer, President de Gisa. “Les infraestructures al sector públic català” 
· 17 de novembre . Xavier Trias, Alcalde de Barcelona. “Noves prioritats i reptes de futur per a 
Barcelona” 
· 15 de desembre. Lluís Recoder, Conseller Territori i Sostenibilitat. “Repensar el futur, una nova 
agenda territorial” 
 
 
Construmat 
 

 
 

El Col·legi participa des de l’any 1993 a Construmat, la Fira atrau els professionals de tot l’Estat. El 
2011 el Col·legi va comptar amb un estand ubicat a la zona institucional de Montjuïc 2, amb un 
contingut emmarcat en l’Any de l’exercici professional responsable. Mostrant la professió com 
l’especialista en rehabilitació i sostenibilitat com a camps de futur.  
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Xocolatada. La màgia del Nadal 
 
El 14 de desembre es va celebrar la xocolatada per a tots els nens i nenes fills de col·legiats 
d’aparelladors i treballadors del CAATEEB, molts dels quals van participar en el concurs de dibuix per 
a la nadala del Col·legi. Es va gaudir de l’actuació d’un mag així com de diferents activitats lúdiques, 
entre elles:  pistes de Scalextric, jocs de taula, cotxes teledirigits i zona de dibuix. En l’acte van 
col·laborar amb els seus productes productes: Nestlé, Devir, AgustoconmiPC, Cooperativa Jordi 
Capell i Scalextric. 
 
Concert de Nadal 2011 
La Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona va acollir el tradicional Concert de Nadal, que 
aquest any 2011 va celebrar la seva 15ena edició. Prop de dues mil persones van poder gaudir de la 
representació de el Cor Jove de l’Orfeó Català i l’Orquestra de Cambra de Terrassa 48. 
El Concert de Nadal va comptar amb el suport de BASF, Grupo Navas i Rockwool.  
 

 
Activitats lúdiques, esportives, culturals i institucionals 
El total d’activitats en aquest àmbit ha estat de 74. 
 
Destaquem: 
 

- BRIX: 4 conferències sobre Brasil, Rússia, India i Xina 
- IV Biennal de fotografia 
- Concurs de Paletes – 4t concurs d’operadors de retroexcavadores (Mercat del Ram de Vic) 
- Visita Sagrada Família 
- Visita Palau Güell 
- Visita Parlament 
- Jornada Cultural: Montbau 1960 – 2010, l’arquitectura de fa 50 anys 
- Torneig de pàdel 
- Sopars a delegacions 
- Trobada de professors del CAATEEB 
- Exposició premis FAD 
- Exposició Arquitectes Tècnics sense fronteres 

 
 
Entitats que han col·laborat en algunes activitats de caire cultural: Amics de la UNESCO de 
Barcelona. 

 
 
RESUM D’ACTIVITATS  
 
Durant el 2011 es va realitzar un total de 218 activitats al CAATEEB i a les seves delegacions. 144 de 
les quals van ser de pràctica professional, 44 culturals, 22 institucionals, 8 esportives i  lúdiques. 
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Total de participants: 
 
8.710 persones han participat en les activitats realitzades durant l’any 2011 al CAATEEB. 
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5. DELEGACIONS 



      Memòria 2011 CAATEEB - 94  

 



      Memòria 2011 CAATEEB - 95  

5. DELEGACIONS 
 
5.1 DELEGACIÓ ALT PENEDÈS - GARRAF 
 
 
Al desembre se celebrava l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va aprovar 
el pressupost d’ingressos i despeses per al 2012 presentat per la Junta de Govern, que 
acompanyava un programa d’acció col·legial que es fonamenta en la voluntat de mantenir, potenciar i 
millorar els serveis i augmentar les accions col·legials amb una forta aposta pel rellançament de la 
professió. Una de les primeres accions relacionades amb el nostre rellançament professional va ser 
la proposta que va aprovar l’Assemblea de constituir la nova delegació de l’Alt Penedès-Garraf, amb 
seu a Vilafranca del Penedès, per conversió de l’actual oficina de serveis. La posada en marxa de la 
sisena delegació dóna compliment al compromís de desplegament territorial del CAATEEB establert 
en els Estatuts col·legials. El company Sebastià Jané exercirà provisionalment la funció de 
representació del Col·legi en aquestes comarques com a delega en funcions, tal com indiquen els 
Estatuts, fins a les properes eleccions col·legials.  
 
Equip responsable 
 
L’equip de gestió ha estat conformat per Sebastià Jané, Joan Olivella, Joan Jané, Laura López i Txell 
Bosch. 
 
Relacions amb l’entorn 
 
· Conveni amb la Unió d’Empreses del Penedès (UEP) 
 
Formació i sessions tècniques 
 
Gener 
· Sessió nous visats 
 
Febrer 
· Sessió DANOSA 
· Sessió ACO 
 
Març 
· Sessió certificat d’habitabilitat 
 
Abril 
· Visita a la fàbrica Grifería TRES 
 
Maig 
· Cursos ITE 
· Sessió Sika 
 
Juny 
· Curs Instal·lacions I 
· Sessió encofrats Alsina 
· Conferència materials construcció 
 
Octubre 
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· Curs Instal·lacions II 
 
Novembre 
· Sessió dBlock 
· Sessió Tecnol 
 
Desembre 
· Sessió Feng Shui 
 
 
Comunicació, cultura i actes socials 
 
· Inauguració oficial del local i Ir Sopar de la delegació a al restauran La Torre del Gall a Sant Cugat 
Sesgarrigues  
· Visita al monestir de Sant Cugat Sesgarrigues 
· Visita al Museu Romàntic de Vilanova 
· Tast de vins 
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5.2 DELEGACIÓ DEL BAGES-BERGUEDÀ-ANOIA 
 
 
Equip responsable 
 
Vocal de la Junta de Govern i delegat del Bages-Berguedà-Anoia: Joan Carles Batanés. 
 
La comissió territorial inicialment va estar formada per Verònica Serra, Francesc Mas, Cristian Marc 
Huerta, Conxi Pladellorens, Marc Rovira i Manel Ferrer. Després del període electoral, el 6 de juny es 
va constituir la nova Junta territorial formada per Cristian Marc Huerta, Conxi Pladellorens, Marc 
Rovira, Anna Vegas i Pere Vilarubies. La comissió territorial es reuneix periòdicament i ha treballat 
participant en actes dels municipis de la comarca i seguint la planificació de les activitats que es van 
marcar per a l’any 2011. 
 
 
Relacions amb l’entorn  
 
La Delegació forma part i ha assistit a les reunions de les entitats i institucions següents: 
 
·  Taula de la construcció Bages (Cambra de Comerç)    
·  Taula de la construcció del Berguedà 
·  Ajuntament de Manresa (Pla d’actuació municipal) 
·  Intercol·legial tècnica de la Catalunya central 
·  Berga progrés 
·  ACEB (Associació de comerciants i empresaris de Berga) 
·  Conveni formació  CAATEEB/gremi constructors 
·  UEA (Unió empresarial de l’anoia) 
·  ITEs Ajuntament de Manresa (COAC+CAATEEB) 
·  Fòrum Manresa 
·  Consorci viari Catalunya central 
·  Conveni CAATEEB-Montepio 
·  Conveni ajuntament Manresa test aluminós 
 

Premis 

· Premis Ecoviure a la construcció sostenible  
 
Fires  
· Fira Ecoviure, a Manresa  
 
 
 
 
 
 
Serveis al col·legiat 
 
Tramitació del visat  
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DOCUMENT   MAN 2010 
 Projecte          195   
 Assumeix direcció           608   
 Legalitzacions             16   
 Programes de control de qualitat            184   
 Certificats de compliment de CQ           221   
 Certificats finals d’obra (parcial i totals)           791   
 Llibres d’obra             16   
 Documentació tècnica           151  
 Documentació de seguiment de control           133   
 Documentació de seguiment d’obra             8    
 Relació de controls d’obra           141 
 Coordinacions de Seguretat           362   
 Estudis bàsics de Seguretat i Salut            342  
 Estudis de Seguretat i Salut             29   
 Actes d’aprovació del Pla de seguretat  
 i salut           211   
 Llibres d’incidències de seguretat i salut           288   
 Certificats d’habitatge usat (CHU)           651   
 Informes i altres treballs           206   
 Renúncies             85   
 TOTAL DOCUMENTS VISATS        4.636   

 
 
 
Formació, sessions tècniques i informatives 
 
Gener 
· Sessió informativa del nou decret ITE (19/01) 
· Curs de disseny i instal·lació de calderes biomassa (25/01-12/02) 
· Sessió informativa – tarifes visats 2011 (26/01) 
 
Març 
· Curs projectar l’interior domèstic (29/03-24/05) 
 
Maig 
· Sessió informe de la Inspecció Tècnica d’Edificis (23/05) 
 
 Juny 
· Jornada tècnica geotèrmia (01/06) 
· Jornada tècnica Siber (22/06) 
 
Juliol 
· Curs inspeccions ite. Diagnosi i terapèutica d’edificis 
existents (07/07-28/07) 
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Jornades tècniques i tardes tècniques 

 
· Tardes tècniques: sessions varies durant l’any 
· Calderes de biomassa. Aprofitament forestal  
 
 
Comunicació, cultura i actes socials 
 
Activitats socials 
 
· 23è Sopar del col·legiat al restaurant Els Noguers a Manresa (17 de juny)                                            
 
Exposicions 
 
Exposició treballs premis final d’estudis EAD Berguedà 2010 
 
Activitats lúdiques 
 
· Participació en el torneig de futbol 7 de St. Fruitós Bages 
· Participació al partit de futbol dual – Festa de la llum amb la Intercol·legial (20/02) 
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5.3 DELEGACIÓ DEL MARESME 
 
 
Equip responsable 
 
Comissió territorial 
 
Vocal de la Junta de Govern i delegat del Maresme: Toni Floriach 
 
La comissió territorial inicialment va estar formada per Pere Roig, Roger Bancells, Joan-Fèlix 
Martínez, Pere Móra i Ferran Valero. Després del període electoral, el 6 de juny es va constituir la 
nova Junta territorial formada per Pere Roig, Joan-Fèlix Martínez, Pere Móra i Ferran Valero. 
La Comissió Territorial es reuneix periòdicament amb l’objectiu de planificar i fer el seguiment de 
l’activitat de la delegació.  
 
    
Relacions amb l’entorn  
 
El resum de l’acció desenvolupada per la delegació ha estat el següent: 
 
· Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró. Aquest organisme té com a 
objectiu el control de les actuacions en els béns del patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciutat, 
amb especial atenció sobre els béns catalogats. Antoni Floriach i Puig (delegat) i Joan-Fèlix Martínez 
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 
urbanística. Antoni Floriach i Puig (delegat) forma part del Consell Assessor i ha 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 sobre els assumptes relacionats 
amb l’habitatge, i amb la facultat d’emetre informes, fer propostes o al·legacions. Antoni Floriach i 
Puig (delegat) ha assistit a les reunions programades. 
 
· Consell Municipal de Medi Ambient. El Consell Municipal de Medi Ambient és un organisme de 
caràcter consultiu en les matèries de competència municipal que afectin de manera directa o indirecta 
al medi ambient. El Consell està integrat, entre d'altres, per representants d'entitats i organitzacions 
de la ciutat, així com dels grups polítics amb representació municipal. Aquest any la delegació, 
representada pel seu delegat, ha iniciat la participació en aquest consell. 
 
· Inici de les reunions amb l’IMPEM i el Tecnocampus amb l’objectiu de signar un conveni de 
col·laboració per impulsar l’ocupació al Maresme. Durant l’any 2011 s’inicien les reunions entre la 
delegació i representants de l’Impem i el tecnocampus per elaborar un esborrany del conveni que 
finalment se signarà el 2012. Aquest conveni permetrà oferir als professionals formació per millorar la 
seva competitivitat. 
 
· Reunió amb l’Alcalde de Mataró i la Regidora d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat 
L’objectiu de la reunió va ser buscar línies de col·laboració per promoure la reactivació de l' activitat 
en obra nova i rehabilitació mitjançant convenis, jornades tècniques, participació en comissions, etc. 
 
· 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 



      Memòria 2011 CAATEEB - 101  

desenvolupament sostenible. La Casa Capell s’adreça a tota la ciutadania, les entitats, els centres 
educatius i les empreses de Mataró. 
 
· Conveni d e Col·laboració amb l’Associació Sant Lluc per l’art. Continua el conveni entre la 
Delegació del Maresme i l’Associació Sant Lluc per l’Art per promocionar l’art i la cultura al Maresme. 
El conveni es va renovar per tercer any consecutiu el 2011. Durant l’any s’han dut a terme 8 
exposicions de diferents artistes. 
 
· Conveni de col·laboració amb Clack produccions. U conveni de col·laboració durant cinc anys per 
impulsar un nou espai cultural al servei de la ciutat. L'activitat de Clack es durà a terme en el local 
que està just al costat de la Delegació, al carrer Xammar. L'espai tindrà el format de cafè cultural i la 
creació audiovisual serà un dels seus punts més forts. 
 
 
Serveis al col·legiat 
 
Tramitació del visat 
 
DOCUMENT   MATARO 2011  
 Projectes                                479 
 Assumeix direcció                                 936 
 Legalitzacions                                   33 
 Programes de control de qualitat                                 277 
 Certificats de compliment de CQ                                 157 
 Certificats finals d'obra (parcial i totals)                                 621 
 Llibres d’obra                                   32 
 Documentació tècnica                                207 
 Documentació de seguiment de control                                   90 
 Documentació de seguiment d’obra                                     4 
 Relacions controls d’obra                                104 
 Coordinacions de seguretat                                 494 
 Estudis bàsics de seguretat i salut                                 716 
 Estudis de seguretat i salut                                   64 
 Actes d’aprovació del Pla de seguretat i 
salut                                 407 
 Llibres d’incidències de seguretat i salut                                 482 
 Certificats d’habitatge usat (CHU)                              1.212 
 Informes i altres treballs                                 245 
 Renúncies                                  57 
 TOTAL DOCUMENTS VISATS                             6.618 
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Test aluminós 
 
La Delegació facilita l’assaig per determinar la presència de ciment aluminós en una mostra de 
formigó d’una bigueta. És un servei per a tots els col·legiats i també és obert als ciutadans. 
 
 
Formació i sessions tècniques 
 
 
Formació contínua 
 
· Adaptació al CTE dels informes i projectes de rehabilitació 
· Patologia de forjats 
· Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d’edificis existents 
· Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d’edificis existents 
 
Sessions tècniques i informatives  
 
Les sessions informatives i els espais tècnics han suposat un total de 301 participants al llarg de 
l’any.  
 
· Gener 
Sessió informativa: noves tarifes de visat 
·Espai Tècnic: L'habitatge EE+. La casa passiva a la mediterrània, SaunierDuval 
 
Febrer 
· Sessió informativa: El decret 187/2010 sobre les ITE 
 
Març 
· Espai Tècnic: Rehabilitació energètica de l'envolvent de l'edifici, Rockwool 
· Espai Tècnic: Sistema de condensació de l’aire: l'Hydromatch 
 
Abril 
· Espai Tècnic: Eficiència energètica en l'edificació. Cas pràctic, Sto Ibérica i Basf 
· Data: 14 d’abril 
· Assistents: 12 
 
Maig 
· Espai Tècnic: L'estudi de gestió de residus, Bloc-Vaxa 
· Espai Tècnic: Terres i paviments. Laminats. Revestiments, organitzat per Fustes Pram. 
· Sessió matí 
· Sessió tarda 
· Sessió informativa: Les ITE i annexos 
 
Juliol 
· Espai Tècnic: Estructures amb impacte ambiental mínim. Panells estructurals KLH 
 
Setembre 
· Espai Tècnic: Rehabilitació, reforç i impermeabilització d'edificis, SIKA 
· Espai Tècnic: Il·luminació interior led i la tècnica ledglass, Simon i Vitrallart 
 
Octubre 
· Espai Tècnic: Sistemes d’evacuació d’aigües residuals, Adequa Uralita 
 
Novembre 
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· Espai Tècnic: L’arquitectura Feng Shui: un avantatge competitiu 
 
 
Visites tècniques 
 
Març 
· Visita a la Casa Capell per conèixer el projecte de rehabilitació dut a terme 
 
Juny 
· Visita tècnica a l'edifici Lavola i al teatre l'Atlàntida 
 
Setembre 
· Visita tècnica a Euroquímica 
 
 
 
Comunicació, cultura i actes socials 
 
· Sopar anual de col·legiats i col·legiades 
El  27 de maig va tenir lloc el IV sopar de col·legiats de la Delegació del Maresme al restaurant Casa 
Roure de Canet de Mar. Un total de 102 col·legiats i col·legiades, acompanyants i personalitats van 
participar en l’acte. Es va fer entrega d’una placa commemorativa als col·legiats amb 25 i 50 anys de 
professió i es va donar la benvinguda als nous col·legiats. Un total de 6 patrocinadors van col·laborar 
amb el sopar. Aquests van ser: 
 
· Visita cultural al Castell de Santa Florentina 
· Presentació del llibre Arquitectura escolar a Barcelona de la Mancomunitat a la República 
· Presentació del llibre d'Assumpte Montellà La maternitat d'Elna 
· Visita al Castell d'Hostalric 
· 1er Torneig de pàdel de la Delegació del Maresme 
 
 
Exposicions 
 
· Arquitectures Imaginàries, de Raul Capitani. 
· De l'aprenentatge acadèmic a l'obra personal, Jordi Diaz Alamà. 
· Joc-Art, Escola Pia Santa Anna. Alumnes 2n de batxillerat artístic. 
· A través del mirall, de Victòria Pujades 
· Maresme. CA Next Exit, de Josep Mª Jodar 
· Venècia: ombres i llums, fotografies de Manuel Contreras. 
· Hivernacles, pintures i olis d'Ana Garcia 
· Nous llenguatges de Catherine Lorton 
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5.4 DELEGACIÓ D’OSONA 

 

Equip responsable 
 
La comissió territorial inicialment va estar constituïda per: Andreu Riera, Maria Molins, Toni Llobet , 
Arcadi Prat i Santi Garolera com a vocal de la Junta de Govern i delegat d’Osona. Després del 
període electoral el 6 de juny es va constituir la nova comissió territorial formada per Andreu Riera, 
Toni Llobet i Arcadi Prat. Maria Molins, va ser la escollida com a vocal de la Junta de Govern i 
delegada d’Osona en substitució de Santi Garolera. 
 
En el decurs de l’any 2011, els membres de la Comissió de la delegació s’han reunit setmanalment, 
els dimecres al migdia, per tractar assumptes referents al funcionament dels serveis, programació i 
organització d’activitats tant  a nivell professional com lúdic, visites tècniques, exposicions, relacions 
institucionals, vetlla dels interessos dels col·legiats a nivell d’atribucions i promoció de la nostra 
professió a la comarca. 
 

Relacions amb l’entorn  
 
· Cambra de Comerç 
Reunió convocada pel nou president de la Cambra d’Osona, Sr. Josep Pujadas, per parlar d’una 
campanya relacionada amb l’eficiència energètica. 
 
· COAC-CAATEEB-CSJ 
Reunió amb els representants del COAC i del col·legi de secretaris d’Osona per concretar i 
consensuar els aspectes principals i ponents de la jornada que es va celebrar el dia 17/03 sobre el 
visat obligatori a la Sala de Plens del Consell Comarcal d’Osona. 
 
· ImpeVic 
Reunió amb el president d’ImpeVic Sr. Josep Burgaya per tractar de les activitats que organitza la 
Delegació dins de la Fira del Mercat del Ram: Concurs de paletes a la Plaça del Carbó i Concurs de 
retroexcavadores a Can Garrofa, el dissabte 16 d’abril de 10 a 2 del migdia. 
 
· Presentació alcaldable de Vic del PSC: Josep Burgaya  
Trobada amb l’alcaldable de Vic del PSC per conèixer les inquietuds, necessitats i opinions del 
col·lectiu. Presentació de les línies bàsiques de la seva candidatura per a les eleccions municipals del 
maig. 
 
· Cambra de Comerç 
Reunió convocada per concretar aspectes de la campanya CESC. 
 
· Roda de premsa 
Presentació de la campanya CESC, a la sala Sert de la cambra de comerç. 
L’objectiu de la campanya és promoure petites obres per tal de millorar l’eficiència energètica i la 
seguretat de la llar, com ara els aïllaments tèrmics, la climatització, les instal·lacions, l’energia solar i 
el confort. 
Campanya impulsada per la Cambra de Comerç amb la col·laboració de les institucions comarcals: 
CAATEEB, COAC, Gremi de la Fusta, Gremi de Constructors, Associació d’Instal·ladors i Agència 
Local de l’Energia. 
 
· Ajuntament de Vic 
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Presentació de la nova delegada d’Osona a l’alcalde de Vic, intercanvi d’impressions sobre la 
professió i  la situació actual. 
 
· MMVV / Ajuntament de Vic 
Acte inaugural del Mercat de música viva de Vic. 
 
· CAATEEB-COAC 
Reunió dels delegats del CAATEEB i del COAC comarcals. Presentació de la nova delegada i 
referma dels llaços de col·laboració de les dues entitats.  
 
· Pla de Barris / Ajuntament de Vic 
Presentació del nou Pla de Barris de la reforma urbanística de les rambles de la ciutat de Vic. 
 
· Patronat de la ciutat antiga / Ajuntament de Vic 
Aquest any hi ha hagut renovació dels membres que formen el patronat de la ciutat antiga de Vic. El 
nou representant del patronat per part del CAATEEB-Osona és el col·legiat Toni Llobet Jordà que ha 
agafat el relleu al col·legiat Francesc Ribas Sala. 
 
 
Serveis al col·legiat 
 
Tramitació del visat 
 
DOCUMENT   VIC 2011  
 Projectes                   318 
 Assumeix direcció                    841 
 Legalitzacions                     45 
 Programes de control de qualitat                    318 
 Certificats de compliment de CQ                    207 
 Certificats finals d’obra (parcial i totals)                    611 
 Llibres d’obra                     17 
 Documentació tècnica                  228 
 Documentació de seguiment de control                  126 
 Documentació de seguiment d’obra                     5 
 Relació dels controls d’obra i resultats                 128 
 Coordinacions de seguretat                  566 
 Estudis bàsics de seguretat i salut                  549 
 Estudis de seguretat i salut                   35 
 Actes d’aprovació del Pla de seguretat i salut                418 
 Llibres d’incidències de seguretat i salut                489 
 Certificats d’habitatge usat (CHU)                521 
 Informes i altres treballs               193 
 Renúncies                 63 

 TOTAL DOCUMENTS VISATS            5.678 
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Entitat de registre del Certificat digital IDCAT 
 
La Delegació d’Osona és l’única entitat a la ciutat de Vic que realitza la validació de la signatura 
digital IDCAT. Durant el 2011 s’han emès 50 signatures digitals per a usuaris i col·legiats. 
 
 
Formació i sessions tècniques 
 

Gener 
· Sessió Tècnica i Visita: Disseny acústic del teatre l’ Atlàntida de Vic 
· Sessió Informativa: Les noves tarifes de visat 2011 
· Sessió Tècnica: Presentació del nou decret d’inspecció tècnica dels edificis ( ITE ) 
 
Febrer 
· Curs de formació: Diagnosi i terapèutica d’edificis existents. Revisions ITE 
 
Març 
· Jornada sobre els requeriments de les llicències municipals segons el  Reial Decret 1000/2010,  
de 5 d’agost, sobre el  visat col·legial obligatori 
 
Abril 
· Curs de Formació: Patologia de forjats  
· Sessió Tècnica sobre l’Amiant 
· Sessió Informativa : Informe de la Inspecció técnica d’Edificis i annexos 
 
Octubre - novembre 
 · Curs Eficiència energètica i adaptació d’energies renovables a edificis existents 
 
Novembre 
· Sessió tècnica: Nous productes ceràmics. Característiques i aplicació a l’obra. 
 
 Visites tècniques 
 
Maig 
· Túnel del Buc Viaducte de la Resclosa ( eix Transversal )   
 
Juny 
· Visita Tècnica: Ecoedifici de Lavola i el teatre l’Atlàntida 
 
Desembre 
· Rehabilitació campanar de la catedral de Vic 
 
 
Comunicació, cultura i actes socials 
 
Concursos 
 
· 3r Concurs de paletes   
L’activitat emmarcada dins dels actes del Mercat del Ram 2011 va consistir en la construcció d’un 
element d’obra artesana de paleta. 

 Va comptar amb 7 empreses de materials patrocinadores del concurs. 
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· 4t concurs d’operadors de retroexcavadores 
El concurs que es va celebrar el dissabte del Mercat del Ram als terrenys de Can Garrofa,  
 

Sopar de col·legiats 

 

Una any més la delegació d’Osona va celebrar el tradicional sopar de col·legiat de la comarca. 
Enguany va tenir lloc el divendres 3 de juny al Restaurant Mas d’Osor de Viladrau, al bell mig del 
Montseny.  Hi van assistir un total de 85 persones. 

 
Com ja és costum durant la celebració es va fer la presentació dels nous col·legiats de la comarca a 
la resta de companys i es va retre homenatge al col·legiat 1.285 Salvador Solagran i Presseguer que 
complia 50 anys d’exercici professional i al col·legiat 6.249 Pere Pou i Viñas pels seus 25 anys també 
d’exercici de la nostra professió. 
 
Acte seguit va prendre la paraula el delegat Santi Garolera i Comas que va acomiadar-se del seu 
càrrec a la Delegació després de 16 anys de col·laboració amb la nostra seu, 8 dels quals com a 
Vocal territorial en un emotiu discurs i va presentar a la nova delegada Maria Molins i Sala que va 
dirigir unes paraules a tots els presents. Va tancar l’acte la presidenta del Col·legi Maria Rosa 
Remolà. 
 
 
Activitats lúdiques  
 
· Sortida BTT Taradell 
· Sortida BTT Vic Muntanyola 
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5.5 DELEGACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL 
 
 
Equip responsable 
 
Vocal de la Junta de Govern i delegat del Vallès Occidental: Jaume Casas 
La comissió territorial inicialment va estar formada per Francisco José Andreu, Josep Mas, 
Anna Simó, Isabel López i Marc Barjola. Després del període electoral, es va constituir la 
nova comissió territorial amb Francisco José Andreu, Josep Mas, Anna Simó i Marc Barjola. 
 
La Comissió Territorial ha treballat participant en les diferents comissions, taules i activitats 
diverses relacionades amb el sector, en els municipis de la comarca i seguint la planificació 
de les activitats que es van marcar per a l’any 2011, comptant amb la participació i 
col·laboració de diferents col·legiats. Aquest any s’han dut a terme 21 reunions ordinàries. 
 
Relacions amb l’entorn 
 
En col·laboració amb els ajuntaments que estan dins de l’àmbit de la Delegació, s’han dut a terme 
nombroses reunions que han possibilitat diferents iniciatives.  
Les taules tècniques, comissions i demés activitats en que participa la Delegació, són: 
 
· Ajuntament de Terrassa 
 
- Continuació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa per a la prevenció i 
minimització de residus.  
- Taula de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa. 
- Comissió Tècnica ECOFÒRUM de l’Ajuntament de Terrassa. 
- Taula Técnica, 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. 
 
· Ajuntament de Sabadell 
 
- Comissió de Paisatge Urbà (PEIPU) de l’Ajuntament de Sabadell. 
- Comissió de seguiment de les obres de perllongament del FCG a Sabadell. 
- Protocol de la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic de l’Ajuntament de Sabadell. 
- Membres del Consell Assessor de l’habitatge de l’Ajuntament de Sabadell. 
- Taula de Mobilitat. 
 
· Altres institucions 
 
- CECOT. El delegat Jaume Casas forma part de la junta directiva de la mateixa en representació del 
CAATEEB. 
- Taula de Comerç Exterior i Internacionalització i Club financer. 
- Intercol·legial Tècnica del Vallès. 
- Per altra banda la Delegació manté diferents reunions amb altres entitats que cal destacar: Cambra 
de la Propietat Urbana, Somuhatesa, Vimusa, entre d’altres. 
 
 
Serveis al col·legiat 
 
La Delegació situada al c. Sant Francesc, 18, ha estat el centre de formació per a la realització de 
cursos. 
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L’Oficina de Serveis del Vapor Universitari a banda de l’atenció col·legiat, s’han realitzat, xerrades, 
sessions tècniques i espais empresa (Esmorzars al Vapor) i exposicions. 
 
 
Tramitació del visat  
  
DOCUMENT   TERRASSA 2011 
 Projectes                       549 
 Assumeix direcció                     1.409 
 Legalitzacions                          52 
 Programes de control de qualitat                        458 
 Certificats de compliment de CQ                       369 
 Certificats finals d’obra (parcial i totals)                    1.230 
 Llibres d’obra                         34 
 Documentació tècnica de la direcció d’obra                      253 
 Documentació de seguiment de control                       191 
 Documentació de seguiment d’obra                        10 
 Relació de controls d’obra                     219 
 Coordinacions de seguretat                      828 
 Estudis bàsics de seguretat i salut                     834 
 Estudis de seguretat i salut                       75 
 Actes d’aprovació del Pla de seguretat i salut                     516 
 Llibres d’incidències de seguretat i salut                     642 
 Certificats d’habitatge usat (CHU)                     887 
 Informes i altres treballs                    256 
 Renúncies                   211 
 TOTAL DOCUMENTS VISATS                9.023 
 
 
 
Test aluminós 
 
La Delegació facilita l’assaig per determinar la presència de ciment aluminós en una mostra de 
formigó d’una bigueta. És un servei a col·legiats i a tots els ciutadans. S’han fet 61 test aluminós. 
 
 
Formació i sessions tècniques 
 
Gener 
Tarifa de visats 2011 
Decret d’inspecció tècnica d’edificis  
 
Març 
Adaptació al CTE dels informes i projectes de rehabilitació  
Jornada sobre l’administració electrònica a Terrassa 
Sessió de debat sobre l’Altra Quality per usuaris de l’aplicació 
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Abril 
Sessió de simulació de tarifes de visats 
 
Maig 
Informe de la inspecció tècnica d’edificis i annexos 
 
Juny 
Inspeccions ITE . Diagnosi i terapèutica d’edificis existents 
Incompatibilitat jubilació amb exercici  
 
Novembre 
Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d’edificis existents 
La prediagnosi de façanes, mitgeres i patis  
La prediagnosi de cobertes 
ITE: La prediagnosi d’estructures 
 
 
Altres sessions d’interès 
 
· Esmorzars al Vapor 
 
Març 
Saunir Duval  
 
Juny 
Uralita sistemes de tuberia 
Murprotect 
 
Setembre 
Sika (2 sessions) 
 
· Visites tècniques 
Visita d’obres al remodelat Teatre Principal de Terrassa. 
Visita tècnica a l’antic Hospital del Tòrax 
Visita a la seu d’iGuzzini 
Visita tècnica a Compac Habit 
Visita tècnica al Mercat Municipal de Rubí 
Visita tècnica a les obres de l’ETSAV 
 
· Col·loqui-conferència Estudi Ramon Folch  
 
· Espai Empresa 
Presentació productes Würth 
 
 
Comunicació, cultura i actes socials  
 
Sopar de col·legiats 
 
El dia 28 d’octubre de 2011 va tenir lloc el 20è Sopar d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
dl’Edificació de la Delegació del Vallès Occidental. 
 
Enguany va tenir lloc a les instal·lacions del Centre Tecnològic Leitat. Ens vam aplegar col·legiats, 
acompanyants, col·laboradors, representants col·legials i institucionals per a celebrar els 20 anys de 
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la Delegació. Durant la vetllada es van entregar els premis del concurs i es va retre homenatge als 
col·legiats que complien 25 anys de professió i una benvinguda als nous col·legiats. Van assistir 120 
persones. 
 

 
Activitats culturals i lúdiques 

· Visita guiada al Monestir de Sant Benet de Bages el dia 20 de març de 2011 
· 2n Torneig de Pàdel del CAATEEB el dia 1 d’octubre de 2011 
 
Exposicions 
 
· VI Biennal Artística col·lectiva d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
· Josep Cárceles (El pintor de l’esperit) 
· 4t Concurs Biennal de Fotografia 
 
 
Altres iniciatives d’àmbit ciutadà 
 
Els aparelladors del Vallès Occidental també han donat suport a diferents activitats d’àmbit ciutadà 
de lleure, artístiques i a entitats encaminades a treballar per la salut com ara: Fundació Oncolliga, 
Associació Vallès Amics de la Neurologia (AVAN), Fundació Prodis i Penjats per les mates que vol 
promoure l’interès per les matemàtiques. 
 
 



      Memòria 2011 CAATEEB - 112  

5.6 DELEGACIÓ VALLÈS ORIENTAL 
 
 
Equip responsable 
 
Inicialment, l’equip responsable va estar constituït per: 
· Vocal de la Junta de Govern i delegat del Vallès Oriental: Esteve Aymà 
· La comissió territorial va estar formada per Jesús Rey, Sebastià Pujol, Joaquim Paretas, Ignasi 
Molins i Montserrat Llobet.  
Després del període electoral, el 6 de juny es va constituir la nova comissió territorial formada per: 
Margarida Deumal, Montserrat Casabayó i Jesús Rey. Sebastià Pujol va ser escollit com a vocal de la 
Junta de Govern i delegat del Vallès Oriental. 
 
La comissió territorial es reuneix periòdicament, cada dues setmanes. Ha treballat en actes dels 
municipis de la comarca i ha participat en les activitats planificades per a l’any 2011. 
 
Serveis al col·legiat 
 
Tramitació del visat  
 
DOCUMENT   GRN 2011  
 Projectes              702
 Assumeix direcció          1.422 
 Legalitzacions               71   
 Programes de control de qualitat            405 
 Certificats de compliment de CQ               249
 Certificats finals d’obra (parcial i totals)            1.020
 Llibres d’obra                55
 Documentació tècnica              366
 Documentació de seguiment de control               120
 Documentació de seguiment d’obra                   5  
 Relació de controls d’obra              171
 Coordinacions de seguretat               817
 Estudis bàsics de seguretat i salut            1.087
 Estudis de seguretat i salut                 57
 Actes d’aprovació del Pla de seguretat  
 i salut               590
 Llibres d’incidències de seguretat i salut               765
 Certificats d’habitatge usat (CHU)            1.044
 Informes i altres treballs               366
 Renúncies               131
 TOTAL DOCUMENTS VISATS            9.443
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Proves de Laboratori 
 
La delegació facilita l’assaig de Ciment aluminós, difracció de raigs X, porositat, clorurs, sulfats i 
d’altres 
 
Biblioteca 
 
Durant aquest any, a part de les consultes s’ha continuat amb el servei de préstec de llibres. Durant 
el 2011 s’han fet 18 préstecs de llibres i revistes tècniques. 
 
 
Relacions amb l’entorn  
 
Projecció de la Delegació 
 
· Ajuntament de Granollers - Agenda 21 
La Comissió Territorial continua assistint a les reunions de l’Agenda 21 de Granollers, com a vocals 
en la revisió del Pla d’Acció Ambiental de Granollers 
 
· Ajuntament de Granollers - Pla Estratègic de Granollers 
La Comissió Territorial forma part dels grups de treball que han participat en l’ elaboració del Pla 
Estratègic de Granollers. El procés va culminar el passat 28 de març quan es va presentar a la Sala 
de Plens de l'Ajuntament de Granollers la publicació del II Pla Estratègic de Granollers.  
 
· Ajuntament de Granollers i Consell Assessor Urbanístic 
 
· Ajuntament de Granollers i COAC de Granollers 
Continua el conveni de col·laboració que es va signar l’any 2008. 
 
· Polítics locals i COAC Granollers  
La delegació del Vallés Oriental ha participat en diferents xerrades amb polítics locals sota el títol: 
“Converses d'Arquitectura, Urbanisme i Construcció. Accions municipals en temps de crisis”. Dates: 7 
de febrer: xerrada amb el candidat a l'alcaldia d'ERC ,14 de febrer: xerrada amb el candidat a 
l'alcaldia del PP, 21 de febrer: xerrada amb el candidat a l'alcaldia del CIU  
28 de febrer: xerrada amb el candidat a l'alcaldia del PSC.  
 
· Intercol·legial 
Com a membres de la Intercol·legial, conjuntament amb la Delegació del Vallès Occidental s’ha 
participat en les reunions i visites programades. 
 
· Tribunal Arbitral del Vallès Oriental 
El Sr. Esteve Aymà Pedrola, com a vicepresident del Tribunal Arbitral del Vallès Oriental, ha continuat 
representant al Col·legi en aquest òrgan, i també en l’Associació per a l’Arbitratge del Vallés Oriental. 
 
· Fòrum per al futur de la construcció al Vallès 
 
 
Formació i sessions tècniques 
 
Formació contínua 
 
Control d'execució d’instal·lacions I (E37408)  
Adaptació al CTE dels informes i projectes de rehabilitació (R14009) 
Patologia dels forjats (R14604) 
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Lessions Menors i Humitats (R14505) 
Patologia dels sòls (R14303) 
Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis existents (R13713) 
Eines d'investigació pericial (P13402) 
 
      
Sessions Informatives 
 
· Noves Tarifes de visat 2011 
· Decret d’inspecció tècnica d’edificis 
  
Espais empresa 
 
· Ascensors hidràulics: nous avenços tecnològics 
· Sistemes d’evacuació d’aigües residuals  en edificis i ventilació de instal·lacions  
· Panell solar tèrmic de pissarra natural 
 
Visites tècniques 
 
· Visita a l’edifici Media-TIC 
  
 
Comunicació, cultura i actes socials 
 
Sopar de col·legiats 
 
La Delegació del Vallès Oriental va celebrar el passat 25 de novembre el tradicional sopar anual de 
col·legiats i col·legiades. La trobada es va fer al restaurant Can Traver de Bigues i Riells amb la 
participació de més d’un centenar de professionals acompanyats dels seus familiars i amics. Un total 
de 5 patrocinadors van col·laborar amb el sopar.  
 
Visites culturals i lúdiques 
 
· Sortida lúdica a la Mola 
· Vista guiada al Sincrotró Alba 
 
Exposicions 
 
· Essències de mar II, d’Inna Fernández 
· La pintura reflexiva i meditada, de Montserrat Viaplana 
· Mirades, de Xavier Mallol 
· Diversitat matèrica, d’Esther Tenedor Solsona 
· Retalls de Llum, de Quim Dasquens 
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6. GESTIÓ COL·LEGIAL  
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6. GESTIÓ COL·LEGIAL 
 
 
 
6.1 MEMÒRIA DE LES ACCIONS DE SERVEIS INTERNS  
 
 
L’objectiu principal de treball de l’àrea de Serveis interns, durant tot l’any 2011, ha estat adoptar 
mesures de reducció de despesa i millorar els circuits interns de funcionament operatiu. Les línies de 
treball han estat: 
 
· Reducció dels serveis de missatgeria, servei de neteja, servei de consergeria entre d’altres   
· Implantar mesures per disminuir les despeses en consums (telèfon, electricitat, material d’oficina) 
· Potenciar els lloguers del CAATEEB 
· Adequar un nou espai per la Corredoria d’Assegurances 
· Optimitzar el servei de microinformàtica del CAATEEB 
· Potenciar la interconnectivitat amb les administracions publiques, AOC  
 
 
Evolució de la plantilla 
 

PLANTILLA ETT'S BECARIS COL·LABORADORS TOTAL

2010 57 0 6 3 66
2011 46 0 5 3 54  

 
 
Distribució de la plantilla 
 
La distribució de la plantilla en les diferents àrees de gestió és la següent: 
 

NOMBRE TREBALLADORS
Serveis al col·legiat 15
Assessoria Jurídica 5
Formació - Col·legiació 6
Àrea Tècnica 9
Comunicació 3
Serveis interns 8
Total 46  
 
 
 
Atesa la realitat dels ingressos, la situació dels sector i les perspectives de futures, s’ha continuat 
amb la tasca de rebaixar la massa salarial del CAATEEB. Fet que comporta revisar les funcions dels 
llocs de treball i els procediments interns. 
 
El 2011 també s’ha treballat l’elaboració i l’inici del procés de negociació d’un nou Pacte Laboral 
d’Empresa, que comporta una racionalització i legislació laboral congruent amb les circumstàncies de 
la institució. 
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Massa salarial 2011  
 
Sous i Seguretat Social                      2.310.544,72    
Altres depeses                                        49.489,81 
Total                                                2.360.034,53 
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Aquesta documentació s’imprimeix en paper certificat amb el segell ecològic “cigne blanc”. 
La cartolina de la portada i la separata són lliures de clor. 


