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1. LA INSTITUCIÓ 
 

1.1 PRESENTACIÓ 
 
L’any 2012 ha estat un any difícil per a la marxa de l’economia en general i per a la nostra activitat 
professional en particular. Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació ens trobem 
immersos en una profunda crisi la sortida de la qual passa, d’una banda, per la transformació del sector 
de la construcció i, de l’altra, per la nostra evolució com a professionals.  
 
Des del CAATEEB ens hem proposat abordat de manera decidida el futur de la professió i ho hem fet 
conjuntament amb la resta de col·legis de Catalunya sota el lema 2012 Any del rellançament 
professional. Hem treballat en quatre àmbits principals com són les competències, les 
especialitzacions, la formació i la responsabilitat professional, junt amb la difusió necessària al sector i 
a la societat.  
 
Aquest treball de reflexió i debat no ens ha allunyat del dia a dia en el que el suport a la recerca de 
treball, la formació, la potenciació de l’àrea tècnica i el suport jurídic i la major difusió en mitjans de 
comunicació han estat prioritaris en el nostra pla d’acció col·legial. També hem dedicat esforços a 
l’optimització dels recursos disponibles, la racionalització dels sistemes informàtics i la millora de la 
comunicació amb els col·legiats. La vigilància i austeritat pressupostària ha estat aplicada en la mateixa 
línia que ens anys anteriors. 
 
El primer programa d’internacionalització professional ha començat a donar els primers fruits i ja es 
prepara la segona edició, mentre s’obren nous contactes i nous mercats en països emergents. La 
celebració de les primeres jornades Construmón i la publicació de la Guia per treballar a l’estranger han 
estat fites que ens marquen el camí a seguir. També el suport tècnic ha estat intens amb l’organització 
de jornades informatives i d’assessorament per abordar les noves oportunitats professionals. En l’àmbit 
de la formació hem fet un pas de gegant amb el llançament de la plataforma en línia Àrea Building 
School conjuntament amb el Col·legi de Madrid. 
 
Una altra prioritat de l’any 2012 ha estat l’acció en premsa, amb una major notorietat en els àmbits que 
ens són propis i que ens apropen al ciutadà. I hem obert un nou canal de relació amb els professionals i 
amb el públic en general a través de la nostra participació en les xarxes socials. En aquest àmbit, el de 
la comunicació, hem treballat per difondre la nostra opinió i posicionament sobre les qüestions que ens 
preocupen. 
 
A continuació trobareu el detall de la feina feta al llarg d’aquests dotze mesos. Vull agrair la dedicació i 
el compromís mostrat per l’equip de direcció i per tots els treballadors del Col·legi. Gràcies als membres 
de la Junta de Govern i de les comissions territorials. I gràcies també, als companys i companyes que 
treballeu intensament i desinteressadament des de les diferents comissions i grups de treball o bé 
individualment en benefici del nostre Col·legi i dels 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 
 
2012 Any del rellançament professional 
 

 
 
 
El CAATEEB va posar en marxa conjuntament amb la resta de col·legis d’aparelladors de Catalunya un 
pla d’acció per al rellançament professional que s’ha dut a terme al llarg de l’any i per aquest motiu ha 
estat anomenat com a Any del rellançament professional. El pla d’acció es va presentar als col·legiats 
al març en un acte que va aplegar més de tres-cents professionals. Hi van assistir els directors de els 
escoles EPSEB i La Salle, ex presidents del CAATEEB, tots els membres de la Junta de Govern del 
Col·legi i les comissions territorials. El desenvolupament del pla s’ha dut a terme al llarg de l’any i ha 
consistit en el treball sobre quatre eixos principals: (1) Potenciar la transició d’atribucions a 
competències professionals; (2) Definir i consolidar les especialitzacions professionals; (3) Promoure la 
formació (reglada, professional i continuada) com a eina de millora de la competitivitat; i (4) Redefinir i 
adequar els mecanismes de responsabilitat professional i la seva cobertura.  A aquests eixos s’hi 
afegeix un darrer objectiu transversal que ha estat fer la difusió necessària d’aquest treball al sector de 
la construcció i l’edificació i a la societat. 
 
Com a eina de participació es va obrir un espai específic al web del Consell Català en el qual es van 
publicar els notícies i els avenços produïts en el seu desenvolupament, així com diverses enquestes 
adreçades a tot el col·lectiu. Un bon nombre de professionals han participat al llarg de l’any en les 
diverses taules de treball, les conclusions de les quals s’han incorporat al pla de futur i l’estratègia que 
marcarà les línies de treball per a la nostra professió.  
 
 
L’assegurança triennal, assignatura pendent de la LOE 
 
Una de les accions destacades dutes a terme en el marc de la campanya 2012 Any del rellançament 
professional va ser la celebració d’una jornada de responsabilitat civil professional dedicada a la 
implantació de l’assegurança triennal prevista a la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) com a garantia 
als usuaris i com a mecanisme per equilibrar els costos de l’assegurança de responsabilitat civil entre 
tots els agents de l’edificació. La jornada es va organitzar conjuntament amb la resta de col·legis 
d’aparelladors de Catalunya i va comptar amb el suport de l’Audiència Provincial de Girona i de les 
asseguradores MUSAAT i ASEMAS. La jornada va ser presidida per la consellera de Justícia de la 
Generalitat, que va manifestar el seu suport a l’objectiu de la jornada de reivindicar l’entrada en vigor 
efectiva de les garanties que preveu la LOE. Es va presentar un estudi elaborat pel CAATEEB sobre 
els costos de la cobertura de la responsabilitat civil en els principals agents del procés edificatori. 
 
En el debat hi van participar activament els representants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el 
Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, el Col·legi d’Administradors de Finques de 
Barcelona-Lleida i el president de l’Audiència Provincial de Girona. Les conclusions del debat van ser 
subscrites pels representants de totes les entitats participants i altres entitats del sector. 
 
 
Internacionalització professional i guia per treballar a l’estranger 
 
Un dels eixos més importants de la tasca desenvolupada pel CAATEEB aquest any ha estat el suport 
per a l’ocupació del professional mitjançant l’actualització permanent i la publicació de les demandes de 
treball de la borsa del CAATEEB i d’altres entitats, l’atenció individualitzada i l’organització de tallers per 
a l’ocupació en col·laboració amb entitats com ara Barcelona Activa. 
Dins d’aquest àmbit, el CAATEEB ha treballat intensament en la continuïtat del programa 
d’internacionalització dels despatxos professionals que va arrencar la primavera del 2011 i ja ha 
començat a donar els primers fruits i l’experiència per marcar el camí al segon programa que el 
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CAATEEB du a terme amb el suport d’ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana 
depenent de la Generalitat. 
En aquesta mateixa línia s’inscriu el treball de recerca de nous mercats com ara el Canadà, amb una 
primera prospecció feta amb la col·laboració del govern del Quèbec. O la creació i publicació de la Guia 
per treballar a l’estranger, que el Col·legi va posar a punt i que es va presentar públicament en la 
primera jornada Construmón, la nova cita que reunirà al CAATEEB tots els professionals interessats a 
trobar nous mercats arreu. La primera edició es va celebrar a l’octubre amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya i el Ministeri d’Economia i va comptar amb la participació de companys que han iniciat la 
seva internacionalització professional i que van donar el seu testimoni en directe via Internet. 
Per altra banda, el Col·legi ha estat centre d’atenció de col·lectius estrangers i empreses que volen 
establir contacte amb professionals d’aquí i ha rebut la visita de representants d’entitats del sector 
d’arreu del món.  
 
 
Taula d’experts per la llei de la rehabilitació i la regeneració urbana 
 
Al març, la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento va constituir 
una taula d’experts per l’edificació sostenible, dins la qual es va convidar al nostre Col·legi. Va ser un 
grup de 10 experts als quals se’ls va demanar fer una diagnosi i aportar propostes referents a un nou 
marc normatiu per al sectors de la rehabilitació i la regeneració urbana, mitjançant diverses reunions 
que s’han desenvolupat tot al llarg de l’any 2012. La unanimitat entre els diferents experts participants i 
una gran receptivitat per part dels representants del Ministeri, va permetre avançar molt ràpidament a 
definir el marc idoni per un nou sector de l’edificació. Ha estat una oportunitat única per plantejar al 
Govern de l’Estat que cal una aposta decidida per la rehabilitació, ja que és avui la única via per 
reactivar un sector que ha resultat tant malmès per la crisis econòmica. Es van posar sobre la taula 
dades i estudis (conclusions del Congrés R+S=F entre d’altres) que demostren com la potenciació de la 
rehabilitació integral tindrà efectes inductius per a la necessària transformació de l’economia espanyola 
vers una economia més competitiva i capaç de donar resposta als compromisos europeus. 
 
 
El Col·legi punta de llança de la rehabilitació a la Mediterrània  
 
També en l’àmbit internacional hem de destacar aquest any la cloenda a l’octubre del projecte 
Montada, iniciat l’any 2009 i finançat per la Unió Europea (UE), que ha estat liderat pel nostre Col·legi. 
Tenia per objectiu promoure el desenvolupament sostenible en el Magrib mitjançant la rehabilitació i la 
sensibilització ciutadana envers el patrimoni arquitectònic. Han estat tres anys de treball a sis ciutats 
històriques d’Algèria, Tunísia i el Marroc. Mitjançant debats i seminaris, s’ha format més de 1500 
professionals en materials i tècniques tradicionals o guies turístics amb coneixements sobre el 
patrimoni construït de els ciutats. S’han fet treballs pilot de rehabilitació i s’han preparat els manuals de 
rehabilitació, eines imprescindibles per afrontar els treballs amb criteris clars i s’ha obtingut resultats i 
presència mediàtica en els mitjans de comunicació i a través d’Internet i les xarxes socials. Finalment, 
Montada ha permès consolidar un grup multidisciplinari d’experts en regeneració urbana i rehabilitació 
d’edificis, que ha donat suport tècnic a les actuacions realitzades i que està preparat per donar resposta 
a les necessitats en aquest camp en el futur. 
 
 
Potenciació de l’àrea tècnica i suport jurídic  
 
En un marc de canvis com l’actual, en què la feina professional és voluble i canviant, és més necessari 
que mai el suport tècnic i jurídic al professional. Per això aquesta ha estat una de les prioritats 
marcades per l’equip de govern. Noves àrees de treball, normativa tècnica, canvis en les condicions 
laborals i la contractació han fet necessari un esforç suplementari d’informació, documentació i 
assessorament. Destaquen les sessions informatives i de consulta sobre les ITE, el nou decret sobre 
les cèdules d’habitabilitat, la responsabilitat civil o els honoraris professionals. O les activitats en l’àmbit 
de la rehabilitació, com la celebració al novembre del primer simposi Tradició i innovació en 
rehabilitació, pensat per facilitar l’intercanvi de coneixements entre professionals i empreses, unint 
teoria i pràctica, recerca i aplicació a l’obra, per fer de la rehabilitació una activitat plenament 
normalitzada al nostre país. I finalment, preparant el 2013 Any de la rehabilitació energètica, amb 
l’objectiu de reforçar el compromís social i ambiental del Col·legi i de la professió i posicionar al mateix 
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temps el col·lectiu d’aparelladors com els veritables experts en qui confiar els treballs de rehabilitació i 
millora de l’eficiència energètica dels edificis.  
 
 
Més formació i en línia 
 
Un any més, la formació ha estat un dels factors clau de la política professional del CAATEEB. No 
només ha estat un dels temes d’anàlisi i aprofundiment en l’Any del rellançament professional com una 
de les principals eines de millora de la competitivitat, sinó que enguany hem sumat esforços que ens 
permetran ampliar el camp d’acció, arribar a més professionals i facilitar-los l’accés a la tan necessària 
formació contínua i especialització. Hem finalitzat un any acadèmic i hem iniciat un altre amb una oferta 
més gran de cursos de màsters i postgraus, formació contínua, presencial i en línia, i sessions 
tècniques per desenvolupar adequadament la nostra carrera professional i per estar al dia en tot allò 
que fa referència al nostre entorn laboral. Per accedir a aquest programa, el Col·legi ofereix grans 
avantatges per matricular-se en els cursos i actualitzar la nostra formació en les millors condicions.  
 
Al juliol, el CAATEEB arribava a un acord amb el Col·legi de Madrid per impartir conjuntament formació 
en línia a tots els professionals de l’Estat espanyol i que ha merescut el recolzament del Consell 
General de l’Arquitectura Tècnica d’àmbit estatal. La formació s’imparteix a través de la plataforma 
virtual desenvolupada pel CAATEEB, una eina interactiva que opera a través d’Internet i que permet 
impartir una formació totalment especialitzada i adaptada a la demanda del col·lectiu professional i del 
sector, possibilitant als professionals desenvolupar-se de forma òptima a través de la seva vida laboral. 
La col·laboració entre els dos col·legis de Madrid i Barcelona permetrà sumar esforços, guanyar 
eficiència i compartir l’anormal experiència de les dues institucions en matèria formativa. La plataforma 
ha estat batejada com a Àrea Building School i ja és plenament operativa. 
 
 
Posicionament professional i social 
 
El Col·legi participa activament en el debat professional i ciutadà i pren partit per aquells punts de vista 
que interessen el nostre col·lectiu professional. Al juny, el CAATEEB va presentar, conjuntament amb 
l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, el manifest en defensa de la funció 
social dels col·legis, l’exercici professional responsable i la importància de salvaguardar el sistema de 
garanties que els col·legis representen per a la societat. A l’octubre, els cinc col·legis de Catalunya 
manifestaven davant la UPC el seu desacord amb el canvi de nom del grau d’Enginyeria d’Edificació 
que havia acordat el Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya. A més, els 
presidents dels col·legis van iniciar un seguit de gestions davant les autoritats acadèmiques i els 
representants del Govern.  
  
El Col·legi tampoc és aliè al debat ciutadà i de país i juntament amb una quarantena d’entitats i 
associacions de Catalunya van fer públic un manifest a favor del dret a decidir i de suport a la resolució 
aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya al setembre on s’expressa la necessitat que el poble 
català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu, com a única via per tal de 
garantir el progrés social, el desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la 
cultura i la llengua pròpies. 
 
 
Recollir l’opinió dels professionals del sector 
 
Els col·legiats han pogut donar la seva opinió sobre diferents temes de gran importància per al nostre 
futur professional i també sobre diverses iniciatives que el CAATEEB ha posat en marxa en diversos 
àmbits de l’exercici professional. L’agilitat i rapidesa que avui ofereixen els mitjans electrònics i Internet 
ha facilitat en bona mesura la preparació i difusió de diverses enquestes als col·legiats i altres 
professionals de la construcció. La posada en marxa de la plataforma Area Building School va venir 
precedida per una enquesta als professionals sobre la viabilitat de la formació en línia en relació a la 
formació presencial. Una segona enquesta feia referència a la valoració dels estudis universitaris i la 
seva idoneïtat per la incorporació al mercat de treball, l’enquesta del CAATEEB formava part d’un 
estudi sobre la formació universitària de els carreres tècniques de l’edificació i l’arquitectura.  
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Una altra enquesta va fer referència a l’ús de els xarxes socials per part dels nostres col·legiats i 
col·legiades, prèvia al llançament del Twitter del CAATEEB. També el web del Col·legi ha sol·licitat el 
punt de vista dels professionals mitjançant la secció L’enquesta que, amb periodicitat quinzenal, ha fet 
preguntes relacionades amb la conjuntura del sector, la formació postgrau, la responsabilitat civil i 
altres temes més de caràcter social i d’interès ciutadà com ara la instal·lació d’Eurovegas a Catalunya, 
les polítiques d’austeritat exercides des del govern o la conveniència o no de què Catalunya pugui 
esdevenir un estat sobirà.      
 
 
Informació àgil i debat tècnic 
 
La millora dels mitjans d’informació dels col·legiats ha estat també una prioritat aquest any. El 
setmanari 7@ ha arribat puntualment tots els dimecres amb la informació d’interès professional 
presentada de manera ordenada i amb brevetat i que l’interessat pot ampliar en connexió amb la 
pàgina web del CAATEEB, veritable portal d’informació i gestió professional, que es complementa amb 
la nova pàgina web de la corredoria d’assegurances i, a un nivell més tecnològic, amb l’Agenda de la 
Construcció Sostenible.  
 
Aquest any 2012 hem entrat a les xarxes socials i hem començat per Twitter. El compte es va obrir al 
juliol i a finals d’any eren prop de 500 els seguidors entre col·legiats, empreses, institucions, 
associacions i altres professionals, polítics, periodistes o estudiants. S’han fet més de 400 piulades i la 
resposta tant del col·lectiu professional com del públic en general ha estat encoratjadora, pel nombre 
de seguidors i també pels seus comentaris, que mostren la satisfacció per aquesta nova eina de 
comunicació col·legial. 
 
Pel que fa a L’informatiu, que havia estat la principal eina de comunicació amb els col·legiats, lliure 
d’aquesta funció que ja cobreixen altres mitjans del CAATEEB més ben preparats per la rapidesa i 
agilitat que proporcionen les noves tecnologies, s’ha reconvertit en la revista tècnica demanada pels 
professionals. I ara doncs, 20 anys després, disposem d’una revista tècnica que, amb una periodicitat 
trimestral, fa arribar als aparelladors l’actualitat de la construcció i les noves tecnologies. 
 
 
A favor dels bons professionals 
 
Sense sortir de l’àmbit tecnològic, el CAATEEB va lliurar un any més els Premis Catalunya Construcció 
en la que ha estat la 9ena convocatòria. Uns premis que mantenen l’objectiu inicial de reconeixement 
públic de  les principals funcions professionals relacionades amb el procés d’execució de les obres. La 
participació no havia estat mai tan elevada, amb gairebé 200 candidatures en les quatre categories de 
direcció i gestió de l’execució de l’obra, coordinació de seguretat, innovació en la construcció i 
intervenció en edificació existent. Els premis compten amb el suport del Consell de Col·legis 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya i d’Arquinfad. 
 
Com a novetat, es va obrir un procés de participació entre els professionals i el públic en general per 
escollir, entre els finalistes, l’obra que reuneixi les millors condicions de qualitat i excel·lència 
constructiva. El lliurament dels premis es va fer a l’Hotel Hesperia Tower de L’Hospitalet, amb una 
cerimònia que va comptar amb la presència de l’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marin i el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, a més d’altres autoritats, representants del sector 
professionals. El Premi especial a la Trajectòria Professional 2012 va ser per pel company Santiago 
Loperena, aparellador i professor d’Història de la Construcció de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 
 
 
Més presents en els mitjans de comunicació 
 
El CAATEEB ha estat més present que mai en els mitjans de comunicació, com havia de ser en el marc 
de l’Any del rellançament professional. Amb més de 40 comunicats de premsa emesos al llarg de l’any, 
entrevistes i rodes de premsa, els resultats han estat positius, amb presència destacada dels nostres 
representants en els mitjans més rellevants de la premsa escrita, ràdio i televisió. Igualment, el Col·legi 
ha estat referent per a les consultes tècniques dels mitjans de comunicació. La situació de mercat de 
treball i la internacionalització professional, el paper de la rehabilitació en la generació d’activitat, la 



      Memòria 2012 CAATEEB - 13  

inspecció tècnica i la seguretat dels edificis, l’Any del rellançament professional o el veredicte dels 
Premis Catalunya Construcció han estat alguns dels temes més destacats per la premsa. També ha 
estat un any de difusió professional en la premsa comarcal i local, gràcies a la tasca desenvolupada 
des de les delegacions, amb els delegats i les comissions territorials al capdavant.   
 
 
Molt a prop del territori i dels ciutadans 
 
La tasca feta per les delegacions col·legials ha estat més intensa que mai. La presència en tot el 
territori, a prop dels ciutadans i amb iniciatives com ara els convenis per impulsar l’ocupació al 
Maresme, la participació en el Mercat del Ram de Vic o en la Setmana de la Sostenibilitat de 
Granollers, l’organització del Premi Mazcuñán del Bages, Berguedà i Anoia, amb una important 
repercussió als mitjans o la tasca al costat dels ajuntaments del Vallès han estat algunes de els accions 
que destaquem, a més de la intensa tasca formativa, representativa i de gestió i que es detallen en el 
corresponent capítol d’aquesta memòria. Finalment i completant aquesta crònica, la celebració del 
primer any de vida de la nova delegació col·legial de l’Alt Penedès i Garraf, que des del seu petit local 
de Vilafranca ha dut a terme una tasca intensa de formació, relació social i posicionament institucional.    
 
 
Preparació de l’Any de la Rehabilitació Energètica 
 
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, ha aconsellat a la Junta de 
Govern declarar l’any 2013 com a Any de la Rehabilitació Energètica. És amb aquest objectiu que s’ha 
estat treballant en la definició de diverses accions orientades cap aquesta temàtica d’una forma global i 
que permetin 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. 
 
Una de les accions més significatives que s’han preparat en el marc de l’Any de la Rehabilitació 
Energètica és el Test Energia. El Test Energia parteix de la base que els nostres edificis són avui 
ineficients energèticament, però que és relativament fàcil millorar-los amb mesures correctives del 
comportament dels usuaris i de la forma d’utilitzar l’energia.  
 
Es tracta d’un mètode d’avaluació energètica que es basa en la realització de l’estudi constructiu, dels 
usos i del comportament energètic dels edificis per tal de plantejar una eficiència energètica raonable 
en funció de les seves característiques intrínseques. Sobre la base d’aquest coneixement, 
s’identifiquen i defineixen les millors alternatives per reduir consums energètics i fer un edifici més 
eficient 
 
 
1.3 ÒRGANS DE GOVERN 
 
 
Reunions de la Junta de Govern 
 
La Junta de Govern s’ha reunit 26 vegades al llarg de l’any, normalment en dilluns alterns. En la sessió 
ordinària celebrada el 26 de novembre, la presidenta va designar el vocal Jordi Gosalves i López com a 
vicepresident segon, en aplicació de l’article 49 dels Estatuts col·legials. La composició de la Junta de 
Govern és la següent: 
 
Maria Rosa Remolà, presidenta 
Antoni Floriach, vicepresident 1er i delegat del Maresme 
Jordi Gosalves, vicepresident 2on 
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 
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Jaume Casas, vocal i delegat del Vallès Occidental 
Adrià Guevara, vocal 
Sebastià Jané, delegat en funcions de l’Alt Penedès-Garraf 
 
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 22 de maig i la segona el 18 de desembre. 
 
En la sessió de maig, la Junta de Govern va presentar la liquidació pressupostària i l’informe de gestió 
corresponent a l’any 2011, 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).  
 
 
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 
22 de maig de 2012 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 2011. L’acord es va prendre amb el vot 
favorable de tots els presents excepte 1 vot en contra 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 2011 i el balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2011. L’acord es 
va prendre amb el vot favorable de tots els assistents excepte 1 abstenció. 

3. Elegir els col·legiats Juan José Rami, Salvador Navarro i Antoni Llobet que constituiran, junt 
amb Magí Miracle, Beth Bacardit i Frederic de Buen la Comissió Econòmica per a l’exercici 
2012, d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials. 

4. Designar els col·legiats Anastasi Bajo de la Fuente, Josep Mas Sala i Salvador Navarro, amb 
Pere Roig 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 
2013 presentat per la Junta de Govern, que acompanya un programa d’acció col·legial basat en la 
qualitat del servei i el suport al professional. Consultoria tècnica, assessoria jurídica, formació, servei 
d’ocupació seran prioritaris en un entorn marcat per un marc econòmic difícil i pels canvis legislatius en 
el nostre entorn professional. L’economia col·legial continuarà la política de màxima austeritat, 
disciplina i rigor en el control de la despesa implantada en els anys anteriors. És manté la mateixa 
quota col·legial de l’any anterior, sense regularitzar ni tan sols l’IPC, amb un increment de la bonificació 
escalada per als recent titulats que s’amplia fins al tercer any.  
 
 
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 18 
de desembre de 2012 van ser els següents: 

1. Aprovar la proposta de pressupost presentada per la Junta de Govern per a l’exercici 2013, 
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 1 abstenció.  
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2. Designar els col·legiats Albert López Iborra, Josep Mas Sala i Josep Baquer Sistach, amb Jesús 
Maria Rey 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 
 
Consell Català 
 
El Consell de Col·legis d’Aparelladors de Catalunya agrupa els cinc col·legis de Barcelona, Girona, 
Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre i està conformat pels companys Ramon Ferré (president), Maria 
Rosa Remolà (vicepresidenta), Joaquim Romans (vicepresident), Julio Baixauli (secretari) i Pere 
Garrofé (tresorer). La presidenta del Col·legi de Barcelona, Maria Rosa Remolà, exerceix el càrrec de 
presidenta executiva, amb funció d’execució dels acords i de representació del Consell. 
 
El Consell català s’ha reunit de manera periòdica al llarg de l’any per tractar sobre els temes d’interès 
professional que tenen àmbit català, com ara l’anàlisi de les propostes normatives i legislatives 
catalanes o la coordinació administrativa per a l’exercici professional arreu de les nostres comarques. 
Un dels temes principals d’actuació conjunta ha estat la posada en marxa de la campanya 2012 Any 
del rellançament professional i el treball dut a terme en les  taules de reflexió i debat en els àmbits de la 
competència professional, les especialitzacions, la formació continuada i la responsabilitat professional. 
Professionals d’arreu del país han treballat per a la preparació d’un pla d’acció que ens permeti afrontar 
els nous temps i garantir un futur millor per als nostres professionals. Aquest compromís de treballar 
conjuntament per millorar el nostre futur va quedar reflectit en la redacció de la Declaració de 
Montserrat, signada pels cinc presidents dels col·legis catalans. 
 
Altres temes destacats que s’han treballat al Consell Català han estat la defensa davant el govern de 
Catalunya, les universitats i les escoles de la denominació del títol de grau d’enginyer d’edificació per 
als nostres estudis universitaris. Per altra banda, el nostre Col·legi participa en nombroses comissions 
de treball en representació del Consell Català com ara la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, la 
Comissió del Pacte Social de l’Habitatge o la Comissió de l’Habitatge Social, entre d’altres. 
 
Un any més, el Consell que agrupa tots els col·legis d’aparelladors de Catalunya ha donat suport als 
Premis Catalunya Construcció que organitza el CAATEEB. 
 
 
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 Tècnica d’àmbit estatal, en la seva Comissió Executiva, així com en les reunions de 
l’Assemblea General. També hi ha participat en les reunions dels diferents grups de treball encarregats 
d’analitzar les iniciatives legislatives que afecten la professió i el nostre sector. 
 
La defensa de la denominació del Grau en Enginyeria d’Edificació ha estat un dels temes principals 
abordats per l’organització col·legial, continuant una tasca iniciada en anys anteriors. El CAATEEB ha 
participat activament en el grup de treball sobre la professió i les seves responsabilitats amb l’objectiu 
de contribuir a la definició d’un model d’exercici professional i organització col·legial. A finals de l’any, la 
filtració d’un esborrany sobre la futura llei de serveis professionals ha tornat a posar sobre la taula 
l’amenaça de la supressió de les reserves d’activitat i la lliure competència entre les professions 
tècniques del nostre sector. En aquest sentit, l’organització col·legial ha donat resposta als 
requeriments emesos per la Comissió Nacional de la Competència al llarg de l’any, que veu en la tasca 
reguladora de l’exercici professional responsable un fre a la lliure competència. 
 
En l’àmbit tècnic, el CAATEEB ha col·laborat amb el Consejo General en l’anàlisi de la posada en 
marxa i l’aplicació del decret d’eficiència energètica dels edificis i ha col·laborat amb els cursos de 
l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). També ha donat suport a la promulgació 
de la llei de mesures impulsores de la rehabilitació, ha participat activament a la taula de l’edificació 
sostenible, la regeneració urbana i la promoció del lloguer. 
 
En l’àmbit internacional, el Col·legi va participar en les assemblees de l’Association of European 
Building Surveyors & Construction Experts (AEEBC), celebrades a Estocolm i Manchester i en la qual 
es van tractar temes de gran interès per als tècnics de la construcció europeus. Arrel d’aquesta 
participació, el Consejo General va decidir reactivar el contacte amb aquesta associació, de la qual és 
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membre i iniciar els tràmits per a la implantació a Espanya del carnet EurBE amb el suport dels 
col·legis. Finalment, el nostre Col·legi ha mantingut una col·laboració continuada amb l’assessoria 
jurídica i l’assessoria tècnica del Consejo. 
 
   
Generalitat de Catalunya 
 
El CAATEEB ha treballat conjuntament amb la Generalitat de Catalunya en diversos àmbits d’interès 
professional, principalment en tot allò relacionat amb el mercat de treball. Ha continuat la tasca iniciada 
l’any anterior amb el centre de promoció de negocis d’ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de 
l’empresa catalana. Amb ACC1Ó i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) el CAATEEB va participar 
en una primera visita de reconeixement a Quèbec (Canadà), per conèixer de primera mà les 
oportunitats que ofereix aquest país per als aparelladors i les seves empreses. També varem participar 
en una sessió de networking internacional d’empreses de la construcció en el marc del Saló dels 
Emprenedors de Fira de Barcelona. Igualment destaca la celebració de la jornada Construmón 
celebrada a l’octubre amb el suport de la Generalitat i el Ministeri d’Economia del Govern espanyol.     
 
En l’àmbit de les tecnologies i pràctica professional el CAATEEB i la Generalitat van organitzar diverses 
activitats conjuntes entre les quals destaca la sessió sobre dubtes i consultes sobre les ITE, celebrada 
al CAATEEB junt amb el Servei de Conservació del Parc d’Habitatges de la Generalitat. O la sessió de 
presentació del nou Decret 141/2012 de mínims d’habitabilitat, organitzada amb la col·laboració del 
Servei d’Habitabilitat i Parc Desocupat de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya. En l’àmbit de la 
seguretat i salut destaca la sessió tècnica sobre la implantació de la seguretat i salut des de l’inici de la 
promoció immobiliària, jornada organitzada amb el suport del Departament d’Empresa i Ocupació. El 
Col·legi ha mantingut una estreta relació de treball amb altres departaments de la Generalitat com ara 
el de Justícia. La consellera de justícia, Pilar Fernández, va participar en la jornada dedicada a 
l’assegurança triennal, l’assignatura pendent de la LOE. 
 
El CAATEEB ha mantingut reunions amb els diferents departaments de la Generalitat per transmetre el 
punt de vista de la professió en els temes que ens interessen com la necessitat de promocionar la 
rehabilitació d’edificis o la reivindicació del paper dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers 
d’edificació en un futur de lliure competència professional. També hem mantingut una relació estreta 
amb entitats com ara Infraestructures (abans GISA). El seu president, Josep Lluís Quer va participar en 
les sessions Dinars Construcció per explicar la situació dels projectes de promoció pública. A un nivell 
més tècnic, destaca la col·laboració en la preparació del banc de dades per al control de qualitat. 
 
Finalment, cal destacar la participació del conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, en la Nit 
de la Construcció que organitza el CAATEEB.  

 
 

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. 
 
Amb l’Ajuntament de Barcelona s’ha treballat intensament en la implantació de les llicències 
electròniques i la tramitació per internet amb el suport del Col·legi. 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 delega una part del procés de tramitació i es garanteix que els 
documents compleixen tots els requisits. Altres ajuntaments catalans pretenen iniciar també processos 
similars en els processos de tramitació de llicències.  
 
Un any més, la col·laboració amb l’agència municipal Barcelona Activa ha estat molt intensa, 
principalment en l’àmbit de la recerca de treball, la formació en competències professionals i 
l’emprenedoria. També en l’àmbit de la rehabilitació, el Col·legi ha treballat amb els ajuntaments amb 
l’impuls a la innovació, la formació i la promoció de la rehabilitació. 
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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. 
 
 
Altres col·legis i entitats del sector 
 
El Col·legi ha mantingut una intensa col·laboració amb la resta de col·legis professionals i les entitats 
del sector. Pel que fa als col·legis, destaca la participació en la tasca desenvolupada per l’Associació 
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que agrupa més de 90 col·legis professionals de 
diferents sectors i representa més de 150.000 col·legiats catalans i de la qual la presidenta del 
CAATEEB, Maria Rosa Remolà, ostenta la vicepresidència sectorial d’enginyeria, arquitectura i tècnica. 
Al juny, la Intercol·legial catalana va presentar públicament un manifest en defensa de la funció social 
dels col·legis i la importància de salvaguardar el sistema de garanties que aquests representen per la 
societat.  
 
El mes d’octubre, el CAATEEB i 37 col·legis professionals i associacions agrupades en la Intercol·legial 
de Catalunya feien públic un manifest per donar suport al dret del poble de Catalunya de decidir 
lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu. 
 
També en l’àmbit professional el Col·legi ha treballat conjuntament amb d’altres entitats amb les quals 
ens uneixen interessos comuns, com la reivindicació de la implantació de l’assegurança triennal al 
sector de la construcció, feta conjuntament amb la resta de col·legis d’aparelladors catalans, el Col·legi 
d’Arquitectes, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, el Col·legi d’Administradors de Finques, 
la Presidència de l’Audiència Provincial de Girona, així com les entitats asseguradores MUSAAT i 
ASEMAS. També la col·laboració amb Arquinfad, associació interdisciplinària del disseny de l’espai i 
amb els premis que organitza anualment l’entitat, els Premis FAD, premis amb un reconegut prestigi en 
els àmbits de l’arquitectura, l’interiorisme i els espais urbans i que ja compten amb més de 50 anys 
d’història.  
 
Altres col·laboracions destacades han estat la preparació i el llançament conjuntament amb el Col·legi 
d’Aparelladors de Madrid d’Àrea Building School, la primera plataforma en línia de formació per als 
professionals de la construcció, que ha comptat amb el suport del Consell General de l’Arquitectura 
Tècnica d’àmbit estatal. 
 
La col·laboració amb la resta de col·legis d’aparelladors de Catalunya ha estat intensa i especialment 
amb els de Lleida i Terres de l’Ebre, amb els quals el CAATEEB ha signat un acord de col·laboració 
específic per facilitar la prestació de serveis als col·legiats de les dues entitats i que permetrà 
incrementar la col·laboració mútua per oferir serveis de tipus professional, assistencial, de previsió i 
assegurances i de formació en condicions d’avantatge.    
 
La col·laboració ha estat igualment intensa amb altres col·lectius del nostre sector com ara els 
promotors i constructors, aquests darrers varen celebrar enguany els seus 800 anys del Gremi de 
Constructors.  
 
 
Relació amb les escoles 
 
Un any més, la relació amb les escoles ha estat intensa, en part, per motiu de la implantació dels 
estudis de grau que faculten per exercir l’arquitectura tècnica i per la discrepància sorgida amb algunes 
universitats amb motiu del canvi en la denominació del títol acadèmic. Per altra banda i a un nivell més 
pràctic, la col·laboració ha estat molt estreta amb l’objectiu de facilitar la incorporació dels nous titulats 
a l’exercici de la professió. S’han fet conferències a les escoles i, fins i tot, en la Universitat Ramon 
Llull-La Salle, la iniciació a l’exercici professional és considerada com una assignatura més.  

Igual que en els anys anteriors s’ha prestat serveis als estudiants mitjançant la targeta de 
precol·legiació, s’han concedit els premis als millors treballs final de carrera i s’ha organitzat la jornada 
Construjove d’iniciació a l’exercici professional, una jornada que enguany arribava a la vuitena edició. 
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Aquest any, Barcelona va acollir la conferència de directors de les escoles, una trobada emmarcada 
per la implantació dels estudis de grau, així com l’ajustament en la política pressupostària de les 
universitats de l’Estat espanyol. El CAATEEB va participar en el debat de la ponència sobre el futur 
dels estudis universitaris de la branca d’arquitectura i edificació convocada per la UPC. En aquesta 
ponència s’han tractat temes com ara la reducció dels pressupostos, el fort descens de l’activitat del 
sector i les sortides professionals dels universitaris, entre d’altres. 
 
Finalment, cal assenyalar el reconeixement oficial del Màster Project Manager en Edificació que 
imparteix el CAATEEB per part de la Fundació UPC.  
 
 
Empreses del sector 
 
El CAATEEB ha renovat i ha establert nous acords de col·laboració amb les empreses amb l’objectiu 
de desenvolupar conjuntament accions en els àmbits de la informació, la divulgació tècnica, així com en 
la formació dels professionals. També ha establert al llarg de l’any acords de publicitat i patrocini per 
facilitar el desenvolupament del programa d’acció col·legial i especialment en els àmbits de les 
publicacions, les sessions tècniques i les activitats de caràcter social. Les empreses amb les quals s’ha 
signat conveni de col·laboració l’any 2012 han estat: 
 
BASF 
GAS NATURAL 
CABBSA 
NAVASA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS 
MC PREVENCIÓN 
CLÍNICA MIRAVÉ 
 
Patrocini de publicacions i activitats amb les empreses i entitats següents: 
 
BASF Constructions Chemicals 
CABBSA 
Gas Natural SDG 
Navasa Construcciones y Estructuras 
SIKA 
Teyco 
MC Prevención 
Volkswagen Barcelona 
Caixa d’Enginyers 
 
 
Espai Empresa 
 
També aquest any s’han celebrat sessions tècniques de presentació de productes i serveis que han 
estat seguides amb gran interès pels professionals. A Barcelona s’han celebrat 6 sessions amb un total 
de 549 inscrits, mentre que a les delegacions s’han fet 10 sessions a les quals hi ha participat 586 
professionals. Finalment i en l’àmbit comercial, s’han dut a terme altres accions comercials amb la 
participació de 91 empreses. 
 
 
Relació de les reunions i trobades institucionals més destacades: 
 
 
Gener 
Reunió de la Comissió Territorial d’Osona Vic 
Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf Vilafranca del Penedès 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental Terrassa 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental Granollers 
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 
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Barcelona 

Sessió de treball per a la configuració del proper certamen Construmat Barcelona 
Acte oficial d’inauguració del 50 aniversari de l’EPSEB Barcelona 
Reunió de la Taula de la Construcció del Berguedà Berga 
Entrevista amb el director d’Ensenyament Barcelona 
Reunió de la Comissió de Joves del CAATEEB Barcelona 
Sessió de la Junta de Govern del Consell Català Barcelona 
Reunió de la Taula Lletrada dels col·legis professionals Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Maresme Mataró 
Sessió del Grupo de Trabajo sobre la Profesión y sus Responsabilidades Madrid 
Signatura del conveni de patrocini amb l’empresa BASF Barcelona 
Signatura del conveni de col·laboració institucional amb l’IMPEM i la Fundació Tecnocampus 
Mataró 
Sessió de Junta de Govern de PREMAAT Madrid 
Sopar dels col·legiats de l’Alt Penedès-Garraf Sant Cugat Sesgarrigues 
Reunió del Comitè de Seguiment de la Corredoria d’Assegurances Barcelona  
Reunió amb el president de MUSAAT Barcelona 
Reunió amb el director d’estudis d’enginyeria d’edificació de l’Escola La Salle Barcelona 
Sessió del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona Barcelona 
Presentació de l‘estudi sobre el Vallès a Foment del Treball Barcelona 
 
 
Febrer 
Reunió de la Taula Tècnica de l’Ajuntament de Terrassa Terrassa 
Reunió amb els responsables del departament de Territori i Sostenibilitat Barcelona 

Reunió de la Junta Directiva de CECOT Terrassa  
Reunió de la Comissió Territorial d’Osona Vic 
Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia Manresa 
Junta de Govern del Consejo General de la Arquitectura Técnica Madrid 
Reunió plenària del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat Barcelona 
Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf Vilafranca del Penedès 
Reunió de treball amb el president del COAC Barcelona 

Reunió de treball cicle de conferències a l’Escola La Salle Barcelona 
Reunió del comitè de mitjans de comunicació del CAATEEB Barcelona 
Reunió del Comitè d’Activitats del CAATEEB Barcelona 
Reunió del Grup de Treball del Protocol Intercol·legial del Visat Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental Granollers 
Comissió Executiva del Consejo General Madrid  
Reunió del Comitè de Seguiment de la Corredoria d’Assegurances Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Maresme Mataró 
Reunió de Grup de Treball del Consorci de l’Habitatge Barcelona 
Reunió de la Comissió del Patrimoni de l’Ajuntament de Mataró Mataró 
Taula rodona sobre rehabilitació d’El Periódico de Catalunya Barcelona 
Reunió de la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Catalunya Barcelona 
Reunió del Consell General del Pla Estratègic Metropolità Barcelona 
Reunió de la Comissió de Seguiment de la Corredoria d’Assegurances Barcelona 
Reunió amb la delegació del COAC del Vallès Terrassa 
Entrevista de L’Observatori del Sector Barcelona 

Entrevista amb el secretari general d’Universitats Barcelona 
Reunió de la Taula Lletrada de l’Associació Intercol·legial de Catalunya Barcelona 
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Reunió de la Comissió Permanent del Patronat de l’ITeC Barcelona 
Reunió de la Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica Barcelona 
 
 
Març 
Sessió de Junta de Govern del Consejo General Madrid 
Reunió del Patronat Municipal de l’Habitatge Barcelona  
Reunió del Comitè de Seguiment de la Corredoria d’Assegurances Barcelona 
Sessió de presentació de la nova Llei d’Urbanisme Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental Terrassa 
Reunió de la Comissió Territorial d’Osona Vic 
Sessió de la Junta de Govern del Consell Català Barcelona 
Reunió amb experts en xarxes socials Barcelona 
Reunió del Tribunal Arbitral del Vallès Oriental Granollers 
Reunió de la Comissió de seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental Granollers  
Reunió de la Taula Tècnica de col·legis professionals Barcelona 
Entrevista de La Vanguardia als presidents del Consell Català Barcelona 
Entrevista amb el president del Consell Social de la UPC Barcelona 
Reunió amb l’Agència Catalana de la Competència Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia Manresa 
Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf Vilafranca del Penedès 
Reunió de la Comissió Territorial del Maresme Mataró 
Acte d’homenatge al Col·legi de Llicenciats en Filosofia i Lletres Barcelona 
Conferència-col·loqui al Col·legi de Censors Jurats de Comptes Barcelona 
XIV Jornades Universitàries de Cultura Humanista Montserrat 
Participació a la Fira Ecobuild Londres 
Taula d’Interpretació i Desplegament dels Plans d’Autoprotecció Barcelona 
Reunió de la Comissió Organitzadora de Jornada Tècnica de l’IMPEM Mataró 
Sessió Tècnica de Treball del Pla Director d’Il·luminació Barcelona 
Reunió de la Comissió de Seguretat i Salut en la Construcció Barcelona 
Reunió de la Regidoria d’Urbanisme Mataró 
Reunió de la Comissió 2012 Any del rellançament professional Barcelona 
Jornada de la Comissió 0,7 del CAATEEB Barcelona 
Seminari a la Direcció de Comerç sobre oportunitats de negoci a Colòmbia Barcelona 
Reunió de la Comissió Executiva del Consejo General Madrid 

Sessió sobre el Mon Empresarial a Fira de Barcelona Barcelona 

Sessió informativa sobre la modificació de la Llei d’Urbanisme Barcelona 

Sessió extraordinària de la Junta de Govern del Consejo General Madrid 

Sessió de l’Assemblea General del Consejo General Madrid 

Taula rodona sobre rehabilitació i pla Impulsa del COAC Barcelona 

Sessió a l’APCE sobre inversió immobiliària al Perú Barcelona 

Sessió de presentació de 2012 Any del rellançament professional Barcelona 

Reunió de la Comissió Permanent del Patronat de l’IteC Barcelona 

Sessió de la Mesa per a l’Edificació Sostenible al Ministeri de Foment Madrid 

Reunió de la Taula Lletrada de l’Associació Intercol·legial Barcelona 
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Abril 
Reunió a la gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament Barcelona 
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 Maresme Mataró 
Sessió del Pla Estratègic Metropolità Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental Granollers 
Sessió de la Junta de Govern del Consejo General Madrid 
Reunió de la Taula de col·legis professionals d’àmbit tècnic Barcelona 
Sessió de la junta de Govern del CAATEEB Barcelona 
Reunió del Comitè Territorial del Bages-Berguedà-Anoia Manresa 
Sessió de treball Any del rellançament professional/Les competències Barcelona  
Reunió extraordinària del Consell Municipal de Medi Ambient i Sosteniblitat Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental Terrassa 
Acte de constitució del Consell UPC Alumni Barcelona 
Reunió de la Comissió Executiva del Consejo General Madrid 
Roda de premsa 2012 Any del rellançament professional Barcelona 
Sessió de la Junta de Govern del Consell Català Barcelona 
Reunió del Consell d’Administració de Gescol Serveis i ASP Corredoria d’Assegurances 
Barcelona 
Sessió tècnica sobre rehabilitació i sostenibilitat en hotels L’Hospitalet de Llobregat 
Sessió de treball del jurat dels Premis Catalunya Construcció Barcelona 
Sessió de treball de la Intercol·legial sobre la Llei de Serveis Professionals Barcelona 

41 Reunió de l’Assemblea General de les entitats europees de la construcció (AEEBC) 
Estocolm  
 
 
 
Maig 
Sessió de la Comissió Permanent del Patronat de l’IteC Barcelona 
Segona sessió de treball amb experts sobre les xarxes socials Barcelona 
Reunió del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial d’Osona Vic  
Sessió de la Junta de Govern del Consejo General Madrid 
Sessió de la Junta de Govern del CAATEEB Barcelona 
Reunió de la Comissió d’Activitats del CAATEEB Barcelona 
Reunió de la Comissió Júnior del CAATEEB Barcelona 
Sessió de treball Any del Rellançament Professional/Especialitats Barcelona 
Acte de presentació del Programa d’internacionalització per a les empreses catalanes 
Barcelona 
Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf Vilafranca del Penedès 
Reunió de la Comissió Territorial del Maresme Mataró 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental Granollers 
Reunió amb el regidor d’Habitatge de l’Ajuntament Barcelona 
Reunió del comitè de seguiment de la Corredoria d’Assegurances Barcelona 
Reunió del jurat dels Premis Catalunya Construcció Barcelona 
Jornada d’informació i debat sobre la Llei d’Urbanisme Barcelona 
Sessió informativa sobre el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 Barcelona
Reunió del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental Terrassa 
Festivitat patronal del Col·legi d’Enginyers de Camins Barcelona  
Sessió del grup de treball sobre la professió i les seves responsabilitats Madrid 
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Sessió del grup de treball sobre el protocol internacional intercol·legial Madrid 
Sopar anual de la Delegació del Maresme Mataró 
Celebració del XXIII aniversari del Tribunal Arbitral Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia Manresa 
Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades Barcelona 
Reunió amb el director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de la Generalitat Barcelona 
Reunió del comitè de mitjans de comunicació del CAATEEB Barcelona 
Entrevista i reportatge de Barcelona Televisió (BTV) sobre les ITE Barcelona 
Reunió amb la directora de la Fundació CIREM Barcelona 
Reunió del comitè organitzador dels Premis Catalunya Construcció Barcelona 

Sessió de treball de l’Any del rellançament professional/Formació Barcelona 

Reunió del grup de treball sobre peritatges judicials de la Intercol·legial Barcelona 

Jornada tècnica “La visió de les TIC des de la Catalunya Central” Manresa 

Reunió de la Comissió d’Urbanisme de l’Anoia Igualada 
Reunió amb el director de Qualitat d’Edificació i Rehabilitació de la Generalitat Barcelona 
 
 
Juny 
Sessió del Grup de Treball sobre la professió i les seves responsabilitats Barcelona 
Junta de Govern del Consell Català Barcelona 

Participació en la Diada de l’Enginyer Cornellà de Llobregat 
Reunió de la Comissió d’Afiliació Barcelona 
Sessió de Junta de Govern Barcelona 
Reunió plenària del grup de treball sobre la nova Llei de Serveis Professionals Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia Igualada 
Reunió amb el Col·legi d’Aparelladors de Madrid Madrid 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental Granollers 
Reunió de la Comissió Territorial d’Osona Vic 
Reunió de la Junta Directiva de la Intercol·legial catalana Barcelona 
Reunió amb el director de l’EPSEB Barcelona 
Reunió de l’Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació (OBRA) Barcelona 
Presentació de l’informe “Una visión para el sector de la edificación en España” Barcelona 
Sopar dels col·legiats i col·legiades d’Osona Gurb 

Sessió de constitució de la Taula de la Construcció/Construmat Barcelona  
Sessió plenària del Patronat de l’IteC Barcelona 
Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf Vilafranca del Penedès 
Reunió de la Comissió Territorial del Maresme Mataró 
Reunió amb el cap d’estudis de l’Escola La Salle Barcelona 
Acte d’inauguració del Saló BizBarcelona L’Hospitalet de Llobregat 

Sessions amb l’Associació Intercol·legial en el marc del Saló BizBarcelona L’Hospitalet de 
Llobregat 
Sessió de l’Assemblea Territorial de PREMAAT Barcelona 

Sessió de treball del jurat per als millors treballs fi de carrera de l’EPSEB Barcelona  
Sopar dels col·legiats i col·legiades del Bages-Berguedà-Anoia Sant Fruitós de Bages 
Assemblea General Ordinària del Consejo General Madrid 
Acte d’homenatge als companys amb 50 anys de professió Barcelona 
Sessió de debat 2012 Any del rellançament professional/Responsabilitats Barcelona 

Acte d’homenatge 25 anys de professió Barcelona 
Missió empresarial internacional Quèbec (Canadà) 
Acta acadèmic de lliurament de diplomes i premis a l’EPSEB Barcelona 
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Acte de presentació del projecte d’urbanització del passeig de la Plaça Major Sabadell 
Conferència debat sobre la crisi econòmica a la Fundació RBA Barcelona 
Sessió d’inici del procés de participació a l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 
Barcelona 
Reunió de la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial Barcelona 
Reunió del Consell d’Administració de Berga Progrés Berga 
Reunió de la Comissió deontològica del CAATEEB Barcelona 

Sessió de la Junta de Govern del Consell Català Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental Terrassa 
Presentació de l’informe sobre els col·legis professionals amb motiu de la transposició a 
Espanya de la directiva europea de serveis Barcelona 
La Nit de la Construcció L’Hospitalet de Llobregat 
Reunió de la Taula Tècnica Intercol·legial Barcelona 
Festa patronal del Col·legi d’Administradors de Finques Barcelona  
 
 
Juliol 
Reunió del Comitè Organitzador del Saló Construmat Barcelona 
Reunió de la Comissió de Visats Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial d’Osona Vic 
Visita d’una delegació russa d’empresaris de la construcció Barcelona  
Reunió de la Intercol·legial del Vallès Terrassa 
Sessió de la junta de govern del Consejo General Madrid 
Reunió de degans i presidents taula de col·legis tècnics Barcelona  
Entrevista de la Xarxa de Televisions Locals Barcelona 
Renió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia Manresa 
Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf 
Sopar institucional d’Arquinfad Barcelona 
Reunió de la Comissió Permanent del Patronat de l’ITeC Barcelona 
Reunió de la Junta de Govern del Consell Català Any del rellançament professional Barcelona 
Presentació del programa d’Ecodisseny 2012-2015 Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental Terrassa 
Jornada sobre edificació sostenible a Catalunya Barcelona 
Acte de lliurament dels Premis FAD Barcelona 
Reunió del Comitè Organitzador del Saló Construmat L’Hospitalet de Llobregat 
Sessió de l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020 Barcelona 
Sessió de treball per a la defensa de la denominació del títol d’Enginyer d’Edificació Barcelona  
Presentació de la proposta per al pla de treball per al sistema d’acreditacions Barcelona 
Acte de cloenda de la commemoració 8è centenari del Gremi de Constructors Barcelona 
Acte d’inauguració de l’exposició 50 anys de la seu del COAC Barcelona 
Reunió de la Comissió Executiva del Consejo General Madrid 
Reunió del Comitè de Seguiment de la Corredoria d’Assegurances Barcelona 
Reunió per a la preparació del sistema d’afiliació al CAATEEB Barcelona 
Reunió de la Comissió Rehabilitació CAATEEB-COAC Barcelona 
Sessió de la Comissió d’Urbanisme Barcelona 
Acte de signatura del conveni amb el Consejo General i el Col·legi de Madrid en l’àmbit de la 
formació Madrid 
 
 
Setembre 
Reunió de la Junta de Govern del CAATEEB Barcelona 
Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf Vilafranca del Penedès  
Reunió de la Comissió Territorial del Maresme Mataró 
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Reunió de la Comissió Territorial d’Osona Vic 

Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental Terrassa 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental Granollers 
Reunió de la comissió de mitjans de comunicació del CAATEEB Barcelona 
Sessió de treball de la comissió per a les acreditacions del CAATEEB Barcelona  
Reunió de la taula de col·legis tècnics Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia Manresa 
Reunió de la comissió de control d’atribucions professionals Barcelona 
Acte de presentació del programa de màsters i postgraus del CAATEEB Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental Granollers 
Reunió de la Comissió Territorial d’Osona Vic 
Reunió del Comitè Organitzador del Congrés WSB14 Barcelona 
Sessió del Consell Assessor de l’Habitatge Barcelona 
Sessió de la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per l’Habitatge Barcelona 
Reunió del Grup de Treball sobre la professió i les seves responsabilitats Madrid 
Sessió de la Junta de Govern del Consejo General Madrid 
Reunió amb MUSAAT Madrid 
Sessió de la Taula de la Construcció Berga 
Trobada per la posada en marxa de la corredoria d’assegurances del CAATEEB  
i la preparació de nous productes asseguradors Barcelona 
Sessió de Junta de Govern del Consell Català Barcelona 
Sessió de la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial Barcelona 

Participació en la Fira d’Igualada junt amb el Gremi de Promotors i Constructors de l’Anoia 
Igualada 
 
 
Octubre 
Entrevista amb el director general d’Universitats Barcelona 
Acte d’inauguració de l’any acadèmic i cloenda de la celebració dels 50 anys de l’EPSEB 
Barcelona 
Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf Vilafranca del Penedès 
Sessió de Junta de govern de CECOT Terrassa 
Acte social organitzat pel COAC Terrassa 
Reunió per a la simplificació administrativa del tràmit de les llicències municipals d’obres i 
activitats Sant Cugat 
Sessió de la Taula de la Construcció Manresa 

Reunió de la Comissió Permanent del Patronat de l’ITeC Barcelona 

Reunió de la Comissió Territorial d’Osona Vic 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental Granollers 
Primeres jornades Construmón al CAATEEB Barcelona 
Reunió de la Comissió Permanent del Consell d’Habitatge Social Barcelona 
Presentació de la Plataforma en línia de PREMAAT Madrid 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental Terrassa 
Sessió de Junta de Govern del Consejo General Madrid 
Entrevista amb el diari El País Barcelona 
Sessió de treball de la comissió per al projectes d’acreditacions professionals Barcelona 
Sessió de Junta de Govern Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia Manresa 
Assemblea territorial de PREMAAT Barcelona 
Reunió de la comissió de seguiment de la Corredoria d’Assegurances del CAATEEB Barcelona 
Reunió de la comissió d’atenció al col·legiat del CAATEEB Barcelona 
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Sessió de la Junta de Govern del CAATEEB Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Maresme Mataró 
Acte d’inauguració de l’any acadèmic i lliurament de diplomes del CAATEEB Barcelona 
Reunió de la comissió de coordinació administrativa del Consell Català Barcelona 
Sessió de Junta de Govern del Consejo General Madrid 
Trobada anual dels col·legiats i col·legiades del Vallès Occidental Sant Cugat del Vallès 
Entrevista amb el diari La Vanguardia Barcelona 
Reunió de treball sobre les acreditacions professionals Barcelona 
Reunió del grup de treball d’OBRA sobre projecció internacional Barcelona 
Presentació de la plataforma de formació en línia al Col·legi d’Administradors de Finques 
Barcelona 
Sessió de la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 
Catalunya Barcelona 
Reunió de la Comissió de Seguretat i Salut en la Construcció Barcelona 
Celebració del 1er Simposi Tradició i innovació en rehabilitació Barcelona 
Entrevista amb el diari La Vanguardia sobre el pla d’internacionalització professional Barcelona 
Reunió de gerents i directors de corredories d’assegurances Madrid 
Reunió amb el Col·legi de Madrid per a la plataforma de formació en línia Madrid 
Reunió de seguiment sobre el visat digital Barcelona 
Participació en la Diada dels agents de la propietat immobiliària Barcelona 

Participació en la Nit de l’Empresari Terrassa 

Reunió del grup de treball d’OBRA sobre normativa Barcelona 

Sessió de treball de la Taula de Col·legis Tècnics Barcelona 

Sessió de la Junta de Govern del CAATEEB Barcelona 

Sessió de la Comissió Econòmica del CAATEEB Barcelona 

Reunió amb el president del Col·legi d’Aparelladors de Madrid Barcelona 

Sessió de la Comissió Permanent de l’ITeC Barcelona 

Revisió i actualització del Manifest del Sector de la Construcció de Construmat Barcelona 
 
 
Novembre 
Sessió de treball del projecte per a les acreditacions professionals Barcelona 
Trobada de professors del CAATEEB Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial del Maresme Mataró 
Celebració de la jornada Construjove Barcelona 
Entrevista amb el president del Col·legi d’Administradors de Finques Barcelona 
Inauguració de la 20ena edició de Casa Decor Barcelona 
Reunió de la Comissió Territorial d’Osona Vic 
Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental Granollers 
Dinar amb el Consell d’Administració de MUSAAT, el president d’ASEMAS i el president del 
Consell Català Barcelona 
Reunió de la Intercol·legial Tècnica del Vallès Terrassa 
Jornada de Responsabilitat Civil Professional Barcelona 
Comissió Territorial del Vallès Occidental Terrassa 
Sessió de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya Barcelona 
Participació en l’Assemblea de les entitats europees de la construcció (AEEBC) Manchester 
Sessió de la Junta de Govern Barcelona 
Visita de la cònsol del Canadà per a la mobilitat internacional dels joves Barcelona  
Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf Vilafranca del Penedès 
Entrevista amb el rector de la UPC Barcelona 
Reunió de preparació de la 10a edició dels Premis Catalunya Construcció Barcelona 
Sessió de la Junta de Govern del Consejo General Madrid 
Reunió de la Comissió de Pressupostos del CAATEEB Barcelona 
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Assemblea General del Consejo Madrid 
Sessió de treball de la ponència arquitectura-edificació dels estudis universitaris Barcelona 
Sessió de Junta de Govern del CAATEEB Barcelona 
Reunió de treball per a la renovació del document de presentació institucional del CAATEEB 
Barcelona 
Reunió amb Infraestructures (GISA) Barcelona 
Sessió del Grup de Treball d’Exclusió Social con Consell de l’Habitatge Social Barcelona 
Sessió de treball pel projecte per a les acreditacions professionals Barcelona 

Reunió al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat Barcelona 

Reunió de la Comissió Executiva del Consejo General Madrid 

Sessió de Junta de Govern del CAATEEB Barcelona 
Participació en el 7è Congrés de la Federació d’Indústries de Construcció i Fusta de Catalunya 
Gavà 
Sessió de treball al CAATEEB amb motiu de la ponència arquitectura-edificació dels estudis 
universitaris Barcelona 

Sessió de Junta de Govern del Consell Català Barcelona 

Sessió del Ple del Patronat de l’ITeC Barcelona 

Sessió de treball del Pla Especial d’Intervenció en el Paisatge Urbà Sabadell 

Reunió del Grup de Treball de gerents i directors de la Intercol·legial Barcelona 

Trobada anual dels col·legiats i col·legiades del Vallès Oriental Les Franqueses del Vallès 
 
 
Desembre 
Presentació del Manifest en defensa dels professionals de l’arquitectura tècnica i enginyeria de 
Catalunya Barcelona 

Celebració de Matins Construcció dedicat a la certificació energètica dels edificis existents 
Barcelona 

Sessió de Treball de la ponència arquitectura-edificació dels estudis universitaris Barcelona 

Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia del CAATEEB Manresa 

Participació en la trobada de Nadal del Gremi de Constructors d’Obres Barcelona 

Reunió de la Comissió Territorial d’Osona Vic 

Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental Terrassa 

Reunió del Comitè Organitzador del WSB14 del Green Building Council Barcelona  

Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès Vilafranca del Penedès 
Acte de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 Barcelona 
Sessió de la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial Barcelona 
Sessió de Matins Construcció sobre la seguretat en la promoció immobiliària Barcelona 

Participació en la trobada de Nadal de l’Associació de Consultors d’Estructures Barcelona 

Sessió de la Junta de Govern del Consejo General Madrid 

Concert de Nadal a la basílica de Santa Maria del Mar Barcelona 

Entrevista amb El Periódico de Catalunya Barcelona 

Sessió de la Junta de Govern del CAATEEB Barcelona 

Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades Barcelona 

Sessió de Junta de Govern del Consell Català Barcelona 

Reunió de la Comissió d’Urbanisme Barcelona 
Reunió del Comitè Editorial de L’Informatiu Barcelona 
Reunió per a la coordinació del certificat d’idoneïtat tècnica Sant Cugat del Vallès 

Sessió de treball de la ponència per a la diagnosi i replantejament dels estudis universitaris 
Barcelona 
Reunió de la Comissió Executiva del Consejo General Madrid 
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Comissions col·legials i representació 
 
En les diferents àrees de treball del CAATEEB hi treballen comissions formades per membres de la 
Junta de Govern, personal del Col·legi i també per col·legiats i col·legiades i altres professionals que hi 
col·laboren habitualment i de manera desinteressada. A continuació fem una llista amb la composició 
d’aquestes comissions. Fem excepció de les comissions territorials del CAATEEB, així com la seva 
representació en els àmbits comarcal i local, que apareixen en el capítol de la Memòria dedicada a les 
delegacions col·legials. 
 
· Comissió Deontològica 
 
- Esteve Aymà 
- Salvador Navarro  
- Anna Simó  
- Joan Olona  
- Joan Leiva 
 
· Comissió d’Atenció al col·legiat 
 
- Joan Ignasi Soldevilla 
- Jordi Bravo 
- Joan Bosch 
- Esteve Aymà 
- Jordi Gázquez 
 
· Comissió d’Assegurances 
 
- Maria Rosa Remolà  
- Celesti Ventura  
- Maria Àngels Sànchez  
- Joan Ignasi Soldevilla  
- Llorenç Serra 
 
· Comissió Sènior  
 
- Josep Mas  
- Josep Vila 
- Rafael Cercós 
- Magí Miracle 
- Jaume Palmés 
 
 · Comissió Júnior 
 
- Alberto Fernández 
- Alba Pérez 
- Daniel Garcia 
- Alberto Gutiérrez 
- Laura Morales 
- Claudia Vargas 
- Joan Serra 
- Daniel Forteza 
- Bernat Navarro 
- Dani Garcia 
- Claudia Galicia 
- Laura Barroso 
- Marta Besalú 
- Alejandro Soldevila 
- Raúl Heras 
- Raúl Alvarez 
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- Mireia Cuesta 
- Maria Molins 
- Teresa Pallàs 
 
· Comissió d’Activitats 
 
- Maria Molins  
- Sensi Gálvez  
- Carles Cartañá  
- Joan Olivella  
- Fernando Valero  
- Francisco José Andreu  
- Jesús Rey  
- Marc Rovira  
- Josep Mas Sala  
  
- Mireia Cuesta  
- Teresa Pallàs  
 
· Comissió de Formació 
 
- Jordi Gosalves 
- Arcadi Prat 
- Montserrat Casabayó 
- Meritxell Bosch 
- Francisco José Andreu 
- Marc Barjola 
- Pere Mora 
- Conxi Pladellorens 
- Manuel Segura 
- Mònica Clemente 
- Àlvaro Cecilia 
- Teresa Pallàs 
 
· Comissió de Comunicació 
 
- Carolina Cuevas 
- Maria Molins 
- Joan Ignasi Soldevilla 
- Carles Cartañá 

 
· Comissió organitzadora dels Premis Catalunya Construcció 
 
- Maria Rosa Remolà 
- Maria Àngels Sánchez 
- Joan Ignasi Soldevilla 
- Carles Cartañá 
 
· Comissió del 0,7 
 
- Montserrat Casado 
- Carolina Cuevas 
- Maite Gutiérrez 
- Maria Rosa Viñolas 
- Ferran Zamorano 
- Jordi Arboix 
- Javier Rocabert 
- Cristina Albalate 
- Alvaro Pérez 
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· Comissió Econòmica 
 
- Joan Josep Rami 
- Salvador Navarro 
- Toni Llobet 
- Magí Miracle 
- Beth Bacardit 
- Frederic De Buen 
 
 
Comissions tècniques: 
 
· Grup de treball sobre les ITE 
- Antoni Floriach 
- Maria Àngels Sánchez 
- Jaume Casas 
- Manuel Segura 
- Sensi Gálvez 
 
· Comissió de Seguretat i Salut en la Construcció  
- Maria Àngels Sánchez 
- Ezequiel Bellet  
- Imma Costa 
- Miguel Angel Palomo   
- Ramon Puig 
- Josep M. Calafell 
- Victoria Piera  
 
· Grup de validació del Control CQ 
- Adrià Guevara  
- Xavier Humet  
- Marc Barjola  
- Antoni Floriach   
- Francisco José Andreu  
- Xavier Diez 
- Manuel Segura 
 
 
Representació externa del CAATEEB 
 
El CAATEEB participa activament en comissions i grups de treball del nostre àmbit professional i també 
com a representant de la societat civil en àmbits d’interès ciutadà. A continuació enumerem algunes de 
les comissions més significatives que compten amb la participació del Col·legi. A nivell comarcal i local, 
la representació recau en els nostres representants territorials i les comissions de treball figuren en 
l’apartat dedicat a les delegacions col·legials. 
 
· Àmbit institucional 
 

- Consorci de l’Habitatge de Barcelona 
- Consell de l’Habitatge Social de Barcelona 
- Taula de Col·legis Tècnics/Grup de Treball de Degans i Presidents de Col·legis Tècnics 
- Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial/Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i 

Tècnica 
- Centre Tecnològic Leitat 
- Mesa tècnica de seguiment de tramitació administrativa de l’Ajuntament de Barcelona 
- Mesa de seguiment del Conveni d’Orientació Ocupacional 
- Comissió de seguiment Universitat Ramon Llull-La Salle 
- Comissió de seguiment UPC-EPSEB 
- Taula lletrada dels col·legis professionals 
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· Consell General de l’Arquitectura Tècnica 
 

- Junta de Govern 
- Comissió Executiva 
- Assemblea General 
- Grup de treball per a l’estudi de procediment, cooperació i coordinació intercol·legial per a la 

pràctica del visat 
- Grup de treball de la professió i les seves responsabilitats 
- Grup de treball sobre la fitxa de materials 
- Grup de treball per al Pla Estratègic de l’Exercici Professional 

 
· Consell Català 
 

- Junta de Govern i presidència executiva 
- Taula d’experts en seguretat contra incendis 
- Taula de seguiment de la ITE 
- Subcomissió d’aplicació del CTE 
- Comissió de seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016 
- Comissió Permanent de l’ITeC 
- Ple del Patronat de l’ITeC 
- Consell Assessor de l’IMAT 
- Comissió de coordinació administrativa 
- Comissió d’Urbanisme de la Generalitat 

 
 
Àrea Tècnica 
 
El CAATEEB està representat i participa activament 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 (TAAC) 
 Taula per a la interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis (TINSCI);  
 Reunions amb l’Ajuntament de Barcelona per implantar les e-llicències i el informe d’idoneïtat 

tècnica. 
 Subcomissió sobre l’aplicació del CTE a Catalunya. 
 Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC): BEDEC Comissió Preus TCQ, 

Llibre de l'Edifici, Control de Qualitat, etc. 
 Comissió de seguretat i salut de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya  

 
 
La presència en l’activitat del sector 
 
Com cada any, des del Col·legi es 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 participacions són: 
 

 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. 

 
 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 segon 
informe: Una Visión País para el Sector de la Edificación en España. Hoja de Ruta para un 
Nuevo Sector de la Vivienda. 
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 Participació al 6e Urban Researchand Knowledge Symposiu: Rethinking Cities: Framing the 

future promogudes per ONU-Habitat i el Banc Mundial. 
 

 Participació a la Jornada de debat sobre el futur del Sector, promoguda pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya. 

 
 Participació a la plataforma per impulsar la rehabilitació juntament amb els Col·legis 

d’Arquitectes i d’Administradors de Finques, el Gremi de Constructors i la Cambra de 
contractistes. 

 
 Participació en l’organisme promogut per l’Ajuntament de Barcelona i que sota les sigles 

OBRA, vol promoure a nivell internacional l’exemple de la ciutat en l’àmbit de la regeneració 
urbana. 

 
 Participació en la taula formada per l’Ajuntament de Barcelona amb els col·legis d’arquitectes i 

aparelladors per tractar la problemàtica dels certificats habitabilitat de segona ocupació. 
 

 Asistencia a la trobada de la Taula d’entitats del 3er sector i reunions amb l’ONG Càritas per 
plantejar possibles accions de voluntariat entre els aatee. 
 

 Assistència a salons especialitzats en el l’àmbit de la construcció, la rehabilitació i el medi 
ambient. 
 

 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 Consell Municipal del Medi Ambient i en la Convenció de signants de 

l’Agenda21 de Barcelona 
 

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

 
 
 
Convenis de col·laboració institucional 
 
El Col·legi ha signat al llarg de l’any 2012 acords de col·laboració amb entitats del sector amb l’objectiu 
de treballar conjuntament i també per facilitar nous serveis als col·legiats. A continuació enumerem 
alguns dels més destacats. També s’han signat acords de col·laboració a nivell comarcal i local que se 
citen en l’apartat dedicat a les delegacions col·legials. 
 

- Signatura del Compromís per a la Sostenibilitat dins del Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona 

- Conveni amb l’Agència Catalana de l’Habitatge per facilitar-los l’accés a les bases del Centre 
de Documentació 

- Conveni amb el Col·legi d’Aparelladors de Lleida per a la col·laboració en la prestació de 
serveis als col·legiats 

- Conveni amb el Col·legi d’Aparelladors de les Terres de l’Ebre per a la col·laboració en la 
prestació de serveis als col·legiats 

- Conveni amb MC Prevención per a la col·laboració en activitats i serves del CAATEEB 
- Conveni amb el Green Building Council Espanya per potenciar les eines de certificació 

ambiental  
- Conveni amb QSI Amèrica per a la realització d’activitats de formació 
- Conveni amb el Col·legi d’Aparelladors de Madrid per a la col·laboració en matèria de formació 

en línia a tot l’Estat espanyol 
- Conveni de col·laboració amb la fundació privada Foment de l’Habitatge Social (fundació 

promoguda per Cáritas) per facilitar tècnics per emetre certificats d’habitabilitat. 
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1.5 INTEGRANTS DEL CAATEEB  
 
Col·legiats, precol·legiats i societats 
 
El Col·legi assumeix també 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. El CAATEEB integra un col·lectiu 
professional format per més de 8.000 aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, així com 
també precol·legiats i 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 a 31/12/2012: 
Nombre de col·legiats del CAATEEB amb col·legiació única                   7.475 
Col·legiats com a segona col·legiació i altres casos                                    171                    
 
TOTAL                                                      7.646 
 
   

INTEGRANTS DEL CAATEEB* 
Nombre de col·legiats                                                                   7.646 
- En actiu                                                       5.866 
- Sense activitat professional                                                        1.780 
Nombre de precol·legiats                                                                      255 
Nombre de societats professionals                                                                      267 
TOTAL                                                                                   8.168 
 

 
1.6 COL·LEGIACIÓ  
 
 
Altes i baixes 
 
El servei de col·legiació és responsable de tramitar les altes, baixes, reingressos i trasllats dels 
col·legiats. Al llarg del 2012 s’han col·legiat 214 persones, dels quals 195 són de nova incorporació i 19 
corresponen a reingrés en el CAATEEB. Durant aquest any s’han donat de baixa 600 col·legiats, dels 
quals  453 corresponen a baixa voluntària, 7 han estat baixa per trasllat a un altre col·legi, 42 han 
causat baixa per defunció i 98 per l’article 18D dels estatuts del CAATEEB. El resultat final és que a 31 
de desembre de 2012 el nombre de col·legiats del CAATEEB és de 7.646. 
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Distribució territorial 
 
Els col·legiats del CAATEEB es distribueixen en l’àmbit de la seu central i de les 6 delegacions de la 
manera següent: 
 

 Alt Penedès – Garraf: 263 
 Bages – Berguedà – Anoia: 336 
 Maresme: 594 
 Osona: 185 
 Vallès Oriental: 456 
 Vallès Occidental: 949 
 Seu central* 4.863  
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(*) Es comptabilitzen a la seu central també els col·legiats que per domicili fiscal no corresponen a la 
província de Barcelona 
 
 
Col·legiats per gènere 
 
La distribució per gènere del total de col·legiats a 31 de desembre de 2012 és la següent: 
 
Dones: 1.654 
Homes: 5.992 
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Col·legiats per edat 
 
La distribució dels nostres col·legiats segons l’edat és la següent: 
 
Fins a 35 anys: 1.851  
De 36 anys a 55 anys: 3.521  
De 56 anys a 65 anys: 1.177  
Més de 65 anys: 1.097  
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Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 
 
Del nombre total  de col·legiats 203 són aparelladors,  6.884 arquitectes tècnics, 390  arquitectes 
tècnics i enginyers d’edificació i 169 enginyers d’edificació. 
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Nous col·legiats 
 
Com cada any s’han fet sessions informatives d’acollida dels nous col·legiats. L’objectiu d’aquestes 
sessions és donar a conèixer els serveis del Col·legi, així com les primeres passes en l’exercici de la 
professió una vegada s’ha obtingut el títol universitari d’arquitecte tècnic o enginyer d’edificació.  
  
 
 
Pre-col·legiats 
 
Apropem el món laboral a l’estudiant d’arquitectura tècnica i enginyeria d’edificació mitjançant la pre-
col·legiació. Els estudiants poden formar part del Col·legi i accedir a una part important dels serveis del 
CAATEEB en les mateixes condicions que els col·legiats. El Col·legi, amb l’estreta relació que manté 
amb les universitats col·labora amb elles amb  el lliurament de premis dels millors treballs de final de 
carrera tant a l’escola La Salle com a l’Escola Politècnica Superior d’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 2012 tenen la condició de pre-col·legiats és de 255. 
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Exercents i no exercents 
 
Es considera un  col·legiat  "exercent" aquell que desenvolupa qualsevol activitat pròpia de la professió, 
amb independència de la modalitat d’exercici.  Particularment, el professional que realitzi treballs 
subjectes al visat ha de tenir obligatòriament la condició de col·legiat exercent. Així mateix i de 
conformitat amb la Llei 7/2006 d’exercici de professions titulades de Catalunya, els professionals 
exercents estan obligats a disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.   
 
En canvi, es considera un col·legiat "no exercent" aquell que no desenvolupa cap activitat pròpia de la 
professió. Els col·legiats que constin com a "no exercents" no podran visar ni registrar treballs 
professionals,  no formaran part de la base de dades de la Ventanilla Única  (que engloba tots els 
arquitectes tècnics exercents,  col·legiats en qualsevol col·legi de l'Estat, per facilitar l’exercici   en tot el 
territori espanyol) i tampoc podran formar part de la borsa de treballs d’exercici liberal  o de les llistes 
de pèrits que gestiona el CAATEEB. 
 
 
 
Exercents :  5.866 
No exercents :  1.780 
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Tipus 
 

 Estàndard : 6.587 
 Junior :          261 
 Sènior :         719  
 Invalidesa :     79  
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Residents i no residents 
 

 Residents:  7.554 
 No residents : 92  
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1.7 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL               
 
 

Servei de Mediació Col·legial (SMC) 
 

Servei d’atenció de les sol·licituds i els suggeriments que plantegen al Col·legi els consumidors i usuaris 
en relació amb la intervenció professional del col·legiat. Es tracta d’un servei que el Col·legi presta des de 
fa molts anys i, actualment, esdevé el “Servei d’atenció als consumidors i usuaris” preceptiu segons la 
Llei de Col·legis Professionals d’àmbit estatal (modificada per la Llei Òmnibus). 
 
El Col·legi està obligat a atendre i tramitar totes les peticions dels consumidors i usuaris 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 companyia 
d’assegurances, així com les reclamacions per motius contractuals que s’han de dirimir, en el seu cas, per la 
jurisdicció civil). 

 
 
Indicadors SMC 2012: Expedients tramitats 60 
 
 
 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 i resolt les sol·licituds i suggeriments dels 
usuaris a través del servei de mediació col·legial (SMC). 
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Indicadors expedients sancionadors 2012 
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 Instauració de la Comissió de Deontologia Professional 
 
 Al llarg del 2012 s’ha definit i constituït la comissió de deontologia professional de CAATEEB, amb 
 l’objectiu de donar suport al Servei de Mediació Col·legial (SMC) i establir els criteris de bones 
 pràctiques en l’exercici de la professió. 
 
 
 
1.8 COMPROMÍS SOCIAL 
 
 
Cooperació per al desenvolupament 
 
Un any més, el CAATEEB ha mantingut el seu compromís d’aportar una part del seu pressupost a la 
cooperació per al desenvolupament i va obrir la convocatòria anual al març. S’hi van presentar 6 
projectes i es va fer un procés de selecció molt acurat amb entrevistes personals amb cadascun dels 
responsables de cada projecte. Es va seleccionar el projecte Reforçament de l'Escola Alberg 
d'Huacrapy presentat per l’Associació Al-karia, amb un ajut de 4.152,42 € . En aquesta ocasió la resta 
de l’import disponible per a la subvenció es va reservar per a la propera convocatòria. 
 
En el mateix àmbit de la cooperació per al desenvolupament es va organitzar una jornada al març amb 
el títol Construcció de la cooperació, la cooperació en construcció amb l’objectiu de donar a conèixer 
alguns dels projectes que des del Col·legi i a través de la Comissió del 0,7 s’han recolzat des de 1997. 
Hi van participar 3 ONG que van presentar els seus projectes, subvencionats amb l’ajut del Col·legi i es 
va fer una taula de debat per parlar sobre el futur de la cooperació. 

 
La Comissió del 0,7, formada actualment per 9 col·legiats, un representant de la Junta de Govern i una 
secretària, han mantingut la seva tasca delegada de la Junta al llarg de tot l’any en el seguiments dels 
projectes subvencionats els anys anteriors i encara pendents de finalitzar. 
 

 

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 



      Memòria 2012 CAATEEB - 41  

certificacions ambiental ISO 14001 i EMAS des de l’any 2003 i és el primer col·legi professional que va 
implantar els sistemes de gestió ambiental voluntaris certificats segons la norma europea EMAS i la 
norma internacional ISO 14001. L’any 2012 es va revalidar el compromís mediambiental i es va obtenir 
la tercera renovació de les certificacions ISO 14001 i EMAS. 
 
El CAATEEB, que sobre la base d’aquests objectius ha elaborat una declaració ambiental pròpia, 
manté i continua desenvolupant 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. Aquesta iniciativa té el recolzament i la col·laboració d’altres institucions. 
 
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).   
 
 
Qualitat certificada 
 
Una formació continuada, especialitzada i 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 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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1.9 SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS 

 
 

SERVEIS INTERNS 
 
 
L’objectiu principal de treball de l’àrea de Serveis interns, durant tot l’any 2012, 
ha estat mantenir la línia de treball d’adoptar mesures de reducció de despesa i millorar els circuits 
interns de funcionament operatiu i en aquesta línia s’han dut a terme els accions següents: 
· Renegociar amb els proveïdors del servei de neteja de BCN i delegacions 
· Renegociar el rènting 
· Renegociar amb els proveïdors de consums generals, electricitat, gas i telefonia. 
· Seguiment del pla preventiu de manteniment 
· Canviar el sistema comú d’enllumenat de les zones comuns pel sistema de polsadors. 
· Mesura correctiva per corregir el soroll acústic mediambiental. 
 
 
Sistemes informàtics 
 
Pel que fa a la unitat de sistemes i desenvolupament informàtic, ens hem centrat principalment en 
desenvolupar una auditoria de sistemes, que ens permeti reduir costos i oferir un millor rendiment en 
els sistema de comunicacions, hardware i software. De la mateixa, s’ha detectat diferents aspectes de 
millora que afecten tant el maquinari com els programes, així com les versions dels llenguatges 
informàtics, les eines de suport i la pròpia organització del departament i, per tant, s’ha iniciat la 
definició d’un pla de treball per actualitzar els sistemes informàtics del CAATEEB i poder afrontar amb 
garanties suficients els reptes dels propers mesos i que serà implantat durant el proper any. El 
llançament de la plataforma de formació en línia i la web de la corredoria d’assegurances han estat dos 
dels àmbits principals de treball, així com la preparació dels sistemes informàtics del CAATEEB per a la 
interconnectivitat amb les administracions catalana i d’àmbit local per a la posada en marxa de les 
noves plataformes de gestió i tramitació en línia.  
 
 
Recursos humans 
 
Finalment i pel que fa a la unitat de recursos humans, ens hem centrat en: 
 
· Tancar i aplicar el nou pacte laboral d’empresa, pel període 2012-2015, que inclou ampliació de la 
jornada laboral, supressió de la compensació dels ponts treballats, reducció salarial i supressió  dels 
tiquets restaurant. 
· Elaborar i executar el pla de formació intern per reforçar les competències en l’àmbit de l’atenció al 
col·legiat, coneixements informàtics i reforçar la llengua oficial del CAATEEB, el català. 
· De forma transversal, s’ha treballar en l’auditoria per als sistemes de certificació de qualitat ISO 9000 i 
de respecte mediambiental ISO 14.000. 
 
 
Evolució de la plantilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTILLA ETT'S BECARIS TOTAL
2011 46 0 5 51
2012 44 0 7 51
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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 JURIDICA 5
FORMACIÓ- COL·LEGIACIÓ 6
ÀREA TÈCNICA 7
COMUNICACIÓ 3
SERVEIS INTERNS 8
TOTAL 44
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2. SERVEIS AL COL·LEGIAT 
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2. SERVEIS AL COL·LEGIAT 
 
2.1 CENTRE D’ATENCIÓ TELEFÒNICA (CAT) 
 

El Col·legi ha rebut durant el 2012 un total de 112.672 trucades, de les quals un 48% han estat 
ateses pel centre d’informació i consultes telefòniques 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 54.298 consultes (un 41% més que l’any anterior), el pes més 
important correspon a les consultes de Visat i idoneïtat tècnica i les d’informació general del 
CAATEEB.  

Durant aquest any s’ha fomentat el us del canal electrònic com a sistema d’atenció a les 
consultes i s’han atès més de 3.649 correus electrònics de validació i visats. 

 

RESUM DE TRUCADES TELEFÒNIQUES 2012
ÀMBIT D’ATENCIÓ  Un.  %    
         
VISATS  31.480 28%    
ACTES I ACTIVITATS  927 1%    
CORREDORIA  4.037 4%    
ASSESSORIA TÈCNICA  1.169 1%    
ASSESSORIA JURÍDICA  898 1%    
SERVEI D' OCUPACIÓ  979 1%    
INFORMÀTICA  1.727 2%    
INFORMACIÓ GENERAL  4.767 4%    
FORMACIÓ  420 0%    
COL·LEGIACIÓ  1.235 1%    
ALTRES  2.034 2%    
TRASPÀS DE TRUCADES  4.625 4%    
CONSULTES ATESES  54.298 48%    
TRASPÀS AUTOMÀTIC 58.374 52%    
TRUCADES ATESES  112.672 100%     
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2.2 SERVEI DE VALIDACIÓ I EXERCICI PROFESSIONAL 
 
 
Visats i registre d’actuacions professionals 

El visat col·legial durant el 2012 registra un comportament similar a l’any anterior, reflex de la situació 
actual del mercat, en el qual el nivell d’activitat en obra nova és mínim, les direccions d’execució que 
fins ara havia estat l’activitat principal dels professionals baixa un 34% i la seguretat i salut un 28% 
(amb una pèrdua de pes d’aquest treballs de 4 i 2 punts respectivament). Per contra, pugen els 
informes un 26% per l’impacte dels informes ITE, en especial a l’últim trimestre de l’any, i es manté 
l’activitat de certificats d’habitatge usat (CHU) que, junts, representen el pes més important en 
nombre de treballs (65%) i, per tant, en línia amb l’any anterior. El nombre de treballs baixa un 11 %, 
amb un total de 56.509 treballs tramitats. 

El procediment de registre d’actuacions professionals continua amb un pes insignificant vers el total 
de la tramitació associada a l’exercici professional, tot i la voluntarietat de la majoria de treballs des 
de la entrada en vigor del RD 1000/2010. La distribució en pes dels treballs es pot veure en el llistat 
comparatiu següent: 

 

La documentació total tramitada al CAATEEB durant el 2012 (Barcelona, delegacions i oficina 
virtual) és la que s’expressa en el quadre adjunt: 

DOCUMENT 2011 2012 %11-12

Projectes 5018     4.758 -5%

Assumeix direcció 14653   10.062 -31%

Legalitzacions 518        270 -48%

Programes de control de qualitat 3858     2.562 -34%

Certificats de compliment de CQ 3023     3.536 17%

Certificats finals d’obra (parcial i total) 13766   13.374 -3%
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Llibres d’obra 431        377 -13%

Documentació tècnica de la direcció d'obra 4525 
 

2.859 -37 %

Documentació de seguiment de control 1335     1.954 46 %

Documentació de seguiment d’obra 69        113 64 %

Relació de controls d’obra 1909     2.412 26 %

Coordinacions de seguretat 8238     5.413 -34 %

Estudis bàsics de seguretat i salut 9543     7.636 -20 %

Estudis de Seguretat i Salut 691        343 -50 %

Actes d’aprovació del Pla de seguretat i salut 6797     6.903 2 %

Llibres d’incidències de seguretat i salut 7141     6.063 -15 %

Certificats d’habitatge usat (CHU) 35.312   33.486 -5 %

Informes i altres treballs 3606     4.647 29 %

Renúncies 1510     1.661 10%

TOTAL DOCUMENTS VISATS 121.943 108.399  -11%
 
 
Oficina virtual 
 
Tramitació digital de visats i registres professionals 
Durant el 2012 s’han tramitat 22.926 expedients digitals de visat i registre d’actuacions professionals, 
a través de la Oficina Virtual de Validació col·legial que representen el 64% del total d’expedients (14 
punts més que l’any anterior). 
35.803 intervencions professionals visades  
1331 intervencions registrades 
10.468 documents digitals tramitats 
 
Certificats digitals 
 
El CAATEEB actua com a entitat de registre de certificats digitals que s’integren al xip del carnet 
col·legial. Durant el 2012, s’han generat els següents certificats digitals nous: 
  25   Firmaprofessional 
531  IdCat 
 
Tràmits amb l’administració pública  
 
El CAATEEB disposa de serveis d’interoperabilitat telemàtica amb diverses administracions publiques 
a través de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) que permet la tramitació telemàtica del 
ciutadà i el professional a diversos tràmits amb l’administració. Actualment es disposen dels següents 
serveis d’interoperabilitat i durant el 2012, s’han gestionat els següents: 
11.314 Certificats d’habitatge usat (CHU) per a cèdules telemàtiques d’habitabilitat 
2.721 Informes d’idoneïtat tècnica per a l’Ajuntament de Barcelona 
1.754 Informes d’inspecció tècnica d’edificis (ITE) per a l’Agència de l’Habitatge 
 
Informes d’Idoneïtat Tècnica 
 
El CAATEEB va crear al 2011, a partir de la implementació dels informes d’idoneïtat tècnica 
demandats per diverses administracions públiques, la Unitat d’idoneïtat Tècnica que realitza les 
validacions de informes, projectes i documentacions tècniques d’acord als paràmetres de control 
establerts amb diverses administracions públiques. En l’actualitat, es realitzen aquests informes de: 
-Projectes i documentacions tècniques pel tràmit de permís d’obres a l’Ajuntament de Barcelona 
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-Informes d’inspecció tècnica d’edificis (ITE) per l’Agència de l’Habitatge 
-Projectes per a la sol·licitud d’ajuts per l’accessibilitat als edificis pel Consorci Metropolità de 
l’Habitatge. 
 
Indicadors d’atenció i tramitació 
 
Àrea de Validació col·legial s’ha realitzat 146.638 gestions de consulta i/o tramitació relacionada amb 
el visat col·legial o idoneïtat tècnica. A la oficina de Barcelona s’han atès 17.292 persones 
presencialment. 
 
INDICADORS D’ATENCIÓ i 
TRAMITACIÓ         2012 

Consultes  Consultes telefòniques 66.648 

 Consultes per e-mail 3.649 

Tràmits per encàrrec Tràmits per encàrrec 7943 

Persones ateses presencialment 

Visats 15370 

Idoneïtat 1100 

Signatura digital 822 

Sumen persones ateses  17.292 

Alta d'expedients de Visat/registre 

Barcelona 8718 

Granollers 942 

Manresa 710 

Terrassa 1216 

Vic 525 

Mataró 774 

Oficina Virtual 22958 

Pes oficina virtual 64% 

Sumen expedients alta  35.843 

Expedients visat/registre fora de les 
comarques de Barcelona 

Resta de Catalunya 2089 

Resta d’Espanya 43 

  

Diligència per altres col·legis 6 

Sumen extraterritorials 2.138 

Sol·licituds Informe d’Idoneïtat 

ITE 1754 

ITT Ajuntament Barcelona 2804 

 Sumen exp. Idoneïtat  4.558 

Consultes Informe d’Idoneïtat 

IIT Ajuntament Barcelona 6651 

TEDI / ITE 1916 
 Sumen consultes 
Idoneïtat  8.567 

   

TOTAL gestions i consultes   146638 
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Documents Guia 

 
El Servei de Validació preparar els anomenats Documents Guia amb l’objectiu de resoldre dubtes 
sobre diversos aspectes de tramitació, elaboració d’informes, visat o registre dels treballs 
professionals i altres qüestions relacionades amb la legislació i normativa vigent. L’any 2012 es va fer 
una actualització del document número 04 i el llistat actual de documents disponibles és el següent: 

 
Document Guia 
 

 Edició Títol 

DG_05 31/05/2011 Criteris per elaborar un Informe de inspecció tècnica 
DG_04 Actualitzat! 24/12/2012 Visar o registrar? 
DG_03 01/04/2009 Informe per a la transmissió d’habitatge usat 
DG_02 03/09/2008 El tancament dels expedients d’obra 
DG_01 02/05/2008 Com saber si a l’obra l’afecta el CTE 
DG_00 26/11/2007 El tràmit del visat adaptat al CTE 

 
 
 
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA  
 

Servei d’assessorament jurídic del CAATEEB 

 
És un servei d’atenció personalitzada de consultes dels col·legiats i col·legiades i altres integrants del 
Col·legi. Les consultes poden ser presencials, per telèfon o bé per correu electrònic. Les matèries de 
consultes abasten les matèries següents: 
 

- Modalitats d’exercici professional 
- Inici d’activitat professional com a liberal 
- Fiscal 
- Laboral i Seguretat Social 
- Contractació liberal 
- Societats professionals 
- Funcionaris 
- Contractació per a l’Administració 
- Atribucions professionals 
- Exercici professional 
- Responsabilitat civil 
- Legislació del sector 
- Legislació relacionada amb l’exercici professional 

 
 
Nombre de consultes ateses l’any 2012:  
4.707 (80% telefòniques o per correu electrònic i 20% visites presencials). 
 
Nombre de consultes fetes a l’apartat de l’Assessoria Jurídica del web del CAATEEB: 
· Pàgines vistes 2012: 16.190. 
· Documents d’assessorament descarregats 2012: 3.455 
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Pel que fa a la temàtica principal de les consultes ateses, s’han mantingut principalment les 
relacionades amb la nova titulació de grau, les qüestions d’interpretació i aplicació del nou règim legal 
del visat i les tramitacions municipals, les relatives a la conflictivitat i la reforma laboral, les 
d’impagament d’honoraris i les dels problemes derivats de la paralització d’obres. També s’han atès 
consultes sobre responsabilitat civil i assegurances, atribucions i exercici professional, normativa i 
temes fiscals. 
 
Poc a bans de l’estiu hi va haver moltes consultes sobre les modificacions de les condicions del dret 
a l’assistència sanitària a càrrec del sistema nacional de salut, a partir de la nova regulació legal. En 
l’últim trimestre de l’any, s’han atès dubtes sobre els canvis de PREMAAT com a mutualitat 
alternativa al RETA, per adaptar-se a la nova legislació i també sobre la campanya de renovació de 
les pòlisses de MUSAAT. 
         

 

            

FISCAL
4%

RC
20%

INICI
3%

LEGISLACIÓ
3%

ATRIBUCIONS / 
EXERCICI

52%

CONTR. LLIBERAL
3%

LABORAL
12%

SOCIETATS
3%

ATRIBUCIONS / EXERCICI INICI RC

LABORAL CONTR. LLIBERAL FISCAL

SOCIETATS LEGISLACIÓ
 

 
 

 
Serveis de gestió jurídica 
 
 

SERVEI 
 

UNITATS 
 

Defensa d’atribucions professionals 
 

  16 informes 

Reclamació extrajudicial d'honoraris

 

 
   6 expedients 

Registre de societats professionals 

 

 
 267 societats d’alta 
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Emissió certificats col·legials: 

 

 

 
Certificats estàndards 949 

 
Certificats específics   70 

 
Certificats històric professional   59 

 
Certificats aval GISA   438 

Legitimacions signatura /  

compulses professionals  

    

   15 

Resposta d’oficis judicials 

 

  41 

 
 
Activitats específiques 
 
Els tallers pràctics: nova activitat de suporta als col·legiats 
 
En el 2012 s’han definit i implantat els anomenats Tallers pràctics, adreçats especialment a nous 
col·legiats, per donar-los les pautes per realitzar determinades tramitacions o preparar determinats 
documents relacionats amb l’exercici professional. Aquest any s’han fet els següents tallers: 

 
1. Com fer les declaracions trimestrals d'IVA i d'IRPF? 

      2. Quins passos haig de fer per donar-me d'alta com a liberal ? 
      3. Com preparar una oferta per a un concurs de l'Administració ? 
 

Sessions Informatives 
 
· Campanya renda 2011  
· Campanya tancament fiscal exercici  

 
 

Jornades jurídiques 
 
Organització de jornades jurídiques amb l’objectiu de conscienciar els professionals, el sector i la 
societat sobre la problemàtica de la responsabilitat civil professional i d’acostament a la judicatura, 
així com 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. 

 
· Jornada jurídica de responsabilitat civil “Implantació de l’assegurança triennal prevista a la LOE com 
a garantia als usuaris i com a mecanisme per equilibrar els costos de l’assegurança de 
responsabilitat civil entre tots els agents”  

 
La jornada es va organitzar conjuntament amb el Consell Català, com a una de les accions més 
significatives de la campanya 2012 Any del Rellançament Professional. Com a resultat de la jornada, 
que va tenir molta afluència de públic i ressò en premsa, es van redactar unes conclusions, 
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subscrites per tots els agents del sector de l’edificació participants (representants del col·lectiu 
d’aparelladors, arquitectes, agents de la propietat immobiliària, administradors de finques, 
administració de justícia i asseguradores), a les quals ja s’han adherit altres corporacions i 
institucions de tot l’Estat i que es presentaran davant les administracions públiques per reclamar el 
canvi legislatiu necessari. 
 

 
Anàlisi de les novetats legislatives  

 
Seguiment del procés d’aprovació, estudi i implantació de les normatives que afectin la professió 
d’àmbit estatal, autonòmic i local: 

 
· Avantprojecte de la Llei d’accessibilitat (presentació al·legacions) 
· Projecte Decret d’habitabilitat (presentació al·legacions) 
· Projecte de RD sobre certificació d’eficiència energètica d’edificis (presentació d’al·legacions) 
· Futura Llei de serveis professionals (seguiment procediment elaboració) 
 
Campanya de divulgació i defensa de les atribucions professionals 

 
Accions amb els ajuntaments i la resta de les administracions públiques per garantir l’habilitació i 
atribucions dels arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 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.   

 
Tasques realitzades: 
- Revisió interna treballs/intervencions que generen dubte interpretatiu o que generen conflicte amb 
altres col·lectius:  

    1. Projectes en edificis catalogats o protegits. 
 2. Projectes d’ampliació, reforma o rehabilitació, canvi d’ús i divisió d’habitatges.  

    3. Expedientes de llicències d’activitats. 
    4. Intervenció obligatòria dels aparelladors com a directors d’execució d’obres en obres del grup A 
   dins de l’àmbit d’aplicació de la LOE. 

- Redefinició interna dels criteris i els conceptes per a l’atribució d’atribucions.  
- Gestions davant l’administració per al reconeixement de les competències dels col·legiats per a: 

       1. Projecte d’instal·lacions d’equips i/o aparells a pressió. 
       2. Projecte d’instal·lacions tèrmiques en els edificis; instal·lacions d’aigua; instal·lacions elèctriques 
         de   baixa tensió i instal·lacions de gas. 
       3. Carnet d’instal·lador oficial d’electricitat, gas, aigua i instal·lacions tèrmiques. 
       4. Certificació d’eficiència energètica d’edificis existents. 
       5. Ampliació de les especialitats que poden impartir els aparelladors com a docents. (gestions amb 
         el departament d’Ensenyament. 

- Gestions davant els Ajuntaments per al reconeixement de les competències dels aparelladors. 
       1. Informes concrets d’atribucions. 
       2. Gestions equiparació impresos col·legials a declaracions responsables per al reconeixement  
        de l’habilitació professional. 
       3. Revisió de les ordenances municipals. 

- Implantació procediment per a l’acreditació com a personal competent per elaborar plans 
d’autoprotecció. 

 
 
 
 
 



      Memòria 2012 CAATEEB - 54  

  2.4 FORMACIÓ 
 
 
L’any 2012 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. La major part dels formadors són professionals en actiu i amb experiència 
en el 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 i amb sessions tècniques, taules rodones i conferències. La formació del CAATEEB 
s’imparteix a la seu de Barcelona i també a les delegacions. 
 
Durant l’any 2012 s’han realitzat 150 accions formatives, les quals sumen un total de 3.479 hores de 
formació i 1.781 alumnes.  
 
 
Àrees de coneixement 
 
La formació està estructurada en àrees de coneixement les quals agrupen cursos específics amb un 
fons comú. Les àrees de coneixement del 2012 han estat les següents: 
 
Obra nova T+I (Tecnologia i Innovació) 
Estructures i geotècnia 
Rehabilitació i manteniment d’edificis 
Energia, medi ambient i construcció sostenible 
Gestió i organització en la construcció 
Seguretat i salut en les obres 
Activitats pericials 
Urbanisme 
Habilitats humanes 
Informàtica i TIC 
 
En les àrees de coneixement estructurem la formació en: 
· 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, 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 de coneixement obligat 
pels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, 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 (23a edició) 
Màster en certificació i avaluació de la qualitat ambiental dels edificis (1a edició) 
Màster en rehabilitació (1a edició) 
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· Postgraus 
 
Postgrau de patologia i estudis estructurals de construccions existents 7a edició 
Postgrau de facility management (5a edició) 
Postgrau de valoracions (3a edició) 
 
S’han dut a terme 6 cursos de màster i postgrau que suposen un total de 1.650 hores de formació 
que han rebut 106 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 
 
S’han dut a terme 138 accions formatives, les quals suposen un total de 1.794 hores de formació que 
han rebut 1.578 alumnes.  
En formació contínua les línies d’actuació han seguit paràmetres similars. S’ha continuat reforçant 
l’àrea de rehabilitació i manteniment, continuant amb l’oferta formativa en els cursos de ITE. 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 edicions, així com a totes les delegacions. 
Per complementar la formació en aquesta línia s’han continuat programant els 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 àmbit. A més dels 
cursos de prediagnosi, s’ha començat a programar cursos de diagnosi per poder aprofundir més.  
S’ha continuat programant accions en energia, medi ambient i construcció sostenible. S’ha realitzat 
una oferta modular dels postgraus i màster, i d’aquesta manera alguns alumnes poden especialitzar-
se en un mòdul o cursar un itinerari formatiu adaptant-t’ho al seu ritme i a les seves possibilitats. 
S’ha aconseguit l’acreditació per formar professionals en plans d’autoprotecció, oferint una nova 
sortida professional pels tècnics. S’han fet tres edicions del curs bàsic, que han seguit 66 alumnes.  
Aquesta acció s’ha bonificat amb un descompte d’un 23%, que s’afegeix al descompte com a 
col·legiat i, per tant, els col·legiats s’han beneficiat d’un descompte final d’un 43%, amb la voluntat de 
facilitar l’accés per aquets itinerari formatiu. També s’ha realitzat la primera edició del curs superior, 
que han seguit 17 alumnes.   
Per donar resposta a la nova normativa s’han continuat programant 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. 
 
 
Formació a les delegacions 
 
En referència a la formació realitzada a les delegacions, s’han impartit els cursos següents: 
· Alt Penedès-Garraf: 4 accions formatives, que sumen 28 hores de durada, amb un total de 50 
alumnes. 
· Bages-Berguedà-Anoia: 3 accions formatives, que sumen 12 hores, amb un total de 31 participants. 
· Maresme: 4 accions formatives, que sumen 15 hores, amb un total de 45 participants. 
· Vallès Occidental: 6 accions formatives, que sumen 39 hores, amb un total de 67 participants. 
· Vallès Oriental: 5 accions formatives, que sumen 31 hores, amb un total de 51 participants. 
 
 
Formació in company (cursos a mida per a empreses) 
 
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 6 cursos de formació a mida, que han 
suposat 35 hores en les quals s’han format 97 professionals. 
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Formació en línia  
 
Enguany s’ha creat un nou portal amb l’objectiu de facilitar l’accés a la formació, eliminar les fronteres 
temporals i espacials i poder oferir formació amb noves metodologies. Aquest nou portal de formació 
en línia, anomenat Area Building School, neix de l’acord entre el CAATEEB i el Col·legi 
d’Aparelladors de Madrid, amb el suport del Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’àmbit estatal 
per oferir un formació de qualitat per als tècnics dels col·legis de tot l’Estat i professionals de 
l’edificació en general.  
Aquesta plataforma de formació en línia ha iniciat les primeres passes amb dos cursos tècnics: 
Adaptació al CTE dels informes i projectes de rehabilitació i El gestor energètic i amb diversos cursos 
d’idiomes (anglès, francès, alemany, rus, italià i d’altres). La previsió és programar formació de forma 
periòdica, ampliant l’oferta formativa, adaptant-la a les necessitats dels tècnics. 
 
 
Comissió de Formació 
 
Amb l’objectiu d’estudiar i identificar les necessitats formatives dels professionals del procés de 
l’edificació i programar les accions formatives més adients pel desenvolupament de les competències 
sol·licites pel sector en l’actual situació laboral i econòmica, s’ha constituït una comissió de formació.  
A aquesta comissió s’han convidat professionals de diferents àmbits territorials, que poden aportar 
les necessitats concretes de cada zona geogràfica i ajudar a adequar les accions formatives a la 
demanda de cada indret.  
 
 
Suport i ajudes a la formació 
 
· Préstec a l’estudiant. Hem renovat de nou el préstec específic pels estudiants dels cursos de màster 
i postgrau que ofereix la Caixa d’Enginyers.   
· Ajuts per cursar màster i postgraus. S’ha donat suport als joves, als col·legiats amb dificultats 
econòmiques, als alumnes i les empreses que han fet formació al CAATEEB. També s’ha aprovat 
bonificacions i beques com ara: 
- Suport als joves: per col·legiats juniors, precol·legiats i membres de l'Associació Sectorial 
d'Estudiants d'Enginyeria d'Edificació (ASAT). 
- Suport a la fidelitat: per col·legiats que hagin realitzat 100 h de formació contínua en els últims 3 
anys i per col·legiats que hagin realitzat algun curs de postgrau o màster en els últims 5 anys. 
- Suport als col·legiats amb dificultats econòmiques per col·legiats en situació d'atur. 
- Suport per transport: per col·legiats amb adreça de correspondència que superi els 30 quilòmetres 
de distància de la ciutat de Barcelona i col·legiats de la resta de col·legis catalans. 
- Suport a les empreses: per empreses que hagin realitzat alguna acció promocional o de formació al 
CAATEEB, de forma continuada en els últims 3 anys. 
- S’han concedit 175 ajudes de l’àrea de formació del CAATEEB a alumnes de màster i postgraus, de 
les quals 97 alumnes, del 106 totals (un 92 %), s’han beneficiat i que han ascendit a 78.225,89 €. 
- S’han concedit ajudes a 455 alumnes de formació contínua. 
 
 
Patrocinadors i subvencions 
 
· L’empresa Basf-The Chemical Company ha continuat un any més com a patró de la formació del 
CAATEEB, en general. 
· 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. 
 



      Memòria 2012 CAATEEB - 57  

La qualitat de la formació 
 
L’àrea de Formació del CAATEEB imparteix formació amb la certificació ISO 9001:2008 de gestió de 
la qualitat. Aquesta certificació es renova anualment des de l’any 2003. Aquesta és una de les millors 
garanties que podem oferir per a aconseguir els objectius que ens proposem. Anualment es defineix 
una política de qualitat i uns objectius a assolir. Es controlen diferents aspectes com ara continguts, 
professorat, documentació, instal·lacions, grau de satisfacció dels alumnes, etc. Aquesta ha arribat a 
ser del 81,66 %. 
 
 
Actes acadèmics 
 
· Acte d’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 també molt important, de 
premiar i reconèixer públicament l’esforç realitzat durant el curs per part dels alumnes. 
L’any 2012 va tenir lloc a la sala d’actes de l’Institut Français. Hi van assistir directors acadèmics, 
professors, alumnes amb els seus familiars i amics. Daniel Cañardo, president de la SECOT, va 
impartir una conferència sobre la visió des de l’emprenedoria per afrontar amb èxit la situació actual. 
En 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 de curs. 
 
· Sisena trobada de professors 
Aquest acte vol ser el punt de trobada del professorat del CAATEEB, en el qual es potenciïn les 
relacions entre els mateixos professors i entre els professors i el CAATEEB.  
Enguany la trobada va tenir lloc a la sala d’actes del CAATEEB. Es va presentar el nou pla de 
formació del proper any i els professors varen fer diferents activitats de relació i intercanvi d’opinions. 
Hi van participar directors acadèmics, professors i treballadors del CAATEEB. 
 
 
 

2.5 ACTIVITATS PROFESSIONALS I CULTURALS 
 
El Col·legi imparteix un intens programa d’activitats d’interès professional que es complementa amb 
activitats per a la relació i de tipus institucional i altres que tenen un objectiu principal de notorietat en 
la societat. Aquest programa d’activitats s’organitza tant des de la seu central de Barcelona com des 
de les delegacions. Per aquest motiu, una part d’aquest programa el trobareu referenciat també en el 
capítol corresponent a les delegacions territorials.  
 
 
RESUM D’ACTIVITATS 
 
Durant el 2012 es van realitzar un total de 234 activitats al CAATEEB, a Barcelona i a les 
delegacions, de les quals, 156 estaven relacionades amb la pràctica professional, 16 eren de caire 
institucional, 11 de tipus lúdic i esportiu i 35 activitats culturals.  
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· Total participants: 8.903 persones van participar en les activitats organitzades pel CAATEEB durant 
l’any 2012. Les activitats són proposades i organitzades per les comissions següents: 
 

Comissió Sènior 
 
La comissió sènior neix de les necessitats dels integrants més grans del CAATEEB. Té com a 
objectius interessar i fer participar a aquells col·legiats de més de 50 anys i, per aconseguir-ho, fa 
propostes, planifica i realitza activitats i trobades cada trimestre en les quals s’analitzen les activitats 
realitzades i se’n proposen de noves per aquest col·lectiu professional.  
 
 
Comissió Júnior 
 
La comissió junior neix de les necessitats dels integrants més joves del CAATEEB. El seu objectiu és 
implicar els joves estudiants i col·legiats en les activitats del CAATEEB com a eina de posicionament 
en el col·lectiu d’estudiants d’enginyeria d’edificació i futurs col·legiats del CAATEEB. I com a eina 
integradora i de participació dels més joves en els serveis i activitats del CAATEEB. Els seus 
objectius específics són: 
 
· Recollir les opinions dels joves envers el present i el futur del CAATEEB  
· Analitzar els serveis d’interès per estudiants i joves col·legiats 
· Proposar, planificar i realitzar activitats d’interès pels integrants més joves del CAATEEB  
· Promoure la participació dels més joves en els actes i activitats del CAATEEB. 
· Donar a conèixer el CAATEEB als estudiants d’enginyeria d’edificació.  
 
 
Comissió d’Activitats 
 
L’objectiu genèric  d’aquesta comissió és proposar, planificar, ordenar i compartir les activitats de 
caràcter lúdic, esportiu i cultural que es realitzen al CAATEEB i com a objectius més específics ens 
marquem: 
· Planificar les activitats que es té previst realitzar a Barcelona i a les delegacions 
· Analitzar aquelles activitats que es poden realitzar en més d’una delegació  
· Procedimentar la realització d’activitats 
· Establir els canals de comunicació de les activitats. 
· Analitzar els pressupostos de les activitats  
· Informar de les activitats de la comissió júnior i la comissió sènior 
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· Assignar responsables per a cadascuna de les activitats 
 
 
ACTIVITATS PROFESSIONALS 
 
Les activitats d’interès professional estan organitzades de manera transversal amb la col·laboració i 
el suport de les diferents àrees del CAATEEB. A continuació trobareu la referència llistada de les 
activitats que s’han dut a terme l’any 2012 i que estan directament relacionades amb l’exercici de la 
professió:  
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Data Activitat Lloc 

10/01/2012 Sessió tècnica: Valoracions de la llei del sòl 

Delegació Bages 
-Berguedà 
-Anoia 

18/01/2012 Sessió tècnica: Valoracions de la llei del sòl 
Delegació Vallès  
Oriental 

   19/01/2012 Presentació oficina Virtual-Alta Visats Barcelona 

   19/01/2012 Espai empresa: Presentació Vipeq  
Delegació Alt Penedès 
-Garraf 

   23/01/2012 Presentació oficina Virtual- Alta Visats Barcelona 

   24/01/2012 Sessió tècnica: Valoracions de la llei del sòl Delegació Maresme 

   27/01/2012 Visita tècnica a l'Escola Catalunya 
Delegació Vallès  
Occidental 

   31/01/2012 Cafè dels dimarts. Geotèrmia 
Delegació Bages 
-Berguedà-Anoia 

   02/02/2012 Visita tècnica: Granits Barbany, artesans de la pedra Delegació Maresme 

   07/02/2012 Visita tècnica: Rehabilitació Mercat del Born Delegació Maresme 

   09/02/2012 Presentació oficina Virtual-Alta Visats Barcelona 

  10/02/2012 Espai empresa: Morters tèrmics Weber 
Delegació Vallès  
Oriental 

   14/02/2012 
Sessió informativa:Plataforma d' Empresa  
i Ocupació de Barcelona Activa Barcelona Activa 

   14/02/2012 
Cafè dels dimarts: SecotBages,  
una eina per crear empreses Delegació Bages 

   15/02/2012 Sessió tècnica: Valoracions de la llei del sòl 
Delegació Alt Penedès 
-Garraf 

   15/02/2012 Espai empresa: Geotèrmia Delegació Osona 

   16/02/2012 
Sessió informativa: Certificat d'habitatge usat:  
de la tramitació en paper a la tramitació telemàtica Barcelona 

   21/02/2012 

Cas pràctic: Premis Catalunya Construcció: Gestió  
d’obra del centre de nanociència i nanotecnologia  
de la UAB Barcelona 

   22/02/2012 Sessió informativa: Universidad de Nebrija Barcelona 

   22/02/2012 Sessió informativa: Arquitectura Feng Shui 
Delegació Vallès  
Oriental 

   23/02/2012 

Sessió informativa:Com ser un professional  
en gestió de projectes acreditats  

pel Project Management Institute Barcelona 

   23/02/2012 
Sessió informativa: Certificat d'habitatge usat:  
de la tramitació en paper a la tramitació telemàtica Barcelona 

   24/02/2012 Visita tècnica: Tèrmica de Roca Umbert 
Delegació Vallès  
Oriental 

   27/02/2012 
Espai empresa: Sistemes d’aïllament tèrmics  
per a l’exterior Barcelona 

   27/02/2012 Presentació oficina Virtual-Alta Visats Barcelona 

   28/02/2012 Sessió informativa: Responsabilitat civil hereditària Barcelona 

   28/02/2012 
Sessió orientació: Com liderar-se un mateix  
en moments de canvi professional  Barcelona 

   05/03/2012 Espai empresa: Sistemes d’aïllament tèrmics  Barcelona 

   05/03/2012 Espai empresa: Tancaments d’alumini 
Delegació Vallès  
Oriental 

   06/03/2012 
Activitat de desenvolupament competencial:  
Assertivitat, base i tècniques  Barcelona 

   06/03/2012 
Sessió informativa: funcionament de la borsa  
de treball del departament d'Ensenyament Barcelona 

   06/03/2012 
Cafè dels dimarts: Estudis geopaties, diagnòstic  
geobiològic 

Delegació Bages 
-Berguedà-Anoia 
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   07/03/2012 
Espai empresa: Productes i sistemes per a la confecció,  
protecció i reparació de paviments 

Delegació Vallès  
Oriental 

08/03/2012 
Sessió informativa: Certificat d'habitatge usat: de la 
tramitació en paper a la tramitació telemàtica Barcelona 

   15/03/2012 Sessió informativa de Visats Barcelona 

   21/03/2012 
Cas pràctic: Premis Catalunya Construcció: Coordinació 
de Seguretat i Salut de l’Hotel W Barcelona 

   21/03/2012 Visita guiada al Consorci de residus del Vallès Oriental 
Delegació Vallès  
Oriental 

   22/03/2012 
Jornada: Construcció de la cooperació, cooperació en 
construcció Barcelona 

   22/03/2012 
Sessió informativa: Certificat d'habitatge usat: de la 
tramitació en paper a la tramitació telemàtica Barcelona 

   26/03/2012 Sessió servei ocupació:  Assertivitat: bases i tècniques Barcelona 

   26/03/2012 Sessió Visat digital: Com fer un visat digital web   

   28/03/2012 
Sessió informativa: L’edificació Feng Shui: un avantatge 
competitiu Barcelona 

   28/03/2012 

Sessió informativa: Atribucions, sortides professional i 
competències dels arquitectes tècnics i enginyers 
d’edificació Barcelona 

   02/04/2012 Visita tècnica a les instal·lacions del Sincrotró Alba Barcelona 

   10/04/2012 
Sessió informativa: Plataforma d' empresa i ocupació de 
Barcelona Activa Barcelona Activa 

   11/04/2012 
Sessió de conversa en anglès: Wednesday’s 
conversation group Delegació Maresme 

   12/04/2012 
Sessió informativa GISA: Previsions 2012 i oportunitats 
internacionals Barcelona 

   12/04/2012 
Sessió informativa: Certificat d'habitatge usat: de la 
tramitació en paper a la tramitació telemàtica Barcelona 

   16/04/2012 Sessió informativa: 22 consells per a la recerca de feina Barcelona 

   16/04/2012 Espai Empresa: El codi tècnic i les plagues de la fusta 
Delegació Bages 
-Berguedà-Anoia 

   17/04/2012 

Sessió informativa sobre els recursos i les fonts 
d’informació relacionats amb el procés construcció que 
disposa el CAATEEB Barcelona 

   17/04/2012 Conferència amics de la Unesco: L’ocàs del somni occità Barcelona 

   19/04/2012 
Sessió informativa: Misió comercial del CAATEEB a 
Construmat Xina Barcelona 

   19/04/2012 Visita d'obres a la Sagrada Família  Sagrada Família 

   24/04/2012 Sessió informativa: Alta visats web Delegació Maresme 

   24/04/2012 Cafè dels dimarts: El codi tècnic i les plagues de la fusta 
Delegació Bages 
-Berguedà-Anoia 

   24/04/2012 
Sessió informativa: Certificat d'habitatge usat: de la 
tramitació en paper a la tramitació telemàtica Delegació Maresme 

   25/04/2012 Taller de Coaching Personal: L’estrès a ratlla Barcelona 

   26/04/2012 
Sessió informativa: Certificat d’habitatge usat: de la 
tramitació en paper a la tramitació telemàtica Barcelona 

   04/05/2012 Visita tècnica: Visita d’obres a la seu iGuzzini 
Delegació Vallès  
Occidental 

   07/05/2012 Sessió informativa: Alta visats web 
Delegació Vallès  
Occidental 

   07/05/2012 
Sessió informativa: Certificat d’habitatge usat: de la 
tramitació en paper a la tramitació telemàtica 

Delegació Vallès  
Occidental 

  08/05/2012 Sessió informativa: Campanya Renda 2011 Barcelona 

   08/05/2012 Pràctica Professional: Jo sóc la meva millor estratègia Barcelona 

   08/05/2012 Sessió informativa de Visats Barcelona 

   08/05/2012 El cafè dels dimarts:  Claraboies Boada Sunoptics 
Delegació Bages 
-Berguedà-Anoia 
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   09/05/2012 
Sessió informativa: Cursos d’idiomes on-line per mitjà del 
Rosetta Stone Barcelona 

  10/05/2012 Taller de Coaching Personal:  La memòria, activem-la Barcelona 

   10/05/2012 
Sessió informativa:  Llei 3/2012 Modificació del text refós 
de la Llei d’Urbanisme Barcelona 

   10/05/2012 Sessió informativa: Alta visats web Barcelona 

   17/05/2012 
Sessió tècnica: làmines impermeables i transpirables 
Tyvek® made by DuPont TM 

Delegació Alt Penedès 
-Garraf 

   18/05/2012 
Sessió informativa:  Llei 3/2012 Modificació del text refós 
de la Llei d’Urbanisme 

Delegació Vallès  
Occidental 

   21/05/2012 Sessió informativa: Alta visats web Barcelona 

   22/05/2012 
Pràctica professional: Xarxes socials i la nova dinàmica 
que suposen al mercat de treball Barcelona Activa 

   23/05/2012 
Sessió informativa:  Llei 3/2012 Modificació del text refós 
de la Llei d’Urbanisme 

Delegació Vallès  
Oriental 

   24/05/2012 Sessió informativa: Com visar digitalment des del web? 
Delegació Bages 
-Berguedà-Anoia 

   24/05/2012 
Sessió informativa: de la tramitació en paper a la 
tramitació telemàtica 

Delegació Bages-
Berguedà-Anoia 

   24/05/2012 Sessió informativa: les atribucions dels A.T i els E.E 
Sala d'actes  
de l'EPSEB 

   29/05/2012 
El cafè dels dimarts:Ordenança de terrasses de 
l'Ajuntament de Manresa 

Delegació Bages 
-Berguedà-Anoia 

   30/05/2012 
Sessió tècnica: Reforç i rehabilitació d’estructures de 
fusta Delegació d'Osona 

   31/05/2012 
Espai empresa: L’acer galvanitzat i la construcció 
sostenible Delegació Maresme 

   31/05/2012 
Sessió informativa: Presentació de la nova ordenança de 
llicències de Mataró  Delegació Maresme 

   05/06/2012 
Jornada informativa: Eficiència energètica en construcció 
amb metodologia global Barcelona 

   05/06/2012 
Sessió informativa: Gestionar contactes de qualitat: una 
competència d’èxit Barcelona Activa 

   06/06/2012 Visita d’obres a la Sagrada Família  
Temple de  
la Sagrada Família 

   07/06/2012 Taller Coaching: Parlar en públic Barcelona 

   07/06/2012 
Sessió tècnica: La rehabilitació, un nou sector per 
l’habitatge Barcelona 

   07/06/2012 
Jornada tècnica:Adaptació funcional dels habitatges. 
Projecte ILOQUID a Mataró Delegació Maresme 

   08/06/2012 Sessió informativa: La nova Llei d'Urbanisme Delegació Terrassa 

   11/06/2012 
Espai empresa: El gres porcellànic en paviments urbans i 
façanes Barcelona 

   11/06/2012 Espai empresa: Altra Quality 
Delegació Vallès  
Occidental 

   12/06/2012 Pràctica professional: Plataforma empresa- ocupació Barcelona 

   12/06/2012 Espai empresa: El CTE i les plagues de la fusta Delegació Maresme 

   12/06/2012 Cafè dels dimarts: La nova Llei d'Urbanisme 
Delegació Bages 
-Berguedà-Anoia 

   13/06/2012 
Sessió informativa: Porcediment d'acreditació de personal 
tècnic competent per l'elaboració de les PAU Barcelona 

   13/06/2012 Espai empresa: El CTE i les plagues de la fusta 
Delegació Vallès  
Oriental 

   13/06/2012 
Espai Empresa: El gres porcellànic en paviments urbans i 
façanes   

Delegació Vallès  
Occidental 

  14/06/2012 
Espai Empresa: El gres porcellànic en paviments urbans i 
façanes   Delegació Maresme 

   14/06/2012 
Visita d’obra: Nova seu corporativa del grup de moda 
Puig Barcelona 

   15/06/2012 
Espai Empresa: El gres porcellànic en paviments urbans i 
façanes  

Delegació Vallès  
Oriental 

   20/06/2012 
Espai empresa: Tancament, rehabilitació i lligament de 
façanes. Termoklinker Delegació Maresme 

   20/06/2012 
Espai empresa: Tancament, rehabilitació i lligament de 
façanes. Termoklinker 

Delegació Vallès  
Oriental 

   22/06/2012 Visita tècnica: Vista tècnica Noem 
Delegació Vallès  
Occidental 
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   25/06/2012 
Espai empresa: Rehabilitació energètica d’habitatges 
unifamiliars Barcelona 

   26/06/2012 
Coaching: No dono a l’abast! Com recuperar el control del 
temps Barcelona 

  27/06/2012 
Pràctica professional: T’ajudem a internacionalitzar el teu 
despatx professional o empresa Barcelona 

   28/06/2012 Sessió visats: Alta visats web Barcelona 

   03/07/2012 
Conferència: que estan fent les empreses i les persones 
que avancen Barcelona 

  05/07/2012 La construcció amb tàpia al Maresme Delegació Maresme 

   11/07/2012 Internacionalització a Xile Barcelona 

12/07/2012 
Solucions constructives amb llana de roca pels envoltants 
de l’edifici 

Delegació Alt Penedès 
-Garraf 

   26/07/2012 El model gvSIG: una via intel·ligent de gestió municipal 
Delegació Vallès  
Oriental 

   20/09/2012 Taller Coaching: Entra amb bon peu a l’entrevista laboral! Barcelona 

   01/10/2012 Visita d’obra Sagrada Família Barcelona 

  16/10/2012 
Taller Coaching: L’estrès: tècniques de prevenció i gestió 
de l’estrès. Barcelona 

   30/10/2012 
Taller Coaching: Com dir NO quan vols dir NO: com 
incrementar l’assertivitat   Barcelona 

14/11/2012 Visita d'obres a la Sagrada Família  Barcelona 

   06/11/2012 Edificació Feng Shui: una combinació guanyadora Delegació Maresme 

  07/11/2012 Jornada Construjove Barcelona 

   08/11/2012 Jornada Construjove Barcelona 

   08/11/2012 Implantació de l’assegurança triennal prevista a la LOE Barcelona 

   08/11/2012 Microciment i làmina mineral com a revestiment  
DAlt Penedès 
-Garraf 

   13/11/2012 
Novetats a les assegurances de MUSAAT i PREMAAT 
2013 Osona 

   15/11/2012 Moso Bambú: una alternativa a la fusta Maresme 

   15/11/2012   
Novetats a les assegurances de MUSAAT i PREMAAT 
2013 

Alt Penedès 
-Garraf  

   16/11/2012 Presentació del nou decret d’habitabilitat Barcelona 

   19/11/2012 
Ús de resines expansives Geoplus per a la consolidació 
de fonaments  Barcelona 

   20/11/2012 Valor afegit al disseny interior Maresme 

   21/11/2012 Reparació i reforç d’estructures de formigó Vallès Oriental 

   22/11/2012 
Càlcul d’estructures per a obra i rehabilitació amb Altra 
Plus Delegació Maresme 

   22/11/2012 
Novetats a les assegurances de MUSAAT i PREMAAT 
2013 Delegació Maresme 

   23/11/2012 Dubtes i consultes sobre certificats de segona ocupació Barcelona 

   23/11/2012 
Novetats a les assegurances de MUSAAT i PREMAAT 
2013 

Delegació Vallès 
 Oriental 

   27/11/2012 
Novetats a les assegurances de MUSAAT i PREMAAT 
2013 Barcelona 

  27/11/2012 Edificació Feng Shui adaptada al Segle XXI Barcelona 

  28/11/2012 
Novetats a les assegurances de MUSAAT i PREMAAT 
2013 

Delegació Vallès  
Occidental 

   29/11/2012 Plataforma Empresa-Ocupació Barcelona Activa 

   29/11/2012 
Novetats a les assegurances de MUSAAT i PREMAAT 
2013 

Delegació Bages 
-Berguedà-Anoia 

   29/11/2012 Lliurament del II Premi Àlex Mazcuñán 
Delegació Bages 
-Berguedà-Anoia 

   03/12/2012 
Matins Construcció: Certificació Energètica dels Edificis 
Existents 

Delegació Vallès  
Occidental 

   11/12/2012 
Taller: Millora les teves habilitats de comunicació en 
públic 

Delegació Vallès  
Occidental 

   13/12/2012 
Matins Construcció: La seguretat a l’obra i la promoció 
immobiliària Delegació 

   13/12/2012 Tancament Fiscal  
Delegació Vallès  
Occidental 

   19/12/2012 Nou decret d’habitabilitat 141/2012 
Delegació Vallès  
Occidental 
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ACTIVITATS DE RELACIÓ I CULTURALS 
 
 
Premis Catalunya Construcció (9a Edició) 
 
Per novè 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 pel CAATEEB i oberts a tots els professionals, durant 
aquests 9 anys els premis s’han consolidat com una referència de qualitat i prestigi entre el 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 2012 el nombre de candidatures 
presentades en totes les categories ha estat de 840. Els premis compten amb el suport del Consell 
de Col·legi d’Aparelladors de Catalunya i d’Arquinfad. En aquesta edició es van presentar un total de 
198 candidatures repartides de la manera següent: 
 
 
Categoria   Presentades  Seleccionades  Finalistes  
 
Direcció/Gestió d’execució           67   17   6 
Coordinació de seguretat           18    5   4 
Innovació en la construcció           49   12   5 
Intervenció en edificis                        64   18   6   
Total            198   52             21 
 
 
El jurat de la novena edició dels Premis Catalunya Construcció ha estat format per Maria Àngels 
Sánchez, arquitecta tècnica i coordinadora de seguretat; Jesús Godes, arquitecte tècnic i cap de 
contractació de Dragados; Ramon Domènech, arquitecte tècnic en exercici liberal; Jaume Vendrell, 
arquitecte i conseller delegat de Regesa; Climent Molins, enginyer de camins i professor d’enginyeria 
de la construcció de la UPC; Jordi Badia, arquitecte i Maria Rosa Remolà, presidenta del CAATEEB i 
alhora presidenta del jurat. 
 
· 6 equips guanyadors 
 
Els premis 2012 els van guanyar 6 equips professionals. Els arquitectes tècnics Xavier Aumedes i 
Cesc de Haro van ser els guanyadors del premi en la categoria de Direcció d’execució per la Torre 
Diagonal Zero Zero de Barcelona. El jurat va concedir una menció especial a Víctor Forteza, Javier 
Molina, Juan García, Aleix Sampériz i Daniel Forteza pel centre lúdic i comercial Las Arenas de 
Barcelona. 
 
En rehabilitació, el premi se’l van endur David Closes i Dídac Dalmau pel nou l’Auditori a l’antiga 
església del Convent de Sant Francesc de Santpedor. En coordinació de seguretat, la guanyadora ha 
estat per Victòria Piera per la construcció de la Filmoteca de Catalunya. Finalment i en innovació en 
la construcció, el premi va ser pel Sistema de terra tècnic higrotèrmic aplicat a la Biblioteca de Sant 
Pau de Barcelona. El jurat ha considerat adient concedir una menció especial a Salvador Segura, Juli 
Pérez i Cristina Carmona per l’Auditori i Palau de Congressos Infanta Doña Elena en Aguilas 
(Múrcia).  

 
En aquesta novena edició i per primera vegada, es va obrir un procés de participació entre tots els 
professionals i el públic en general per escollir, entre els candidatures finalistes, l’obra que reuneixi 
les millors condicions de qualitat i excel·lència constructiva. A través d’Internet van votar prop d’un 
miler de persones i l’edifici guanyador va ser la Reforma i ampliació del Teatre Principal de Terrassa, 
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amb projecte i direcció dels arquitectes Francesc Xavier Fabré i Lluís Dilmé i l’arquitecte tècnic 
Francesc Xairó. 
 
· Trajectòria professional 
 
També es va lliurar el Premi Especial a la Trajectòria Professional, que en aquesta edició el jurat va 
concedir a Santiago Loperena i Jené, aparellador i professor d’Història de la Construcció de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  
 
 
La Nit de la Construcció 
 
Els Premis Catalunya Construcció es van lliurar en el transcurs de La Nit de la Construcció, una 
vetllada que s’ha consolidat com l’espai anual de trobada festiva dels professionals i oberta al sector. 
Es va fer el 28 de juny a l’Hotel Hesperia Tower de L’Hospitalet. A l’acte hi van assistir prop de 400 
persones i va ser presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder; l’alcaldessa de 
L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marin i la presidenta del CAATEEB, Maria Rosa Remolà. També hi 
van assistir altres autoritats del Govern de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, així com 
representants d’organitzacions professionals i entitats del sector. La cerimònia de lliurament dels 
premis va ser presentat per la periodista Clàudia Garrido. La Nit de la Construcció 2012 va comptar 
com a patrocinadors amb les empreses BASF Construction Chemicals Espanya, Gas Natural Fenosa 
i Caixa d’Enginyers. 
 
 
Matins Construcció 
 
 

 

 

 
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 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. Amb la celebració d’aquestes jornades el CAATEEB vol impulsar la modernització de 
l’exercici professional dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, promoure la 
innovació en els processos constructius i generar debat entre els professionals i les empreses del 
sector. Per a la seva organització compten amb el suport de l’Àrea Tècnica i l’Àrea Jurídica del 
CAATEEB. L’any 2012 es van fer les sessions següents: 
 
· 03/12/12  Certificació energètica dels edificis existents 
 
El 3 de desembre es va organitzar una sessió sobre la certificació energètica dels edificis existents, 
que va comptar amb el suport del Ministerio de Fomento, d’IDAE, del ICAEN i de l’Agència de 
l’Habitatge. Es tracta d’un tema de gran actualitat i que va despertar un gran interès entre els 
col·legiats, ja que s’espera que molt aviat s’aprovarà i entrarà en vigor a l’Estat espanyol el Decret 
sobre la Certificació energètica que obligarà a disposar d’aquest document a tot edifici o habitatge 
que es posi en venda o lloguer, com de fet ja està vigent des de fa anys a tots els països europeus.  
 

· 13/12/12  La seguretat a l’obra i la promoció immobiliària 



      Memòria 2012 CAATEEB - 66  

El 13 de desembre es va organitzar una nova jornada del cicle Matins Construcció en la qual es van 
presentar dades sobre accidentalitat, així com l’enquesta sobre condicions de treball. Es va recordar 
de quina manera es distribueix la responsabilitat de la seguretat a l’obra entre els diferents agents i 
quina ha de ser l’aportació de cadascun d’ells durant les diferents fases del procés constructiu, tant 
en la fase de projecte com la d’execució d’obra. També aquí es va remarcar l’especial importància 
que té l’aportació del promotor. 

 

Jornada Construjove 

 

 

 

Les jornades d'orientació professional Construjove estan dirigides molt especialment als estudiants 
d'arquitectura tècnica i enginyeria d’edificació i recent titulats amb l’objectiu de mostrar-los les 
sortides professionals i entrar en contacte amb les empreses del sector. Construjove va tenir lloc els 
dies 7 i 8 de novembre i hi van assistir 204 joves professionals i estudiants. A llarg de les jornades es 
van fer cinc sessions dedicades a les sortides professionals, experiències de joves en l’àmbit de 
l’emprenedoria, la creació d’una empresa, la internacionalització i les acreditacions professionals. 
També es van fer dos tallers sobre les tècniques de promoció professional (com vendre’s a un 
mateix) i les competències clau en el mercat laboral. En l’organització de les diferents sessions i 
tallers hi van participar Barcelona Activa, les escoles d’aparelladors EPSEB, La Salle i Elisava, així 
com diferents despatxos professionals i empreses com ara Clàudia Galícia Cotrina, Orígens, Sin Luz, 
EduChallenges, Maheco, NTècnics, PMI, Dalmau-Morros, Tècnics G3 i Programa Access.  
 
 
Jornada Construmón 

 

 

 

Construmón és el nom de les jornades d’internacionalització professional que per primera vegada 
organitza el CAATEEB i que es convertiran a partir d’ara en trobades periòdiques. S’adrecen a les 
empreses i despatxos professionals, en especial les constituïdes per aparelladors, arquitectes tècnics 
i enginyers d’edificació i tenen com a objectius principals orientar les empreses sobre les vies i 
oportunitats que ofereixen altres països, promoure la participació i intercanvi d’experiències entre 
professionals i empreses en procés d’internacionalització o que s’ho estan plantejant i convertir-se en 
una trobada anual per parlar d’aquest tema amb profunditat. En aquesta primera edició de 
Construmón hi van participar 133 professionals interessats. Es va parlar de la situació de la 
internacionalització de les empreses catalanes, els aspectes clau i casos d’èxit i varem poder tenir el 
testimoni en directe via Skype de tres companys que treballen a diferents països d’Amèrica del Sud: 
Agustí Fillol (Panamà i Colòmbia), Pere Arcas (Perú) i Jordi Bravo (Equador). També es va presentar 
públicament la nova Guia per treballar a l’estranger que ha creat el CAATEEB. En l’organització de 
Construmón hi ha participat la Generalitat de Catalunya a través de l’agència ACC1Ó, el Ministeri 
d’Economia del govern d’Espanya a través de l’ICEX, el govern del Quèbec, el Gremi de 
Constructors, APCE, Construmat i l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa. 
 

2012 
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Construsènior 

 

 

 

Amb el suport actiu de la Comissió Sènior, el Col·legi ha organitzat al llarg de l’any diferents activitats 
d’interès per a la gent gran i també per a tot el públic, principalment relacionades amb la preparació 
del final de la vida laboral i la preparació de la jubilació, però també un programa d’activitats culturals. 
Aquest conjunt d’activitats s’emmarquen en el cicle d’activitats Construsènior i tenen lloc al llarg de tot 
l’any. En l’exercici 2012 destaca la sessió celebrada al febrer sobre la responsabilitat civil hereditària i 
també el cicle de conferències històriques organitzades amb la col·laboració dels Amics de la 
Unesco.  
 
 
Noces d’or i plata amb la professió 

El passat 18 de juny el CAATEEB va retre homenatge a tots aquells aparelladors que enguany  varen 
celebrar els 50 anys com a col·legiats. Després d’un dia d’intens moviment: recepció a l'EPSEB, visita 
a la Sagrada Família i dinar al Port Olímpic; encara quedaven ànims per celebrar l'acte institucional a 
la sala d'actes del Col·legi on es va lliurar un diploma i una insígnia d’or per commemorar els 50 anys 
de col·legiació. 
 
També es va celebrar, l’endemà 19 de juny, un acte d’homenatge a tots aquells aparelladors i 
arquitectes tècnics que enguany van celebrar els 25 anys com a professionals. L'acte commemoratiu, 
que va tenir lloc a la sala d'actes del CAATEEB, va comptar amb els parlaments de l'arquitecta 
tècnica Francina Bernad i d'en Francesc de Paula Jordana, director de l'EPSEB. Durant l’acte es va 
lliurar el diploma a tots els homenatjats, així com la insígnia de plata dels 25 anys de col·legiació. 
 
 
Lliurament de diplomes i inauguració de l’any acadèmic 
 
El 17 d’octubre va tenir lloc l'acte de lliurament de diplomes de la formació del CAATEEB, que 
representa la culminació del curs acadèmic pels alumnes dels programes formatius de màster i 
postgraus, així com del cicle de formació oberta. A la vegada, també és l'inici de l'any acadèmic 
2012-2013. Com a ponent convidat varem comptar amb Daniel Cañardo, president de la SECOT, que 
va animar l’esperit emprenedor dels joves i que era bo comptar amb l’ajut que els pot proporcionat 
l’experiència dels més grans. A més de l’entrega dels diplomes es varen atorgar els premis als millors 
treballs acadèmics, així com el premi BASF al millor projecte. Com a patrocinadors de l’acte vam 
comptar amb el suport de les empreses CABBSA, Gas Natural, QSI i BASF. 
  

Festa infantil de Nadal 

L’11 de desembre es va celebrar la festa infantil de Nadal amb xocolatada per a tots els fills, nets i 
familiars de col·legiats i col·legiades del CAATEEB. Varem gaudir d’una bona xocolata i de l’animació 
dels pallassos de JAJEJIJOJU amb els que van jugar, ballar i fer formes amb globus. En el transcurs 
de la festa es va fer entrega d’un obsequi als guanyadors del concurs de dibuix per a la Nadala del 
Col·legi, que en aquesta edició van ser Enric Batlle Juanola (9 anys); Laia Montolio Mas (6 anys) i 
Eric Roca Font (5 anys). La festa va comptar amb la col·laboració de xocolates Nestlé. 
 
 
 

2012 
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Concert de Nadal a Santa Maria del Mar 
 
La Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona va acollir un any més el tradicional Concert de 
Nadal, que aquest any 2012 va celebrar la seva 16ena edició. Prop de 2.000 persones van poder 
gaudir de la magnífica representació de l’Escolania de Montserrat. També hi van assistir autoritats i 
representants  de les entitats del sector. En representació del govern català hi va assistir Lluís 
Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. El Concert de Nadal va comptar amb 
el suport de les empreses BASF, Grupo Navas , Rockwool i TEXSA. 
  
Llistat d’activitats institucionals, culturals i lúdiques: 
 
 
 

Data Activitats institucionals 
27/01/2012 1er Sopar d'Aparelladors de l'Alt Penedès-Garraf 
01/03/2012 Sessió de nous col·legiats 

27/03/2012 
Presentació de la campanya 2012 Any del Rellançament 
Professional 

18/05/2012 Sopar anual de la Delegació del Maresme 
22/05/2012 Assemblea General Ordinària de col·legiats 
08/06/2012 Sopar anual de la Delegació d'Osona 
15/06/2012 Sopar de la delegació del Bages-Berguedà-Anoia 
18/06/2012 Celebració 50 anys de col·legiació 
19/06/2012 Celebració 25 anys de col·legiació 
28/06/2012 La Nit de la Construcció 
04/07/2012 Trobada de professors sdel CAATEEB 

27/09/2012 Inici de l'any acadèmic i lliurament de diplomes 
19/10/2012 Sopar anual de la Delegació del Vallés Occidental 
30/11/2012 Sopar anual de la Delegació del Vallès Oriental 

  
 
 
 

Data Activitats culturals 
19/01/2012 Activitats Amics de la Unesco 
31/01/2012 Visita al mercat central de fruites i Hortalisses 
11/02/2012 Visita cultural: Monestir de Sant Jeroni 
13/02/2012 Exposició: Sempre plegats, d’Antoni Miquel Morro 
01/03/2012 Visita cultural al Call Jueu de Barcelona-Museu de Història de Barcelona. 
07/03/2012 Conferència Amics de la Unesco: Entre el món islàmic i el franc 
08/03/2012 Concert ensembla de saxofons Toulusse-Barcelona  
20/03/2012 Conferència Amics de la Unesco: Els grans comtes catalans 
21/03/2012 Exposició: Visió tubular de les imatges, d’Esther Carbonell 
24/03/2012 Visita cultural: Descoberta del patrimoni local de Vilassar de Dalt 
29/03/2012 Amics de la Unesco:  Exposició de les obres de la subhasta solidària per al Japó 
26/04/2012 Visita al recinte històric de l’hospital Sant Pau 
27/04/2012 Exposició Records de Ferran Buneri 

28/04/2012 Visita cultural i caminada: La muntanya de Burriac 
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04/05/2012 Exposició: A casa com a la feina visualitza els teus residus 
07/05/2012 Conferència: L’arquitectura romànica civil 
17/05/2012 Visita guiada al Palau Güell 
23/05/2012 Exposició: Epitelis Tendríssims, d’Alfons Ollé 
24/05/2012 Conferència Amics de la Unesco: El zenit de l’expansió de la Corona d’Aragó 
18/06/2012 Exposició Paisatge Urbà: Barcelona Posa't Guapa 

20/06/2012 
Exposició: 4 x quatre, d’Aldo Cardoso, Miquel Ruibal, José Porcel i Domènech 
Povill 

26/06/2012 
03/07/2012 

Conferència Amics de la Unesco: La fi del casal de Barcelona 
Conferència: Els edificis del vi, dins del ViJazz 2012 

18/07/2012 Conferència Amics de la Unesco: L'època de l'anomenada Decadència 
19/07/2012 Presentació del llibre Paret de carreu de Montserrat Bosch 
18/09/2012 Conferència Amics de la Unesco: La represa 

  
19/10/2012 7a Biennal Artística Col·lectiva d'Aparelladors 
16/11/2012 Exposició: Esperit i Matèria, escultures de Beth Fornas 
20/11/2012 Conferència Amics de la Unesco: La llarga nit del franquisme 
26/11/2012 Conferencia: Antàrtida, avantsala a l'infinit, a càrrec de Pere Mateu 
26/11/2012 Exposició: Un aparellador a l'Antàrtida, de Pere Mateu 
27/11/2012 Exposició: La pintura fotocatalítica 
12/12/2012 Conferència Amics de la UNESCO: La transició 
14/12/2012 
14/12/2012 

Exposició: Escultura, torn i mural ceràmic, de Pep Madrenas 
Concert de Nadal: Petites GRANS veus de Montserrat 

15/12/2012 Visita guiada a les Caves Gramona 

 
 

Data Activitats lúdiques i esportives 

30/03/2012 
Mercat del Ram: Activitats al Mercat del Ram de 
Vic 

12/05/2012 Activitat esportiva: III Cursa Intercol·legial 2012 

12/05/2012 Caminada: Collformic-Matagalls 

19/05/2012 Sortida en BTT Vic-Tavèrnoles 

  
22/09/2012 Torneig de futbol 
06/10/2012 Sortida BTT Vic-Mataró 
15/11/2012 7è Torneig de Golf 
26/11/2012 Concurs infantil de nadales 
01/12/2012 Iniciació i 1r Campionat de bitlles catalanes 
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2.6 SERVEI D’OCUPACIÓ 
 
El servei d’ocupació del CAATEEB durant el 2012 ha redefinit algunes de les seves prioritats d’acord 
a la situació del mercat de treball i per adequar-se a la situació de la professió. 
 
Les accions principals del 2012 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 professionals en exercici liberal i els despatxos professionals. 
 
Les línies d’actuació prioritàries del Servei d’Ocupació durant l’any 2012 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 a alternativa de recerca de treball i evolució 

dels despatxos professionals. 
 
 
Ofertes de treball 
 
La Borsa en línia del CAATEEB durant el 2012 ha rebut 102 ofertes de treball, un 16% provinent 
d’empreses constructores i constructores-promotores, un 38% de despatxos i empreses de serveis 
professionals i la resta d’industrials (2%), fabricants (3%), altres empreses del sector (5%) i altres 
empreses externes al sector (7%). Destaca també el nombre d’ofertes rebudes per a treballs a 
l’estranger: Marroc, França, Nigèria, Perú, Panamà, Emirat Àrabs, Colòmbia i Haití han estat alguns 
dels països amb més demanda de professionals. 
 
El nombre d’ofertes rebudes a través del servei al llarg de l’any ha disminuït en comparació al 2011, 
en un -51% . 
 
A més d’aquestes ofertes, el Col·legi ha implantat un procediment de recerca d’ofertes de treball en 
les diferents webs dekl mercat per tal de facilitar als col·legiats un canal unificat d’informació en 
aquest àmbit. Això ha permès l’accés dels nostres col·legiats a una selecció de 40-50 
ofertes/setmanals buidades dels diversos portals.  Aquesta secció, junt amb la d’ofertes de treball de 
la borsa en línia del CAATEEB, ha estat de forma permanent una de les més visitades del web 
apabcn.cat amb més de 80.000 visites. 
 
 
Perfil del col·legiat en recerca de treball 
 
Durant aquest any s’han incorporat a la borsa de treball en línia 314 col·legiats, un -33% respecte de 
l’any anterior.  
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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. Si comparem amb les dades del 2011, es segueix veient 
l’increment d’aquest sector de professionals menors de 30 anys que ara també busquen feina a 
través de la borsa de treball del CAATEEB (14 punts més de pes respecte del semestre anterior, de 
18% al 32%) i molts d’ells professionals liberals que fins ara no s’havien plantejat la recerca de treball 
com assalariat en empresa.  
 
Quant 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 tenir tan 
sols petites feines o molt poca activitat. 
 
 
Borsa d’encàrrecs professionals 
 
Durant el 2012 s’han rebut 1.575 encàrrecs que han estat designats entre els 1.333 col·legiats inscrits 
a aquest servei.  
 

 
TREBALLS ASSIGNATS 

 
               2012 

Aixecament de plànols de terrenys i edificis     83  
Amidaments i valoració econòmica d’obres    19  
Certificat d’habitatge usat                1.228  
Certificats de solidesa    25  
Informes,dictàmens  154  
Inspecció tècnica dels edificis    58  
Obres menors de reforma      8  
Total               1.575  
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Llistes de perits i experts 
 
A petició del departament de Justícia de la Generalitat, del Registre Mercantil, i l’Agència Tributària, 
cada any 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 2012 són: 
 

1)      Directori perits de part  570 
2)      Llista perits d’ofici  240 
3)      Llista perits judicials  318 
4)      Llista experts registre mercantil 261 
5)      Llista agència tributaria 241 

 
 
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 ha estat un dels partners principals en l’acció que fa el CAATEEB en aquesta línia i 
a través de Porta22 s’han dut a terme bona part de les activitats. 
 
Durant el 2012 s’han fet sessions informatives, conferències i tallers, en total han estat les 14 
activitats que s’enumeren a continuació, a les quals hi ha assistit 322 professionals: 
 
Tema         Data        
 
-Introducció Plataforma Empresa-Ocupació (programa a mida)  14 de febrer  

-Com liderar-se un mateix en moments de canvi (x2) 28 i 29 febrer  
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-Assertivitat: Bases i tècniques (x2)    26 i 30 març  
-Funcionament de la borsa de treball del departament 
d’Ensenyament   

-Introducció Plataforma Empresa-Ocupació (programa a mida)         10-abr  

-22 consells per a la recerca de feina         16-abr  

-Jo sóc la meva millor estratègia        8 maig  

-Gestionar contactes de qualitat:una competència per a l’èxit         5 juny  

-Introducció Plataforma Empresa-Ocupació (a mida)       12 juny  

-Gestionar contactes de qualitat: una competència per a l’èxit   25 setembre  

-22 consells per a la recerca de feina        09-oct  

-Com liderar-se un mateix en moments de canvi professional 23 i 25 octubre  

-Introducció Plataforma Empresa-Ocupació (programa a mida)           29-nov  

-Millora les teves habilitats de comunicació en públic 11 desembre  

 
 
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 aquest any del 2012, s’han realitzat 21 entrevistes d’orientació i s’han atès, més de 500 
consultes. 
 
 
Emprenedors i autoocupació 
 
Des del 2009, el CAATEEB a través del conveni signat amb Barcelona Activa ofereix dues 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 propi negoci 
i realitzar el pla de viabilitat, així com l’acompanyament tutelat del desenvolupament d’aquest pla. 
Durant el període 2012, s’han dut a terme 2 edicions amb 20 participants cadascuna. 
 
 
Internacionalització de la professió  
 
La Internacionalització al CAATEEB  treballa en 3 línies principals: la institucional, la dirigida a les 
empreses i despatxos professionals i la orientada al suport als col·legiats que decideixen emigrar. En 
aquest àmbit s’ha treballat el següent: 
 

Activitats 
Presentació missió comercial Construmat Xina 
Ajuts a la internacionalització agrupada 
Sessió de networking amb empresaris russos a Barcelona Roca Gallery 
Programa pilot SOC/Quebec internacional per reclutament de professionals 

 

Relacions internacionals i missions inverses 
Participació del CAATEEB missió Canada  
Recepció d’una missió d’empresaris construcció de Rússia 
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Visita del president de Sinduscon Brasil 
Trobada missió inversa amb empresaris de l’associació de professionals de 
l’edificació de Finlàndia 
Participació a l’Assemblea de la AEEBC 

 
 
Guia per treballar a l’estranger 
 
Atesa la situació del sector i el creixent interès dels professionals per buscar feina a l’estranger, el 
Servei d’Ocupació va incorporar al seus serveis la difusió d’ofertes internacionals. Aquestes ofertes 
venen per demanda directa de l’empresa que busca al professional, o bé pel buidat que es fa des del 
servei de diverses 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 arreu 
del món, sobretot destacant nivell europeu, sud americà, i aquelles que es detecten a les xarxes 
socials com ara Linkedin i altres canals. Es trien aquelles ofertes que per la seva descripció i 
contingut es considera que les competències requerides poden ser desenvolupades per professionals 
del nostre col·lectiu, independentment de la titulació. 
 
Com a tasca destacada, enguany s’ha elaborat una guia web que inclou informació sobre titulacions, 
professions i ocupacions dels professionals de l’edificació a 17 països escollits entre els que 
ofereixen oportunitats als nostres professionals. Es tracta d’una guia web, a la qual s’aniran afegint 
nous països. La guia recull informació sobre institucions, borses de treball, regulacions professionals i 
procediments de homologació de titulació, així com informació per viure i treballar al país. Es va 
presentar públicament en el marc de Construmón, la jornada d’internacionalització dels professionals 
de la construcció.  
 

 
2.7 CORREDORIA D’ASSEGURANCES  
 
 
La Memòria de gestió del CAATEEB recull l’activitat feta estrictament pel Col·legi. No obstant això, en 
aquest capítol recull també informació relativa a l’activitat feta des de la Corredoria d’Assegurances, 
tot i tenir identitat pròpia, atesa la seva importància i implicació en la nostra realitat professional.   

 
Des de la seva posada en marxa al mes d’abril de 2011, la Corredoria continua en la línia 
d’aconseguir acords especials en les condicions de contractació amb diverses entitats asseguradores 
amb les que treballa, així com en la incorporació de noves companyies en l’àmbit de la responsabilitat 
civil professional i també pel que respecta a les necessitats d’assegurament i protecció de la vida, la 
salut i el patrimoni dels col·legiats. Treballem per millorar les cobertures i les primes de les pòlisses 
que ofereix com ara pòlisses de vida, de salut, d’incapacitat temporal, defensa jurídica, estalvi, etc. 
 
Quant a les assegurances de responsabilitat civil professional, s’ha trobat una nova alternativa amb 
l’asseguradora AXA, que ens ha permès donar resposta a les necessitats dels professionals en 
diferents modalitats com ara pòlisses per coordinadors de seguretat, perits, taxadors, societats 
professionals, tècnics amb doble titulació o bé la pòlissa general de responsabilitat civil professional. 
 
La Corredoria ha gestionat durant el  2012 un volum de primes de 9.068.270,75 €. 
 
A causa dels profunds canvis que les Mútues Musaat i Premaat han incorporat a les pòlisses de 
responsabilitat civil professional la primera i al reglament de quotes i prestacions la segona, la 
corredoria ha realitzat diverses accions informatives a la seu central i en totes les delegacions del 
CAATEEB. 
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Quan a les gestions realitzades durant el 2012 pel que fa a Musaat i Premaat a continuació es 
relacionen algunes dades. 
 
 
MUSAAT 

 
L’activitat generada durant el 2012  ha estat la següent: 
Pòlisses de Musaat vigents. 
 

Pòlisses 31/12/2012 segons Musaat                   nombre % del total de pòlisses 

 RC  Professional                     3.632 94,86% 
 RC Professional PLUS                            2 0,05% 
 RC Taxadors 137 3,58% 
 RC Obres menors per administracions 3 0,08% 
 RC Perits 14 0,37% 
 RC Societats d’arquitectura  tècnica 26 0,68% 
 RC Arquitectes 3 0,08% 
 RC Ampliació per obra viva 12 0,31% 

 Total pòlisses  3.829 100,00% 

 
· Un anys més continuem observant una tendència generalitzada a reduir les cobertures 
contractades. 
· Musaat ha implantat el 2012 un nou sistema de càlcul de les primes basat en l’anàlisi global del 
històric de cada assegurat quan a antiguitat de la pòlissa, periodicitat de la sinistralitat, risc pendent 
(decennal), primes totals pagades i cost real o previst del sinistres. Aquest nou sistema ha tingut una 
un efecte positiu en els assegurats que no han tingut sinistres declarats que han gaudit de importants 
descomptes que en alguns casos han suposat una reducció de la prima de més d’un 40%. Per 
contra, els assegurats que han declarat sinistres han vist incrementada la seva prima entre un 5 % i 
un 200 %, arribant en alguns casos a increments superiors.  
· Com a conseqüència d’aquesta modificació tant important i que ha afectat negativament a un 25% 
aproximadament dels assegurats  durant la renovació de final d’any s’ha produït un increment 
considerable del nombres de gestions i consultes  realitzades  que ha superat les 5.000. 
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Sinistralitat 2012 
 
Servei d’atenció al col·legiat assegurat i recepció i gestió dels comunicats de sinistre emparats per la 
pòlissa de responsabilitat civil professionals de Musaat. 
 
 
TIPUS 2011 2012 % Increment 

Extrajudicials 204 163 -25%

Civils 204 149 -37%

Penals 10 8 -25%

Laborals 0 0 0%

Sancionadors 13 8 -63%

C. Preventives 57 42 -36%

Total C. Preventius i Sinistres nous  488 370 -32%

 
La tendència en l’evolució del nombre de sinistres declarats a la mútua pels assegurats continua 
decreixent. El 2012 el decreixement ha estat d’un -32% respecte l’any anterior. 
 
 
Servei d’intervenció ràpida en cas d’accidents laborals 
 
Al Servei de Mútues s’han rebut un total de 17 comunicats d’accident durant l’any 2012 (4 accidents 
mortals, 4 accidents greus o molt greus i 9 lleus ). Aquest moviment suposa una disminució dels 
accidents del -15% respecte de l’any 2011. 
 

Assegurats per tram de cobertura
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PREMAAT  
 
El nombre total de mutualistes corresponent a la nostra província és de 4.136 dels quals 3.110 són 
mutualistes actius (75%) i la resta, passius (25%) i beneficiaris de les prestacions de jubilació, 
invalidesa, viduïtat, orfandat o amb fills minusvàlids. 
 

Mutualistes actius (amb quotes) 2012                        Ut % 
Grup Bàsic 1.327 42,67% 
Grup 2000 1.450 46,62% 
Grup Complementari 1r.  201 6,46% 
Grup Complementari 2n (Jubilació+Viduïtat) 94 3,02% 
Grup Complementari 2n (Assegurança Vida) 38 1,22% 

Total actius 3.110 100,00% 
 

Mutualistes passius ( amb prestació ) 2012                           Ut % 
Grup Bàsic 751 78,72% 
Grup 2000 3 0,31% 
Grup Complementari 1r.  151 15,83% 
Grup Complementari 2n (Jubilació+Viduïtat) 121 12,68% 

Total passius 1.026 107,55% 
 
Repartiment de prestacions relativa als mutualistes passius: 
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      Memòria 2012 CAATEEB - 78  

· També es beneficien d’altres prestacions de Premaat 375 col·legiats mutualistes actius (prestacions 
per accident, subsidis per defunció, natalitat, nupcialitat, etc) 
· Aquest any s’ha tramitat un total de 1.572 peticions dels col·legiats mutualistes (noves altes, 
reingressos,  prestacions, trasllats, baixes, etc).   
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3. ÀREA TÈCNICA  
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3. ÀREA TÈCNICA  
 
3.1 CONSULTORIA TÈCNICA  
 
Consultes tècniques 
 
Durant l’any 2012 s’han respost 6069 consultes a la consultoria tècnica. Aquestes dades mostren un 
increment de trucades d’un +8,55 % respecte de l’any passat. Les consultes han estat tant 
presencials com telefòniques, amb una temàtica multidisciplinària. 
 

Via d’entrada de les consultes Respostes % / total  
Telefòniques directes 4.502 74,18 % 
Telefòniques via centre d’atenció telefònica (CAT)  161 2,66 % 
Presencials 743 12,24 % 
Correu electrònic 663 10,92 % 
Totals 6.069 100,00 % 
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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 professionals segons la LOE. 
 
 

Tema Respostes % / total  
Habitabilitat 965 15,90% 
Legislació i normes 834 13,74% 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 764 12,59% 
Seguretat i salut 654 10,78% 
Control de qualitat i marcatge CE 607 10,00% 
Responsabilitats i atribucions (LOE) 545 8,98% 
ITE, Informes, certificats, dictàmens 543 8,95% 
Projectes, Llicències d’activitats , E-llicències 539 8,88% 
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Accessibilitat i Ascensors 281         4,63% 
Diversos 337        5,55 % 
Totals 6.069     100,00% 
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Documents a l’abast 
 
El CAATEEB posa a disposició de tots els col·legiats, de forma gratuïta, la col·lecció completa 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 
 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 
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13.2 Enderrocs 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 
36 L’amiant en obres de reforma 
37 Guia - Introducció a la coordinació de seguretat i salut a la construcció 
 

Nous documents editats: 
 
13.3 Residus en la construcció 
14.1 Criteris per a la redacció d’informes, certificats, peritatges i dictàmens 

 
En preparació: 
  
 38  Malalties professionals a la construcció 
 
 
Assaigs de laboratori 
 
Durant l’any 2012, 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 2012 % / total 
Particulars / Empreses 319 51,37% 
Col·legiats / Societats  302 48,63% 
Total 621 100,00% 
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Altres assaigs 2012 
Prova de carbonatació 3 
Difraccions 1 
Densitats i porositats 13 
Test d’amiant 5 
Total 22 
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Eines informàtiques desenvolupades, exemples i guies. 

 
Durant l’any 2012 s’han desenvolupat diverses eines informàtiques per facilitar la feina del 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.  
 Fitxes per a la redacció del programa de control 
 Revisió dels fulls de càlcul per a la confecció dels lots i seguiment de control de qualitat de 

l'EHE-08 
 Amb l’ITeC implementant dins del TCQGCQ, les fitxes del programa de control 

desenvolupades pel CAATEEB. 
 Amb ALTRA, una eina informàtica que aplica els criteris de control proposats pel CAATEEB 

referents a la redacció del pla / programa i de la gestió, del seguiment i la documentació i del 
control de qualitat. 
 

 
Sessions tècniques  
 
Durant l’any 2012 la consultoria tècnica ha desenvolupat diverses sessions tècniques per informació 
dels tècnics del CAATEEB: 
 

 Nou decret habitabilitat 141/2012 (3 sessions) 
 La seguretat a l’obra i la promoció immobiliària 
 Certificació energètica dels edificis existents 
 Dubtes i consultes sobre certificats de segona ocupació 
 Presentació del nou decret d’habitabilitat 
 Jornada de consultes sobre les ITE 
 La rehabilitació, un nou sector per l'habitatge 
 Taller de Feng Shui i Arquitectura: com dissenyar i construir per crear una llar saludable i 

serena. 
 Disposició de recursos i fonts d’informació del CAATEEB 

 
 

 

3.2 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 

 

Acció realitzada 

Durant el 2012 la WEB de l’Àrea Tècnica ha rebut 196.321 consultes a través dels diferents mitjans 
que el Centre de Documentació té al servei dels col·legiats i que realitza i actualitza periòdicament 
consultes telemàtiques via web, telefòniques, presencials i consultes per correu electrònic i s’han 
mantingut els nivells dels darrers anys de servei en nombres d’usuaris totals i de consultes rebudes.  
 
 

Dades del servei 2012 
Consultes telemàtiques via WEB (tècnica) 152.640 
Consultes telemàtiques via WEB (documental) 33.935 
Consultes no telemàtiques* 2.970 

Consultes de material en sala 2.878 
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Visites al Centre de Documentació 2.657 
Préstecs de materials 1.241 

Sumes totals 196.321 
 
 
 

*Via d’entrada de les consultes no telemàtiques 2012 % s/ Total 

Presencials 1.734 58,38%

Telefòniques directes 882 29,70%

Telefòniques via CAT 50 1,68%

E-mail 304 10,24%

Sumes totals 2.970 100,00%
 

 

Via d'entrada de les consultes no 
telemàtiques

2%
10%

30%
58%

Presencials

Telefòniques directes

Telefòniques via Centre
d'Atenció telefònica (CAT) 

E-mail

 
 
 
 
A més, destaquem que el Centre de documentació acumula una gran col·lecció tècnica consolidada 
amb 20.131 llibres vigents; 215 títols de revistes tècniques actius; 1.844 recursos electrònics en el 
nostre catàleg; 551 DVD i CD-ROM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així mateix en els últims anys s’han entrat 13.704 referències a la base de dades. També s’han 
incorporat a la base de dades de legislació les 66 disposicions aprovades i publicades al BOP, 

Col·lecció tècnica consolidada segons l’últim inventari   
Llibres vigents 20.131 
Títols de revistes tècniques actius     215 
Recursos electrònics en el nostre catàleg  1.844 

DVD i CD-ROM.     551 
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DOGC, BOE i DOUE aquest darrer 2012 i que han estat revisades, analitzades i divulgades des del 
Centre de Documentació.. 
 
 
Més recursos al web 
 
Al llarg del 2012 s’ha seguit treballant per millorar el web creant nous recursos i actualitzant apartats i 
bases de dades: 
 

▪ Habitabilitat: S’ha renovat l’apartat d’habitabilitat per tal d’adaptar-lo al nou decret publicat el 
passat mes de novembre. 

 
▪ Criteris interpretatius de legislació i normativa: El CAATEEB col·labora amb diferents 

institucions per la elaboració de criteris interpretatius de legislació i normativa que permeten 
ajudar als tècnics en la seves tasques de l’exercici professional i els facilitem enllaços i accés 
al text complet d’aquesta documentació. 

 
▪ Plans d’autoprotecció: hem creat un apartat en el que trobareu tota la informació necessària 

per realitzar plans d’autoprotecció. 
 

▪ Sessions de l’Àrea Tècnica: hem publicat la documentació i vídeos de les jornades tècniques 
realitzades perquè el professional pugui consultar-lo quan més li convingui. 

 
▪ Actualitat: informem de la nova normativa, les publicacions pròpies i les que destaquem, les 

subvencions, les activitats i notícies més recents que poden ser d’utilitat professional. 
 
▪ Codi Tècnic de l’Edificació (CTE): també amb la finalitat de recollir en una sola pàgina els 

millors recursos sobre el codi tècnic: la legislació sempre actualitzada, eines de suport al 
compliment, articles, enllaços, formació, documents bàsics comentats, etc. 

 
▪ Àrea temàtica: graella que recull els temes més destacats 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. 

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

biblioteca, articles de revista, recursos electrònics, etc. Actualització i incorporació de nous 
continguts. 

 
▪ Nous continguts: 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 els espais empresa impulsats des de 
l’àrea comercial per exemple. 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. 

 
 
 
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 línia d’atenció específica de suport al  
col·legiat que es troba amb un accident en una obra en la que intervé. El col·legiat pot establir 
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contacte amb aquest servei a través d’un número de telèfon mòbil directe -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 troba sempre el suport del CAATEEB en tots 
aquests casos. 
 
El 2012 s’han atès 39 casos de col·legiats que han tingut un accident a l’obra. 
 
Consultes de seguretat i salut 
 
El 2012 s’han atès 885 consultes sobre seguretat i salut laboral, principalment relacionades amb 
l’exercici de coordinació, llei de subcontractació, formació dels treballadors, V Conveni General del 
sector i d’altres. 
 

Dades de les consultes i el Servei  2.012 

Seguretat i Salut 654 

Altres temes i Diversos  231 

Sumes totals  885 

Servei d’Assistència en cas d’accident a l’obra  39 
 
 
 
Comissió de seguretat del 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.  
 
 
 
3.4 REHABILITACIÓ I MEDI AMBIENT 
 
 
Rehabilitació i Medi Ambient ja han esdevingut dos conceptes inseparables i l’un sense l’altre cada 
cop tenen menys sentit. Al llarg de l’any 2012, s’han desenvolupat diverses activitats que fusionen 
aquest dos conceptes, com d’altra banda ja venia essent habitual en aquests darrers anys.  
 
 
Agenda de la Construcció Sostenible 
 
Diverses han estat les novetats i ampliació de continguts realitzats durant l’any 2012 per consolidar 
l’Agenda www.csostenible.net com un referent de la sostenibilitat del sector de la construcció. La 
creació del nou apartat de casos pràctics o la incorporació de la base de dades de rehabilitació, han 
estat els aspectes més destacables. 
 
Aquest any s’han publicat 6 nous vídeos que tracten aspectes fonamentals de l’ambientalització de la 
construcció amb una orientació pràctica, senzilla i adreçada tant als tècnics i professionals com als 
usuaris. Aquests vídeos, permeten afrontar temes actuals d’interès tècnic i obrir el debat a l’entorn 
dels seus continguts. Així mateix, han esdevingut una bona via d’entrada als continguts de les bases 
de dades de productes de l’AgendaCS, per accedir a informacions precises i productes concrets que 
permetin fer projectes cada cop més sostenibles. No oblidem que la base de dades de productes 
escollits amb criteris ambientals de l’AgendaCS continua sent el pilar fonamental de la web i per tant, 
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durant aquest any s’ha continuat treballant en la millora de la informació ambiental dels productes per 
adaptar-se a la contínua evolució dels aspectes ambientals en el sector i s’ha renovat el sistema de 
cerques, per que quan es faci una cerca general també apareguin productes relacionats. 
 
Com a resultat d’una tasca iniciada amb el Projecte RehabiMed i que l’any passat es va actualitzar, 
hem pogut incorporar enguany, a les bases de dades de l’AgendaCS, productes, sistemes 
constructius, serveis i empreses especialitzats en el món de la rehabilitació, de la restauració i del 
manteniment tant pel que fa a la diagnosi com a la intervenció. S’ha volgut complementar els 
aspectes estrictament ambientals que fins ara regien l’AgendaCS amb el camp de la intervenció en 
els edificis existents que cada dia més es mostra com una part integrant de tota aposta sostenibilista 
en el sector de l’edificació. 
 
D’altra banda, amb el suport inestimable de l’agrupació AUS, s’ha creat una nova secció dins 
l’AgendaCS anomenada Casos pràctics. En aquesta nova secció, en la qual es recullen i presenten 
actuacions concretes en edificis, es volen mostrar exemples emblemàtics i variats de com s’estan 
actualment introduint els paràmetres sostenibilistes en els edificis nous o en la rehabilitació dels 
existents. Al llarg d’aquest any s’han recollit 8 casos pràctics i l’objectiu és mantenir aquesta tasca 
fins crear una excel·lent base de dades que serveixi de referència a tots els professionals. 
 
En una voluntat de concentrar esforços i desenvolupar sinèrgies, al mateix temps que s’han 
incorporat a l’AgendaCS altres iniciatives, també s’hi ha incorporat el Sistema DAPc, amb la seva part 
oberta a tots els visitants i amb el seu espai reservat per a les empreses membres del sistema, el que 
permet oferir-los-hi serveis específics relacionats amb les Declaracions Ambientals de Productes. 
 
 
El Sistema DAP®construcció 
 
La certificació ambiental dels edificis s’està consolidant poc a poc com un valor afegit que aviat serà 
imprescindible per poder estar en el mercat. Tant GBCe amb Verde, com Bream o Leed exigeixen en 
la seva certificació un coneixement dels impactes dels materials que composen l’edifici. Aquest fet 
mostra la necessitat que a l’Estat espanyol hi hagi un sistema per poder avaluar aquests impactes 
d’una forma precisa i fiable. Llançat l’any 2011, aquest 2012 el Sistema DAP®construcció s’ha 
consolidat en el mercat com a un servei necessari per a les empreses que estan exportant la seva 
producció al exterior. Malauradament, la feblesa del mercat interior no permet a les empreses que es 
mouen només en el mercat nacional d’invertir en aquests objectius. 
 
Tenint present aquest fet, el Sistema DAPconstrucció es manté com a fundador i impulsor de l’ECO-
Platform, com a xarxa de sistemes DAPc a nivell europeu adreçada al reconeixement mutu i 
l’homologació de tots els sistemes de DAPc actualment operatius. Això permetrà donar un gran valor 
afegit al Sistema DAP®construcció, ja que passarà a tenir reconeixement per a tot l’àmbit 
internacional. Per consolidar la posició i millorar la seva presencia i difusió, s’ha signat un conveni 
amb GBCe que reforça el reconeixement mutu i la utilització de les DAP en la certificació VERDE. 
 
A nivell tècnic, el sistema s’ha dotat d’un soci expert en aquesta matèria, Leitat, que està aportant la 
seva experiència i coneixements per actualitzar-lo seguint la nova normativa europea i per fer-lo més 
àgil i capaç de donar resposta a la demanda real de la indústria del sector. Enguany s’han 
desenvolupat les Regles de Categoria de Producte de la Pedra natural i s’han incorporat 4 noves 
DAPc a la base de dades del sistema. Totes elles vinculades a l’exportació i a la necessitat de 
disposar d’aquesta etiqueta per poder exportar la seva producció. 
 
Al llarg d’aquest any 2012 s’ha seguit desenvolupant una 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 donar a conèixer la qualitat i fiabilitat de la 
informació continguda en les DAPc.  
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Simposi Tradició i innovació en rehabilitació 
 
Per tal de fomentar el debat i intercanvi entre empreses i professionals a l’entorn de l’actualitat en les 
tècniques de rehabilitació, s’ha creat el Symposi Tradició i innovació en rehabilitació com a punt de 
trobada periòdic que permeti posar en comú tant les necessitats de les obres com l’oferta comercial. 
Trobar l’equilibri entre l’ús de les tècniques tradicionals i la incorporació de les noves tecnologies en 
les obres de rehabilitació, és l’objectiu fonamental que es proposa amb l’organització d’aquestes 
trobades que tindran una periodicitat semestral per anar desgranant tots els temes d’actualitat que 
s’aniran programant en la restauració monumental, en la reparació estructural, en la rehabilitació 
energètica o altres. 
 
 
Jornada tècnica sobre la construcció amb tàpia  
 
Al juliol es va organitzar, a la delegació del Maresme, una jornada per parlar de la construcció amb 
tàpia per aportar una mica de llum a l’entorn d’aquest material tan present a les nostres construccions 
i tant desconegut pels professionals. Un accident esdevingut uns mesos abans havia suscitat l’interès 
de l’Ajuntament de Mataró amb el qual vam organitzar conjuntament les sessions. 
 
 
Projectes internacionals. 
 
Iniciat l’any 2009, enguany s’ha conclòs el projecte Montada, liderat pel CAATEEB i finançat per la 
Unió Europea dins del programa Euromed Heritage 4, amb la participació de tres països del Magreb i 
sis ciutats: Marroc (Salé i Marràqueix), Algèria (Ghardaïa i Dellys) i Tunísia (Kairouan i Sousse).  
 
Durant el 2012 s’han materialitzat un seguit de publicacions en les quals s’hi venia treballant des 
d’anys anteriors. Las tasca editorial dins el projecte Montada durant aquest any ha estat molt alta, 
s’han editat 20 llibres de diferents formats: 
 

 Manual de rehabilitació: Manuel pour la Réhabilitation de la ville de Dellys. 
 

 Monografies sobre temes i activitats desenvolupades al llarg del projecte per especialistes en 
la sensibilització del patrimoni arquitectònic : École et Patrimoine. Au cœur de processus 
éducatif; Patrimoine et participation. Vers un nouveau cadre de gouvernance au Maghreb i 
Actes de la Deuxième Conférence régionale euro-méditerranéenne. 

 
 Dossiers tècnics que corresponen a l’edició dels estudis realitzats dins les assistències 

tècniques fetes per diferents experts al llarg del projecte: Etude des travaux de pavage en 
pierre locale de la place Nouna au Ksar d’El-Atteuf Ghardaïa (Dossier 1); Etude de l’évolution 
du patrimoine oral de la place Jamaâ El Fna et mesures à prendre pour sa sauvegarde 
(Dossier 2); A la découverte du Patrimoine Artisanale de Sousse. Un catalogue des 
principaux artisans et métiers de la ville de Sousse (Dossier 3); Restauration des murailles et 
des maisons traditionnelles de la médina de Marrakech (Dossier 5); Mise en valeur des 
canaux du système hydraulique. Etude et restauration du canal Terja N’Bouchemjène de la 
palmeraie de Ghardaïa (Dossier 6); Les colonnes de granite du ribat de Sousse. Étude des 
altérations et de leurs causes. Proposition d’intervention de restauration (Dossier 7); 
Diagnostic et réhabilitation des calades de Dellys (Dossier 10). Tots aquests dossiers s’han 
difós a traves de la pàgina web de Montada on són disponibles en versió digital. 
 

 Guies de patrimoni, documents de difusió i sensibilització sobre el patrimoni de cada ciutat 
adreçades al públic general: Kairouan. Architecture et Spiritualité; Guide de la ville de Salé, 
Maroc; Guide de Sousse. La Médina, un passé glorieux, un patrimoine culturel somptueux; 
La vallée du M’Zab: parcours de ses monuments; Marrakech. Histoire, Patrimoine, Culture et 
Spiritualité; Salé, genèse d’une cité islamique. I altres publicacions sobre patrimoni dirigides 
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al públic infantil: Guide touristique de Kairouan pour les enfants; Guide touristique de la 
Vallée du M’Zab pour les enfants; Regards sur le patrimoine; La Touiza à Ghardaïa. 

 
Pel que fa a les activitats realitzades, les podem agrupar en 3 àmbits diferenciats: 
 

 Trobades internacionals organitzades amb l’objectiu de difondre l’experiència Montada en el 
Magreb sobre la rehabilitació i la sensibilització del patrimoni construït que han mobilitzat més 
de 600 especialistes de tota la Mediterrania. 
Cal destacar la jornada sobre manuals de rehabilitació realitzada a Alger i la conferencia final 
realitzada a Salé La ville, patrimoine vivant que han tingut un fort ressò tant a nivell nacional 
com internacional. D’altres trobades Le patrimoine bati et la memoire collective a Ghardaïa 
(Algéria), Ville éducatrice au service du tourisme patrimonial a Kairouan (Tunisia) i les 
trobades sobre educació en patrimoni de Souse i Marrakeix, han tingut també una gran 
acollida a nivell nacional i han donat pas a conclusions força interessants per als seus 
països. 

 
 Accions de formació específica en construcció realitzada per experts de l’Ecole d’Avignon 

que s’ha desplaçat al Marroc i Algèria per, realitzat 3 cursos i formar en tècniques tradicionals 
de rehabilitació a artesans i professionals. Altres formacions s’han realitzat per arquitectes i 
especialistes locals sobre patrimoni arquitectònic o dirigides al guies turístics de la ciutat per 
apropar-los a coneixement històric i arquitectònic de la seva ciutat, fetes a Salé, Kairouan i 
Sousse. 

 
 Activitats de sensibilització, pensades per contribuir a la redescoberta de la població local 

vers el seu patrimoni: Disseny i instal·lació d’una senyalització artesanal sobre el patrimoni de 
la medina de Salé; jornades sobre la recuperació de les tradicions orals a Marràqueix, 
vesprades de música i arquitectura a Marràqueix; reinterpretació d’una festa religiosa per fer-
ne una festa laica i popular Fête des cires a Salé; creació d’un espai de cultura i creativitat a 
la medina de Sousse durant el Ramadà. Així mateix, s’han organitzat tres exposicions 
itinerants a Tunísia i Marroc: L’eau, la soif et le génie kairouanais; Patrimoine en danger i 
“Marrakech. La ville projectée 1062-1957”. 

 
A més d’aquestes activitats concretes s’ha continuat treballant en la gestió des espais creats en el 
projecte, com espais de debat i educació; les reunions dels fòrums de cada ciutat i els clubs de 
patrimoni de les escoles que han mobilitzat més de 500 nens i nenes del Magreb i més de 40 
professors que continuen la tasca engegada i que la prolongaran molt més enllà del projecte, ja que 
els ministeris d’Educació i de Cultura dels tres països han agafat el compromís d’aprofitar 
l’experiència Montada per fer-la extensiva a tot el país. 
 
Pel que fa a la difusió del projecte, el web www.montada-forum.net, en recull tota la informació, les 
activitats que s’hi realitzen i les publicacions produïdes. Enguany s’han rebut 15.265 visites. D’altra 
banda, les xarxes socials són també eina bàsica de difusió amb 29.791 reproduccions de vídeos 
Montada a Youtube, 385 seguidors i 600 notícies penjades al Facebook i 520 tweets i 67 seguidors al 
Twitter. 
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4. IMATGE I COMUNICACIÓ  
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4. IMATGE I COMUNICACIÓ 
 
4.1 CANALS DE COMUNICACIÓ 
 
Introducció 
 
Els mitjans periòdics d’informació del CAATEEB mantenen com a funció principal mantenir al dia els 
professionals sobre la realitat del seu entorn i informar-los de l’activitat col·legial. El butlletí electrònic 
7@ amb periodicitat setmanal es reforça quan és convenient amb butlletins de caire monogràfic de 
serveis com ara el servei de validació, col·legiació, formació, àrea tècnica i jurídica. Totes les 
informacions publicades tant al setmanari com als flaix de novetats tenen connexió a la pàgina 
www.apabcn.cat la qual es manté com a eina informativa i de gestió amb el Col·legi. La pàgina 
principal es complementa amb altres pàgines web del fetes des del CAATEEB com ara l’Agenda de 
la Construcció Sostenible www.sostenible.net , la pàgina per a la promoció dels aparelladors com a 
tècnics de capçalera www.tecnicdecapçalera.cat adreçada als ciutadans o la pàgina 
www.aspcorredoria.cat que es va crear ara fa dos anys per a la promoció i l’assessorament als 
professionals en matèria d’assegurances. L’any 2012 s’ha posat en marxa juntament amb el Col·legi 
de Madrid, un nou espai web amb el nom d’Àrea Building School www.areabs.com , una plataforma 
de formació en línia que vol arribar als professionals de tot l’Estat espanyol. La revista L’informatiu, 
que tradicionalment havia estat el principal mitjà de comunicació amb els col·legiats, s’edita ara amb 
un nou format DIN A4 estrenat l’any anterior i que ara ha passat a una periodicitat trimestral, amb un 
contingut que potencia el tractament en profunditat dels temes de caire tècnic i professional. 
Finalment i en el marc de la campanya 2012 Any del rellançament professional, el Col·legi va iniciar 
la seva participació en les xarxes socials amb l’objectiu d’incrementar la seva visibilitat i 
posicionament social i millorar les eines de comunicació amb el col·lectiu professional. 
 
 
Setmanari 7@ els dimecres 
 
Al llarg del 2012 han estat publicats 45 números del setmanari 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 quart 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. En portada, Destaquem, 
Activitats de la setmana, Professió, Serveis, Mercat de Treball i Formació són les seccions més 
importants. També hi ha un apartat dedicat a les activitats que organitzen altres entitats del sector i 
que poden interessar els nostres professionals. 
 
Tots els números de 7@ són accessibles amb posterioritat a través de l’hemeroteca ubicada al web 
on les informacions es poden trobar per la seva data d’emissió. 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 203. 
 
 
L’informatiu 20 anys 
 
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 trimestral amb l’edició de 4 números. Mentre que el setmanari 7@ ha complert 
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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 bàsiques de què es composa la revista són l’Editorial, El Tema, 
Professió, Tècnica, Empresa i Cultura. La revista té un comitè editorial i un equip de redactors de 
perfil tècnic i compta amb la col·laboració de les diferents àrees i serveis professionals del CAATEEB, 
en especial de l’assessoria tècnica i jurídica, el servei d’orientació professional i formació. També 
compta amb la col·laboració d’un equip comercial que ajuda a cobrir les despeses de l’edició amb 
publicitat.   
 
Alguns del temes principals que s’han abordat des de la revista al llarg de l’any han estat la 
internacionalització dels despatxos professionals, l’emprenedoria, l’anàlisi d’obres, la praxi 
constructiva i les noves tecnologies de l’edificació. La mitjans de pàgines publicades ha estat de 126 i 
enguany hem arribat al número 334. Amb la sortida del darrer trimestre s’acomplien 20 anys des de 
la sortida del número 1. Vint anys d’informació als professionals i també dues dècades de L’informatiu 
com a carta de presentació de la professió davant el sector i la societat. Per tal de recordar 
l’efemèride s’ha preparat una exposició itinerant i un audiovisual que es donarà a conèixer al llarg del 
2013.  
 
 
També en format electrònic 
 
L’informatiu disposa actualment 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’envia als col·legiats a través del setmanari 7@. Hi poden accedir tots els col·legiats i els 
subscriptors, que 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 de comunicació i gestió 
 
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 Barcelona com de les 
delegacions, disposen d’un apartat d’informació així com un sistema automàtic d’inscripció en línia. Al 
llarg de l’any 2012, la pàgina web ha seguit un procés de millora continuada amb nous continguts 
d’actualitat en totes les àrees de servei. La seva actualització ha estat diària i atès el volum 
d’informació que conté i la seva complexitat, s’ha instal·lat un buscador més potent i eficaç. Es pot 
consultar en català, castellà, anglès i francès mitjançant un traductor automàtic. 
 
Tant en l’àmbit de la gestió amb el CAATEEB com en la informació i servei, hi ha apartats restringits 
per a l’ús exclusiu dels col·legiats. El nombre de visites al web del CAATEEB l’any 2012 ha estat de 
681.728. A continuació, podem veure les estadístiques d’utilització de la pàgina web del CAATEEB, 
les millores introduïdes durant aquest any.   
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Estadística general 

 

 
Comparativa amb l’any anterior 
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S’observa una lleugera caiguda en el nombre de visites, visitants i pàgines vistes concentrada en el 
1r semestre. Per contra, augmenta de forma important la duració de la visita i cau el percentatge de 
rebot.  
 
 
Contingut i ús del lloc 
 
· Àrees més vistes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Seccions més vistes dins de Serveis al col·legiat 
 
 
 

Àrea  Número de pàgines vistes 

  

Borsa de treball 273.720

Visats 215.475

Formació 153.809

Àrea tècnica 152.640
Centre de 
documentació 33.935

Actes i activitats 17.467

Assessoria  16.177

Avantatges 11.929

Publicacions 8.751

Petits anuncis 6.319

Mútues 3.651

Botiga 1.927

Espai Empresa 1.219

 
 
 
 
 

Àrea  Número de pàgines vistes 

   
El Col·legi 74.691  
Serveis al col·legiat* 925.712  
Serveis a les 
empreses 13.170  
Serveis al ciutadà 24.660  
Agenda 69.170  
Altres 23.418  
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· Pàgines més vistes 

Pàgina 
Nombre de 
pàgines vistes 

/ca_es/pagines/inici.aspx 687.671

/ca_es/serveicolegiat/borsa/bt/pagines/ofertesactives.aspx 85.766

/ca_es/serveicolegiat/borsa/pagines/borsadetreball.aspx 45.604

/ca_es/serveicolegiat/atecnica/pagines/tecnica.aspx 31.672

/ca_es/serveicolegiat/visats/pagines/visatsaunclic.aspx 29.982

/ca_es/serveicolegiat/pagines/serveisalcollegiat.aspx 29.807

/ca_es/serveicolegiat/visats/digital/administracio/pagines/ceduleshabitabilitat.aspx 27.045

/ca_es/cerca/resultatscerca.aspx 26.344

/ca_es/serveicolegiat/visats/impresos/pagines/presentacio.aspx 16.274

/ca_es/serveicolegiat/formacio/pagines/calendari.aspx 16.231

/ca_es/serveicolegiat/borsa/fullofertes/pagines/full_ofertes.aspx 14.312

/ca_es/serveicolegiat/visats/digital/pagines/presentacio2.aspx 13.251

/ca_es/serveicolegiat/atecnica/temes/pagines/quadre.aspx 13.130

/ca_es/serveicolegiat/formacio/formaciooberta/pagines/llistacursosformaciooberta.aspx 12.607

/ca_es/serveicolegiat/atecnica/bcq/pagines/basededadesdelcontroldequalitat.aspx 12.455

/ca_es/serveicolegiat/cdoc/docsabast/pagines/documentsalabast.aspx 11.705

/ca_es/serveicolegiat/visats/digital/administracio/pagines/tramitsadministracio.aspx 11.228

/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/pagines/normativa13.aspx 11.219

/ca_es/ciutada/directori/pagines/directoridecollegiats.aspx 10.863

/ca_es/serveicolegiat/atecnica/ite/pagines/ite.aspx 10.630

/ca_es/serveicolegiat/visats/impresos/impresos/pagines/visatdobra.aspx 10.553

/ca_es/serveicolegiat/visats/digital/idoneitat/pagines/presentacio.aspx 10.081

/ca_es/serveicolegiat/borsa/fullofertes/pagines/presentacio.aspx 9.308

/ca_es/colegi/pagines/elcollegi.aspx 8.785

/ca_es/serveicolegiat/cdoc/legislacio/pagines/plecinstant.aspx 8.731

 
 
· Documents més descarregats 

 

Document 
Nombre de 

descàrregues

/documentacio/serveis/visats/impresos/2011-CATALA/NEP1_CAT.pdf 8.241

/documentacio/serveis/visats/impresos/2011-CATALA/CHU1_CAT.pdf 4.618

/documentacio/areatecnica/privat/Actualitat/ITE_comparatiu_preus.pdf 3.901

/ca_es/serveicolegiat/visats/Documents/documents_guia/DG-05_31052011.pdf 3.861
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/documentacio/areatecnica/privat/documentsabast/DA_17_5_defweb.pdf 3.605

/documentacio/areatecnica/privat/eprojectes/ellicencies/1.pdf 3.541

/documentacio/areatecnica/privat/sessionsareatecnica/EXEMPLE_ITE_def.pdf 3.117

/documentacio/serveis/visats/impresos/2011-CATALA/ASS1_CAT.pdf 2.923

/documentacio/areatecnica/privat/eprojectes/ellicencies/2.pdf 2.554

/documentacio/serveis/visats/impresos/2011-CATALA/CFO1_CAT.pdf 1.803

/documentacio/serveis/visats/impresos/2011-CATALA/CCQ1_CAT.pdf 1.726

/documentacio/serveis/visats/impresos/2011-CATALA/CCQ2_CAT.pdf 1.495

/documentacio/serveis/visats/impresos/2011-CASTELLA/NEP1_CAST.pdf 1.067

/documentacio/serveis/visats/impresos/2011-CATALA/RCO1_CAT.pdf 1.033

/documentacio/areatecnica/legislacio/0904004.pdf 1.020

/documentacio/serveis/visats/impresos/2011-CATALA/PCQ1_CAT.pdf 1.019

 
 -Total documents diferents descarregats: 7.506 
 
Usuaris 

 
 

· Procedència per països 
 

 
· Procedència per ciutats 
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· Navegadors 
 

 
    - Dins d’ Internet Explorer, la versió més utilitzada és la 8 

 
· Visites a través de dispositius mòbils i número de visites per tipus de dispositiu mòbil 
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· Usuaris nous i recurrents 

 

 
 
Fonts d’entrada 
 
· Principals fonts d’entrada 

 

Font / Mitjà                Visites 

google / orgànic 313.298

(direct) / (none) 231.180

isis.apabcn.es / referral 60.079

bing / organic 5.009

babylon / organic 3.846

conduit / organic 3.377

apabcn.es / referral 3.067

facebook.com / referral 2.597

campus.apabcn.cat / referral 2.457

t.co / referral 2.070

 
 
· Principals fonts de referència (excloent altres webs del CAATEEB i correu electrònic) 

Font                Visites 

facebook.com 2.597

t.co 2.070

google.es 1.462

www20.gencat.cat 1.227

linkedin.com 927

search.iminent.com 724
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search.sweetim.com 616

rehabimed.net 562

ticker.conduit.com 482

start.funmoods.com 384

 
 
Millores introduïdes 

 
· Traductor 

 
S’han aplicat diverses millores en el traductor automàtic per assegurar el seu correcte funcionament. 
Durant l’any 2012 s’han traduït 10.272 pàgines distribuïdes en els següents idiomes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

· Cercador intern 
 

S’ha habilitat el buscador intern de la web per permetre una millor cerca de la informació 
disponible.  
 

 

Terme de cerca 
Total de 
cerques 

ITE 987

Ca 266

Cèdula 257

Honoraris 200

Cèdula habitabilitat 161

Habitabilitat 158

Horari 137

Residus 129

 

 

Total termes cercats 10.482

 
Cal tenir en compte que el traductor distingeix entre paraules diferents encara que es refereixi a un 
concepte similar (“cèdula habitabilitat” i “habitabilitat”) 
 

· Vídeo streamming 

Espanyol 9.473 

Anglès 455 

Francès 223 

Català 121 
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Algunes activitats s’han retransmès en directe per vídeo streamming a través de la pàgina web. Això 
ha tingut molt bona acollida entre els col·legiats 
 

        - Jornada d’orientació professional. Construmón 2012. 4 d’octubre de 2012 
        - Jornada tècnica. Resolució de dubtes i consultes sobre les ITE. 16 d’octubre de 2012 
        - Jornada d’orientació professional. Construjove 2012. 7 i 8 de novembre de 2012 
        - Jornada de responsabilitat civil. Implantació de l’assegurança triennal prevista a la LOE com a 
          garantia als usuaris. 8 de novembre de 2012 
        - Jornada tècnica. Presentació del nou Decret d’habitabilitat. 16 de novembre de 2012 
        - Jornada Tècnica. Dubtes i consultes sobre els certificats de segona ocupació.  
          23 de novembre de 2012 
        - Matins Construcció. Certificació energètica d'edificis existents. 3 de desembre de 2012 
        - Matins Construcció. La seguretat a l'obra i la promoció immobiliària. 13 de desembre de 2012 

 
Un cop finalitzat l’acte, els vídeos d’aquestes sessions s’han publicat en el web, alguns d’accés lliure i 
d’altres d’accés restringit per a col·legiats. 

 
· Full d’ofertes 
 
S’han introduït millores en el Full d’ofertes de feina del CAATEEB per tal de millorar-ne la navegació i 
donar més prestacions. En aquest sentit, s’han creat 3 pàgines diferents que recullen  
 

       - Les ofertes de la Borsa del col·legi i una selecció d’ofertes d’altres portals de cerca de feina 
       - Una selecció d’ofertes per treballar a l’estranger 
       - Recull de licitacions de les diferents administracions 

Cada una d’aquestes pàgines permet filtrar i seleccionar els tipus d’ofertes segons diversos criteris 
(tipus de perfil professional, tipus d’empresa, país a on es demana l’oferta, nom de la borsa de 
treball...) 

       - Ús del cercador del Full d’ofertes:  34.079 vegades 
       - Ús del cercador d’ofertes per treballar a l’estranger: 22.074 vegades  
      - Ús del cercador de licitacions: 1.061 vegades  

 
Twitter, un nou espai per a la participació 
 
La Junta de Govern del CAATEEB va iniciar al començament de l’any un debat sobre l’oportunitat i 
conveniència de potenciar la comunicació col·legial a través de les xarxes socials. Es va consultar 
diversos experts i es va demanar l’opinió del col·lectiu professional. Fruit d’aquesta anàlisi es va 
posar en marxa una primera fase del projecte i es va escollir Twitter com la xarxa més adequada per 
aconseguir els objectius. El compte es va obrir el 5 de juliol i a finals d’any ja teníem més de 500 
seguidors entre col·legiats, empreses, institucions, associacions i altres professionals com ara 
polítics, periodistes o estudiants. S’han fet més de 300 piulades entre les pròpies i els reenviaments i 
s’han abordat diferents temes, tant del dia a dia de la institució, activitats o bé informacions que s’han 
considerat d’interès per als col·legiats enllaçades a d’altres webs . Alguns col·legiats han fet servir 
aquest mitjà per donar el seu punt de vista sobre temes que ens interessen i hi ha qui ha aprofitat 
també per enviar el seu comentari o suggeriment relacionat amb algun servei del CAATEEB. 
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La resposta dels col·legiats i del públic en general ha estat encoratjadora, pel nombre de seguidors i 
també pels seus comentaris, que mostren la seva satisfacció per aquesta nova eina de comunicació 
col·legial.  
 

 
 
Piulades amb links que han tingut un major nombre de clics durant aquest període:  
 

 

 
 
 
 
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. 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. 
  
Coincidint amb la campanya 2012 Any del rellançament professional, l’acció en premsa s’ha 
intensificat i com a resultat s’ha obtingut una major notorietat i presència en els mitjans generals i del 
sector. Durant l’any 2012 s’han emès 45 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 potenciat entre els mitjans la “sala de premsa” al web del CAATEEB en la 
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qual es recull la tasca feta i es publiquen les aparicions que han estat detectades en la premsa 
general i del sector. Les principals informacions de premsa que s’han emès als mitjans al llarg del 
2012 són les següents: 
 
· Gener 

-El Col·legi d’Aparelladors signa un conveni per fomentar l’ocupació al Maresme  

-Primera trobada anual d’aparelladors de l’Alt Penedès-Garraf  

-BASF Construction Chemicals i el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona signen un nou acord de 

col·laboració  

-El Col·legi d’Aparelladors pacta una reducció salarial i ampliació de jornada amb als seus 

treballadors  

-Convocada la 9ª edició dels Premis Catalunya Construcció 

· Febrer  

-Taula rodona sobre rehabilitació a El Periódico de Catalunya  

· Març 

-Els col·legis d’aparelladors de Catalunya inicien un pla d'acció de rellançament professional  

-GISA: Previsions 2012 i oportunitats internacionals  

-El CAATEEB i MC Prevención signen un conveni de col·laboració per promoure la prevenció i la 

seguretat a les obres  

· Abril 

-Gas Natural renova l’acord de col·laboració amb el CAATEEB  

· Maig 

-Conveni de col·laboració amb el Col·legi de les Terres de l’Ebre  

-Prop de 200 candidatures optaran als Premis Catalunya Construcció  

-El col·lectiu d'Aparelladors de Barcelona realitza 800 Inspeccions Tècniques d'Edificis en el primer 

any del decret  

· Juny 

-El futur de l’habitatge passa per la rehabilitació  

-21 finalistes als Premis Catalunya Construcció 2012  

-Manifest en defensa dels col·legis professionals  

-La Torre Diagonal Zero Zero de Barcelona guanyadora dels Premis Catalunya Construcció 2012  

· Juliol 

-Jornada sobre la construcció amb tàpia al Maresme  

-Els aparelladors consideren insuficientment implantada la cultura del manteniment entre els 

ciutadans  

-Missió catalana al Québec  

-Edificis amb més eficiència energètica  

· Setembre 
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-Els aparelladors de Barcelona i Madrid impartiran conjuntament cursos per Internet per al sector de 

l’edificació  

-Els aparelladors es fan més internacionals  

-Visita del president de la Federació Internacional d’Experts Immobiliaris al CAATEEB  

-Rebuig a la nova denominació del títol acadèmic  

-Els Col·legis d’Aparelladors de Madrid i Barcelona creen la primera plataforma formativa 

intercol·legial per al sector de l’edificació  

· Octubre 

-21è Sopar d’Aparelladors del Vallès Occidental  

-Una quarantena de col·legis oficials i associacions de Catalunya fan públic un manifest a favor al 

dret a decidir  

· Novembre 

-Els aparelladors consideren insostenible el cost de la seva responsabilitat civil (novembre) 

-Marià Tomàs guanya el Premi Àlex Mazcuñán 2012  

-VII Biennal Artística d'Aparelladors  

-Visita de la cònsol del Canadà al CAATEEB  

-Premis Catalunya Construcció 2013  

-L'Antàrtida, avantsala a l'infinit  

· Desembre 

-Campanya Banc dels aliments  

-Conveni amb el Col·legi d'Aparelladors de Lleida  

-El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona renova el compromís ciutadà per la sostenibilitat  

-Els aparelladors de Barcelona han fet 2012 inspeccions tècniques d’edificis (ITE)  

-El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona dedicarà l’any 2013 a la rehabilitació energètica dels edificis  

 
Els temes que han obtingut una major difusió i interès per part dels mitjans han estat la campanya 
2012 Any del rellançament professional, la convocatòria i veredicte dels Premis Catalunya 
Construcció 2012/La nit de la Construcció, el procés d’internacionalització dels nostres professionals, 
la inspecció tècnica dels edificis i les dades estadístiques que hi estan relacionades, així com tots els 
temes relacionats amb la seguretat i la rehabilitació del parc d’edificis construït. També s’han fet un 
bon ressò de l’acció del CAATEEB els principals mitjans d’àmbit comarcal i local, principalment per la 
tasca desenvolupada per les delegacions.  
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5. DELEGACIONS 



      Memòria 2012 CAATEEB - 108  

 



      Memòria 2012 CAATEEB - 109  

5. DELEGACIONS 

 
 
El Col·legi és present a les comarques del seu àmbit territorial per mitjà de els delegacions que han 
fet seus els objectius i funcions que corresponen al col·lectiu professional dels aparelladors, 
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació. L’àmbit d’actuació propi del CAATEEB són les comarques 
de Barcelona, a través de la seu central a Barcelona i les delegacions de l’Alt Penedès-Garraf, 
Bages-Berguedà-Anoia, Maresme, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Les delegacions 
conformen un cos descentralitzat creat per poder fer arribar tots els serveis i l’acció col·legial als 
professionals i ciutadans d’aquestes comarques. 

 
 
5.1 DELEGACIÓ ALT PENEDÈS - GARRAF 
 
 
Equip responsable 
 
La delegació de l’Alt Penedès-Garraf del CAATEEB ha fet un any. La comissió territorial de la 
delegació més nova està formada pels companys Sebastià Jané, Joan Jané, Joan Olivella, Laura 
López i Meritxell Bosch. El company Sebastià Jané exerceix provisionalment la funció de 
representació del Col·legi en aquestes comarques com a delegat en funcions, tal com indiquen els 
Estatuts, fins a les properes eleccions col·legials. La comissió territorial s’ha reunit periòdicament, tots 
els dimarts i ha participat en representació dels aparelladors en actes dels municipis d’aquestes 
comarques, a més de participar en les activitats planificades per a l’any 2012. 
 
 
Relacions amb l’entorn 
 
El delegat i la comissió territorial han mantingut durant el mesos d’octubre, novembre i desembre 
reunions amb els alcaldes de: 
· Vilafranca del Penedès 
·Vilanova i la Geltrú 
·Sitges 
·Santa Margarida i els Monjos 
·Sant Sadurní d’Anoia 
Així com els representants dels consells comarcals de: 
·Garraf 
·Alt Penedès 
L’objectiu ha estat donar a conèixer formalment la Delegació del CAATEEB i trobar vies de 
col·laboració amb les institucions.  
 
 
Formació, sessions tècniques i informatives 
 
Gener 
· Presentació dels productes de l’empresa Vipeq: suro projectat 
 
Febrer 
· Reial decret 1492/2011.Valoracions de la Llei de sòl 
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Març 
· R14015: Adaptació al CTE dels informes i projectes de rehabilitació 
Productes ecològics de l’empresa Promsa 
 
Abril 
· Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d’edificis existents 
Productes i serveis de l’empresa Maydisa 
 
Maig 
· Làmines impermeables i transpirables Tykek 
· ITE: La prediagnosi de façanes, mitgeres i patis 
 
Juny 
· ITE: la prediagnosi d’estructures 
 
Juliol 
· Els edificis del vi 
· Solucions constructives amb llana de roca pels envoltants de l’edifici 
 
Novembre 
· Microciment i làmina mineral com a revestiments 
· Novetats a les assegurances de Musaat i Premaat 
 
Desembre 
· Consultes individualitzades Premaat i Musaat 
 
El total d’assistents a aquestes sessions ha estat de 162 persones. 
  
 
Altres sessions d’interès.  
 
Col·loqui 
· Herència de responsabilitats 
 
Conferència 
· Els edificis del vi 
 
 
Comunicació, cultura i actes socials 
 
Sopar 2012 
 
La Delegació de l’Alt Penedès-Garraf va celebrar al gener el seu primer sopar anual de col·legiats i 
col·legiades. La trobada es va fer al restaurant La Torre del Gall de Sant Cugat Sesgarrigues amb la 
participació de més de seixanta col·legiats acompanyats dels seus familiars i amics. La trobada va 
ser presidida per Cisco de la Cruz, primer tinent d’alcalde de Sant Cugat; Aureli Ruiz, primer tinent 
d’alcalde de Vilafranca del Penedès; Antoni Floriach, vicepresident del CAATEEB i Sebastià Jané, 
delegat de l’Alt Penedès-Garraf. 
 
Durant la vetllada es va retre homenatge als col·legiats amb 25 anys d’exercici professional i es va 
donar la benvinguda als nous col·legiats d’aquestes comarques. Després de sopar es va fer un 
concurs i es van repartir nombrosos regals. 
 
Hi van col·laborar: 
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· Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
· Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 
· Uniland 
· Prefabricats Pujol 
· Cafès Novell 
· Caves Torello-Mata 
· Materials Joan Olivella  
· Vipeq Hispania 
 
 
Visita Tècnica 
 
Centre d’Interpretació del Cava a Sant Sadurní d’Anoia 
 
 
Activitats socials i d’oci 
 
· Participació en el VIJAZZ 2012 amb una conferència titulada “Els edificis del vi”, amb tast de vins. 
· Iniciació i 1r Campionat de bitlles catalanes 
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5.2 DELEGACIÓ DEL BAGES-BERGUEDÀ-ANOIA 
 
 
Equip responsable 

El company Joan Carles Batanés és el vocal territorial de la junta de Govern i delegat del Bages-
Berguedà-Anoia La comissió territorial està formada per Joan Carles Batanès, Marc Rovira, Cristian 
Marc Huerta, Conxi Pladellorens, Anna Vegas i Pere Vilarrubias. La Comissió s’ha reunit 
periòdicament i ha treballat participant en actes dels municipis de les tres comarques i seguint la 
planificació de les activitats que es van marcar per a l’any 2012, comptant amb la participació i 
col·laboració desinteressada de diversos col·legiats. 

 
 
Relacions amb l’entorn i projecció de la delegació 
 
· Taula de la Construcció del Bages  
· Taula de la Construcció del Berguedà 
· Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia (CUMA) 
· Ajuntament de Manresa  
· Intercol·legial tècnica de la Catalunya Central 
· Berga Progrés 
· Associació de Comerciants i Empresaris de Berga (ACEB) 
· Conveni Formació CAATEEB-Gremi Constructors 
· Unió Empresarial de l’Anoia  
· ITES Ajuntament de Manresa (CAATEEB+COAC) 
· Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa 
· Consorci Viari Catalunya Central 
· Conveni CAATEEB - Montepio de Conductors 
· Conveni amb l’Ajuntament de Manresa pel Test Aluminós 

Fires i premis  

· Fira Ecoviure i X Premis a la Construcció sostenible 

· Lliurament Premis EAD Berguedà curs 2011-2012 

· Lliurament del segon Premi Àlex Mazcuñán i Boix 

 
 
Serveis al col·legiat 

Tramitació del visat 

 
DOCUMENT   MAN 2012 

 Projecte             90  

 Assumeix direcció            290  

 Legalitzacions                5  

 Programes de control de qualitat             102 

 Certificats de compliment de control           225  
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 Certificats finals d’obra (parcial i totals)           583  

 Llibres d’obra              10  

 Documentació tècnica           83  

 Documentació de seguiment de control            134  

 Documentació de seguiment d’obra              22  

Relació de control d’obra             156

 Coordinacions de seguretat            138  

 Estudis bàsics de seguretat i salut            187  

 Estudis de seguretat i salut              4  
 Actes d’aprovació del pla de seguretat i 
salut            168  

 Llibres d’incidències de seguretat i salut            161  

 Certificats d’habitatge usat (CHU)            268  

 Informes i altres treballs            126  

 Renúncies            98  

 TOTAL DOCUMENTS VISATS  2.850  
 

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 als professionals i per a tots els ciutadans. S’han fet 23 Test 
Aluminós. 
 
 
Entitat de registre del certificació digital idCat 
 
La delegació és entitat de registre del certificat d’identitat digital català idCat i ofereix aquest servei de 
validació a professionals i usuaris en general. S’han donat d’alta 11 certificats digitals d’idCat. 
 
Formació cursos i sessions tècniques 
 
Gener 
· Sessió Reial Decret 1492/2011. Valoracions de la Llei del sòl 
 
Març 
· Curs de disseny i instal·lació de calderes de biomassa (3a edició ampliada)  
 
Maig 
· Sessió visat digital: alta Visats Web 
· Sessió certificat d’habitatge usat: de la tramitació en paper a la tramitació telemàtica 
 
 Juny 
· Jornada ITE: L’aplicació de les ITE. Aspectes tècnics i jurídics 
 
Octubre 
· Taller ITE: La prediagnosi d’estructures 
 
Novembre 
· Taller ITE: La prediagnosi de façanes, mitgeres i patis 
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· Taller ITE: La prediagnosi de cobertes 
· Sessió Novetats a les assegurances de Musaat i Premaat 
 
Desembre 
· Sessió Nou Decret Habitabilitat 141/2012 – Manresa (en col·laboració amb COAC) 
· Sessió Nou Decret Habitabilitat 141/2012 – Igualada (en col·laboració amb COAC) 
 
L’assistència als cursos i sessions tècniques ha estat de 314 professionals interessats. 
  
Altres sessions d’interès 
 
El cafè dels dimarts 
 
Gener 
· Com adaptem el Col·legi a la nova situació del sector?  
· Geotèrmia 
 
Febrer 
· La nova oficina d’activitat econòmica de l’Ajuntament de Manresa 
· SecotBages, una eina per crear empreses 
· Productes de la corredoria d’assegurances del CAATEEB 
 
Març 
· Estudis geopaties, diagnòstic geobiològic e la llar 
Sistema natural de depuració d’aigües residuals 
· Edificació Feng Shui: avantatge competitiu 
 
Abril 
· El Codi Tècnic i les plagues de fusta 
 
Maig 
· Claraboies Boada Sunoptics 
· Ordenança de terrasses a l’Ajuntament de Manresa 
 
Juny 
· La nova llei d’Urbanisme 
 
En aquestes sessions hi han participat 82 col·legiats. 
 
 
Comunicació, cultura i actes socials 
 
Activitats socials 
 
24è Sopar del Col·legiat 
El 15 de juny va tenir lloc el 24è Sopar del Col·legiat al restaurant-sala de festes New Malibú amb una 
assistència de 60 persones entre col·legiats, acompanyants i convidats institucionals. En el transcurs 
de l’acte es va fer entrega d’una placa commemorativa als col·legiats amb 25 anys de professió i d’un 
diploma als col·legiats que n’han fet 50. També es va fer entrega dels premis Taronja i Llimona.  
 
Activitats lúdiques 
 
· Amistós de Futbol 7 CAATEEB-COAC a Castellgalí 
· Torneig de Futbol entre Delegacions del CAATEEB 
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5.3 DELEGACIÓ DEL MARESME 
 
 
Equip responsable 
 
La comissió territorial del Maresme està formada per Antoni Floriach, Pere Roig, Joan-Fèlix Martínez, 
Pere Móra i Ferran Valero. Antoni Floriach és el delegat territorial i és també vicepresident primer del 
CAATEEB. La comissió s’ha reunit  periòdicament amb l’objectiu de planificar i fer el seguiment de 
l’activitat de la delegació.  
 
 
Relacions amb l’entorn 
 
· Ajuntament de Mataró 
- Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró. 
- Consell Assessor Urbanístic de Mataró 
- Participació a la Mesa Local de l’ Habitatge. 
- Consell Municipal de Medi Ambient 
- Casa Capell. Club 21 
 
· Conveni de Col·laboració amb L’Associació Sant Lluc per l’art 
· Conveni de col·laboració amb Clack produccions 

· Conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, La Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme i el CAATEEB Delegació Maresme 
 
· Conveni de col·laboració amb l’Entitat Cultural te de Tertúlia 
· Segona edició de les 48 hores Puig i Cadafalch 
 
 
Serveis al col·legiat  
 
Tramitació del visat  
 

DOCUMENT   MATARO 2012 

 Projectes                             178

 Assumeix direcció                            340

 Legalitzacions                              15

 Programes de control de qualitat                            100

 Certificats de compliment de CQ                            178

 Certificats finals d’obra (parcial i totals)                            509

Llibres d’obra                             14

Documentació tècnica de la direcció d’obra                            90

 Documentació de seguiment de control                          112

 Documentació de seguiment d’obra                             7

 Relació controls d’obra                        127

 Coordinacions de seguretat                         175

 Estudi bàsic de seguretat i salut                         274

 Estudi de seguretat i salut                            4
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Actes d’aprovació del pla de seguretat i 
salut                        224

 Llibres d’incidències de seguretat i salut                        279

 Certificats d’habitatge usat (CHU)                        318

 Informes i altres treballs                          84

 Renúncies                         50

 TOTAL DOCUMENTS VISATS                          3.078
  
 
Entitat de registre del certificat digital IdCat 
 
La Delegació del Maresme és entitat de registre del certificat d' identitat digital català IDCAT i ofereix 
aquest servei de validació a col·legiats i usuaris en general. 
 
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 ciutadans.  

Reserva de sala 

Els col·legiats tenen a la seva disposició dues sales, la sala de juntes i la del despatx, sense cost 
però dins de l’horari d’obertura de la Delegació. Aquest servei s’inicia l’any 2011 i te continuació fins a 
l’actualitat. 

 
 

Formació i sessions tècniques 
 
Formació contínua 

 
· Elaborar projectes electrònics per a e-llicències Barcelona 
· ITE: La prediagnosi de cobertes 
· ITE: La prediagnosi d’estructures 
· ITE: La prediagnosi de façanes, patis i mitgeres 

 
El total de professionals assistents als cursos ha estat de 45. 
 
Sessions informatives, tècniques i Espai Empresa 
 
· Sessió informativa: Reial decret 1492/2011. Valoracions de la Llei del Sòl. 
· Sessió informativa: El visat digital 
· Sessió informativa: El certificat d’habitatge usat telemàtic 
· Sessió informativa: Modificacions en l’ordenança de Llicències Urbanístiques de l’Ajuntament de 
Mataró 
 
· Sessió Tècnica: L’adaptació funcional dels habitatges de la gent gran i de les persones amb 
discapacitat: respostes tècniques i de finançament. Sessió en col·laboració amb l’IMPEM dins el 
projecte ILOQUID 
· Espai Empresa: Tancament, rehabilitació i lligament de façanes. Sistemes Klinker i termoklinker. A 
càrrec de La Paloma ceràmiques. 
· Jornada tècnica: La construcció amb tàpia al Maresme. Taller de construcció de tàpia i taula rodona.  
· Espai Empresa: El CTE i les plagues de la fusta, a càrrec d’Ibertrac. 
· Sessió informativa: Edificació Feng Shui: una combinació guanyadora.  
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· Sessió tècnica: Moso bambú: una alternativa a la fusta, organitzada per Fustes Pram. 
· Espai Empresa: Valor afegit al disseny interior, a càrrec de Sika. 
· Sessió informativa: Càlcul d’estructures per obra petita i rehabilitació amb Altra Plus, a càrrec d’Altra 
Software. Novetats a les assegurances de MUSAAT i PREMAAT. 
· Sessió informativa:   
· Sessió tècnica: La pintura fotocatalítica, organitzat per Pintures Civit. 
 
Les sessions informatives, sessions tècniques i els espais empresa que s’han celebrat al llarg de 
l’any han comptat amb la participació de 345 persones. 

 
Sessions de conversa en anglès del sector construcció. Wednesday conversation groups 
 
La Delegació del Maresme amb l’objectiu de millorar les competències en anglès  dels col·legiats i 
col·legiades dedica un dia a la setmana a fer conversa en anglès orientada al camp professional de la 
construcció. S’han organitzat tres grups de conversa durant l’any 2012: 
 
Visites tècniques 
 
· Visita a les obres de rehabilitació del Mercat del Born 
· Visita tècnica a l’empresa Granits Barbany 

 
 
Comunicació, cultura i actes socials 
 
Sopar anual de col·legiats i col·legiades 
 
El divendres 18 de maig va tenir lloc el V Sopar de Col·legiats de la Delegació del Maresme que 
enguany es va fer a la seu de la Delegació, a la Plaça Xammar, 2, a Mataró. Un total de 96 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 anys de professió i es va donar la benvinguda als nous 
col·legiats. Van col·laborar amb diferents aportacions 5 empreses del Maresme que ja son els 
patrocinadors habituals d’aquest acte: Speedgrass,  Fustes Pram, Folgarona,  2PE Pilotes i Nou/Bau. 
 
Cultura i actes socials / lúdics  
 
· Visita al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra 
· Visita cultural a Vilassar de Dalt: el teatre de La Massa i els Forns Romans de la Fornaca 
· Caminada al Castell de Burriac 
· V Sopar de col·legiats del Maresme 
· Torneig de futbol del CAATEEB.  
· Sortida en BTT: Vic – Mataró, organitzada conjuntament amb la Delegació d’Osona. 
 
Els actes culturals, socials i lúdics han suposat un total de 194 participants durant el primer semestre 
del 2012. 
 
Exposicions 
 
· “Nous Llenguatges”, de Catherine Lorton. 

Data: del 21 de desembre de 2011 al 23 de gener de 2012 
 

· “Blanc/Negre”, fotografies de Dani Domínguez. 
Data: del 27 de gener al 26 de febrer 
 

· "M’he quedat en blanc", de Pere-Màrtir Brasó. 
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Data: del 2 de març al 7 d’abril 
 

· “Dona”, homenatge pòstum a Emília de Torres 
Data: del 13 d’abril al 12 de maig  
 

· “La Recerca”, de Max Almeida 
Data: del 19 de maig al 15 de juny 

 
· “Obres de Tano Pisano”, de Tano Pisano 

Data: del 22 de juny al 28 de juliol 
 

· “Temps”, de l’artista uruguaià Salvador Valente 
Data: del 14 de setembre al 19 d’octubre 
 

· “Contes breus”, pintures de Laia Arnau 
Data: del 20 d’octubre a l’11 de novembre 
 

· “Esperit i matèria”, escultures de Beth Fornas 
Data: del 16 de novembre al 16 de desembre 

 
· “Punt i seguit”, fotografies de Sergio Ruiz 

Data: del 19 de desembre al 15 de gener de 2013 
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5.4 DELEGACIÓ D’OSONA 

 

Equip responsable 
 
La comissió territorial de la Delegació d’Osona, està constituïda per Maria Molins, Toni Llobet, Andreu 
Riera i Arcadi Prat. Maria Molins és la delegada i alhora vocal territorial de la Junta de Govern del 
CAATEEB. En el decurs de l’any 2012, els membres de la comissió 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. La comissió vetlla dels interessos dels col·legiats a nivell d’atribucions i promoció de la 
nostra professió a la comarca. 
 
 
Relacions amb l’entorn 
 
· Ajuntament de Vic 
 
- Fires i Mercats Ajuntament de Vic 
Reunió amb la comissió de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic amb l’objectiu de concretar la 
col·laboració del CAATEEB en el programa d’activitats de la Fira del Mercat del Ram 2012. 
- Patronat de la Ciutat Antiga 
El representant actual de la delegació al Patronat de la Ciutat Antiga de Vic nomenat per la comissió 
territorial és el company Toni Llobet, el qual ha assistit periòdicament a les reunions d’aquesta 
comissió. 

 
· I Fira de Biomassa Forestal 
Participació en la primera Fira de Biomassa Forestal que es va dur a terme al recinte firal de la ciutat 
de Vic del 23 al 25 de febrer. 

 
· IES Vic 
Reunió amb el cap d’edificació i obra civil de l’Institut IES Vic per determinar possibles llaços de 
col·laboració en temes formatius entre ambdues institucions. 

 
· V Jornades de construcció ecològica ecoARK 
Assistència a les cinquenes jornades de construcció ecològica ecoARK que van tenir lloc els dies 5 i 
6 de maig al municipi osonenc de Tavertet. 

 
·Cambra de Comerç 
- Assistència a la presentació a Osona del Club Cambra, la nova plataforma de negocis de la Cambra 
de Comerç adreçat a empreses, pimes i autònoms; una eina que permet l’accés al crèdit, la formació, 
la millora de la competitivitat i la projecció als mercats exteriors. L’acte es va fer al recinte El Sucre de 
Vic i va comptar amb la intervenció destacada de Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de 
Catalunya. 
-Reunió a la nostra delegació amb el president de la Cambra de Comerç, Josep Pujadas, amb 
l’objectiu de concretar una presentació a les delegacions del CAATEEB i del COAC dels avantatges 
que presenta el nou Club Cambra per als professionals autònoms liberals. 
- Reunió amb Ester Rey de la Cambra de Comerç de BCN per programar una sessió informativa 
sobre emprenedoria, línies de finançament per a autònoms, internacionalització i presentació dels 
avantatges del Club Cambra. 
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· Col·legi d’Arquitectes 
Trobada amb el president del COAC-Osona, Miquel Sitjà, amb l’objectiu d’iniciar l’organització d’una 
jornada conjunta sobre les ITE a la ciutat de Vic, oberta a la participació de l’Ajuntament davant la 
possibilitat que en un futur pròxim es decideixi requerir l’informe a nivell municipal. 
  
· Cooperativa Som Energia 
Reunió amb el president del COAC i el Gremi d’instal·ladors AICO, amb motiu de la presentació de la 
nova cooperativa Som Energia. 

 
· Consell Comarcal d’Osona 
Reunió amb representants del Consell Comarcal d’Osona Mila Martínez i Josep Baulenas i amb el 
president del COAC Osona, Miquel Sitjà, per organitzar una jornada sobre les ITE. 
 
 
Serveis al col·legiat 
 
Tramitació del visat 

 
 

DOCUMENT   VIC  2012  

 Projectes                  73 

 Assumeix direcció                252 

 Legalitzacions                    7 

 Programes de control de qualitat                150 

 Certificats de compliment de CQ               187 

 Certificats finals d'obra (parcial i totals)               553 

 Llibres d'obra                   5 

 Documentació tècnica de la direcció d’obra                73 

 Documentació de seguiment de control               135 

 Documentació de seguiment d'obra                   3 

 Relació dels controls d’obra i resultats              158 

 Coordinacions de seguretat               148 

 Estudis bàsics de seguretat i salut               148 

 Estudis de seguretat i salut                   3 

 Actes d'aprovació del pla de seguretat i salut               295 

 Llibres d'incidències de seguretat i salut               187 

 Certificats d'habitatge usat (CHU)               203 

 Informes i altres treballs                47 

 Renúncies               40 

 TOTAL DOCUMENTS VISATS          2.667 
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Test aluminós 
 
La delegació ofereix als col·legiats i als ciutadans el servei d’assaig per determinar la presència de 
ciment aluminós en biguetes de formigó.  
 
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 l’any  2012 s’han emès 31 signatures digitals per a usuaris i col·legiats. 
 
 
Formació i sessions tècniques 

· Sessió informativa: Valoracions de la Llei del sòl 

  Data: 25 de gener 

· Sessió tècnica: Visita al Seminari: Geotèrmia 

  Data: 15 de febrer 

· Sessió tècnica :Reforç i rehabilitació d’estructures de fusta  

  Data: 30 de maig 

· Sessió informativa:  La nova Llei d’Urbanisme  

  Data: 13 de juny 

· Jornada tècnica: Els aspectes tècnics i jurídics de les ITE  

  Data: 15 de juny 

· Sessió informativa: Elaboració i acreditació de plans d’autoprotecció 

  Data: 17 d’octubre  

· Sessió informativa: Solucions constructives per a la millora de l’aïllament tècnic 

  Data: 30 d’octubre  

· Sessió  Informativa:  Novetats i canvis a les assegurances de Musaat i Premaat 2013   

  Data: 13 de novembre  
 
· Jornada tècnica: L'Aplicació de les ITE. Aspectes Tècnics i Jurídics 
  
  Data: dijous, 22 de novembre 
 
· Jornada tècnica: El nou decret d’habitabilitat 141/2012 
  Data: 14 de desembre. L’assistència a aquests actes ha estat de 388 persones. 
 
 
Comunicació, cultura i actes socials 
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Concursos 

· Activitats mercat del ram  

 
- 4t. Concurs de paletes  
El concurs es va fer el dissabte 31 de març a la Plaça del Carbó amb Rambla del Passeig de Vic. Va 
consistir en la construcció d’un element d’obra artesana de paleta. El concurs va comptar amb l’ajut 
de 7 empreses patrocinadores. 
- 1r Concurs de petits constructors  
Aquest concurs es va fer per primera vegada en el marc del Mercat de Ram i va consistir en  
reproduir una construcció emblemàtica de la comarca d’ Osona utilitzant peces de LEGO. Va constar 
de dues categories:grup de Petits i el grup de Grans. 

Sopar de col·legiats 

 
Una any més la delegació d’Osona va celebrar el tradicional sopar de col·legiats i col·legiades de la 
comarca. Enguany es va celebrar el divendres 8 de juny, al Turó de l’Ausoneta de Gurb, a tocar de la 
zona esportiva de Vic, al qual van assistir prop de setanta persones. Durant la celebració, la delegada 
Maria Molins va adreçar unes paraules als assistents i va  presentar els nous col·legiats de la 
comarca a la resta de companys. A continuació va prendre la paraula la presidenta del CAATEEB, 
Maria Rosa Remolà, que es va dirigir a tots els presents per  agrair l’assistència al sopar i va fer una 
valoració de la situació actual de la professió i del Col·legi. 

 
Una vegada finalitzat el sopar va començar el gran concurs: “El Test del Bon Aparellador Osonenc”, 
un concurs preparat pels membres de la comissió territorial basat en preguntes i respostes  sobre la 
delegació, les obres de la comarca i temes relacionats amb la construcció i la professió.  
 
Activitats lúdiques 
 
· Torneig de futbol del CAATEEB 

· Sortida en BTT: Vic-Mataró 

El 6 d’octubre, les delegacions d'Osona i del Maresme van organitzar conjuntament una sortida des 
de Vic a Mataró en bicicleta de muntanya. 

· Visita a les obres de la Sagrada Família 

El 14 de novembre, un grup de 14 col·legiats van poder realitzar una visita tècnica a càrrec de 
l’arquitecte tècnic i cap d’obres de la Sagrada Família, Ramon Espel. 
 
Exposicions 
 
· Escultura, torn i mural ceràmic. Pep Madrenas. 
La sala d’exposicions de la delegació va acollir una exposició d’aquest ceramista folguerolenc.   
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5.5 DELEGACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL 
 
 
Equip responsable 
 
La comissió territorial del Vallès Occidental està formada pels companys Jaume Casas (delegat), 
Francisco José Andreu, Josep Mas i Ferrer, Anna Simó i Marc Barjola. La comissió 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 2012, 
comptant amb la participació i col·laboració de diferents col·legiats.  
Al 2012 s’han dut a terme 21 reunions ordinàries. 
 
Els integrants de la comissió territorial del Vallès Oriental participen en diferents comissions pròpies 
del CAATEEB: 
 
· Comissió deontològica: Anna Simó. 
· Comissió d’activitats: Francisco José Andreu. 
· Comissió de formació contínua: Marc Barjola i Francisco José Andreu. 

 

Relacions amb l’entorn professional 
 
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 altres 
activitats en que ha participat la delegació, són les següents: 
 
· Ajuntament de Terrassa 
 
- Taula de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa.  
- Comissió Tècnica ECOFÒRUM de l’Ajuntament de Terrassa. 
- Taula Tècnica:  
- Continuació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa per a la prevenció i 
minimització de residus.  
- Conveni amb el Vapor Universitari, per tal d’ utilitzar les aules del Vapor Universitari per dur a terme 
la formació que organitza la delegació. 
- Per altra banda la delegació manté diferents reunions que cal destacar: reunions amb el tinent 
d’alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de l’Ajuntament de Terrassa, Jordi Ballart, per 
tractar el tema de les e-llicències i amb Laia Font, Pep Latorre i Salvador Navarro, tècnics de 
l’Ajuntament de Terrassa, per tractar el tema de llicències d’activitats.  
 
· 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. 
- Comissió Especial de Contractació 
 
La Comissió Especial de Contractació es va constituir el passat 9 de març de 2012. L’objectiu 
d’aquesta comissió és valorar les propostes que li fa la mesa de contractació quant a puntuacions de 
les empreses licitadores en el contracte de gestió del servei públic de neteja d’espai públic, recollida, 
trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries del municipi de Sabadell. 
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- Per altra banda, el CAATEEB ha presentat les al·legacions oportunes a les modificacions puntuals 
de l’Ordenança 41 reguladora de l’edificació i de l’Ordenança 99 municipal reguladora dels 
expedients urbanístics que l’Ajuntament de Sabadell va presentar aprovades inicialment per acord de 
Ple de l’Ajuntament de Sabadell de data 4 de setembre de 2012. 
 
· Ajuntament de Sant Sant Cugat Del Vallès 
 
- Jornada de simplificació administrativa en el tràmit de les llicències d’obres i activitats. 
 
· Altres institucions 
 
· Cecot: és una associació empresarial multisectorial. El delegat, Jaume Casas, forma en part de la 
junta directiva en representació del CAATEEB. 
 
- La delegació també participa a la taula de Comerç Exterior i Internacionalització i està adherida al 
club financer. A aquestes reunions hi assisteix el company Josep Mas. 
 
- Intercol·legial Tècnica del Vallès: La Delegació del Vallès Occidental conjuntament amb la del Vallès 
Oriental, mantenen una col·laboració continuada amb la delegació del COAC, així com amb la 
delegació del Col·legi d’Enginyers en la Intercol·legial Tècnica del Vallès.  
 
 
Serveis al col·legiat 
 
Tramitació del visat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT 
TERRASSA 

2012

Projectes                  205

Assumeix direcció                 557

Legalitzacions                   21

Programes de control de qualitat                218

Certificats de compliment de CQ                372

Certificats finals d’obra (parcial i totals)             1.046

Llibres d’obra                  22

Documentació tècnica de la direcció d’obra               167

Documentació de seguiment de control              219

Documentació de seguiment d’obra                18

Relació de controls d’obra              279

Coordinacions de Seguretat              344

Estudis bàsics de Seguretat i Salut             385

Estudis de seguretat i salut               23

Actes d’aprovació del pla de seguretat i salut             478

Llibres d’incidències de seguretat i salut            338

Certificats d’habitatge usat (CHU)            455

Informes i altres treballs           189

Renuncies            185

TOTAL DOCUMENTS VISATS         5.521
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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 a col·legiats i a tots els ciutadans. S’han fet 44 test aluminós. 
 

Entitat de Registre del Certificat Digital idCat 

La delegació del Vallès Occidental és entitat de registre del certificat d’identitat digital català idCat i 
ofereix aquest servei de validació a col·legiats i usuaris en general. Aquest 2012 s’han fet 36 
certificats. 

 
Formació i sessions tècniques 
 
Formació contínua 
 
· La gestió de residus. L’estudi i el pla de gestió de residus. Cas pràctic. 
· R14606: Patologia de forjats  
· Cas pràctic de càlcul d’estructures de fusta segons el CTE 
· Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d’edificis existents 
· Elaborar projectes electrònics per a les e-llicències de l’Ajuntament de Barcelona 
· Obres d’urgència a la rehabilitació i manteniment d’edificis 
· Hi va assistir un total de 70 persones 

 
Sessions informatives, tècniques i Espai Empresa 
 
· Sessió Visat Digital (Alta visats web) 
· Sessió informativa. Certificat d’habitatge Usat: de la tramitació en paper a la tramitació telemàtica 
· Sessió informativa: Nova llei d’habitatge 
· Sessió Altra Quality 
· Sessió elaboració i acreditació de Plans d’Autoprotecció  
· Sessió informativa: Novetats a les assegurances de Musaat i Premaat 2013 
· Sessió Nou Decret d’Habitabiliat 141/2012 
 
Hi van assistir un total de 376 persones 

 
Visites tècniques 
 
· Visita tècnica a l’escola Catalunya de Sant Cugat del Vallès 
· Visita tècnica a la seu iGuzzini  
· Visita tècnica a la fàbrica NOEM 
· Visita tècnica a les obres de l’Ajuntament de Terrassa 

 
Hi van assistir un total de 79 persones. 
 

Comunicació, cultura i actes socials 
 
Exposicions 
 
· “Sempre plegats”, d’Antoni Miquel Morro 

Data: del 13 de febrer al 30 de març de 2012 
 

· “Records”, de Ferran Buneri 
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Data: del 27 d’abril al 13 de juny 
 

· “4 x Quatre...”, una exposició conjunta de Domènec Povill, Miquel Ruibal, José Porcel  
   i Aldo   Cardoso. 

 Data: del 20 de juny al 27 de juliol 
 
 

· 7ª Biennal Artística Col·lectiva del CAATTEB 
 Data: del 19 d’octubre al 21 de desembre 
 

 
La informació sobre les activitats que s’han programat a la delegació s’han reflectit en diferents 
espais de la revista L’Informatiu. També s’han anunciat a la circular mensual que s’ha fet arribar als 
col·legiats de la comarca, així com en el butlletí electrònic setmanal 7@ i en alguns casos també ha 
sortit publicat en la premsa de la comarca.  
 
Sopar de la delegació 
 
El divendres 19 d’octubre va tenir lloc el 21è Sopar de la Delegació del Vallès Occidental, que en 
aquesta ocasió es va fer a la seu de l’empresa iGuzzini Illuminazioni Ibèrica. La nova seu d’aquesta 
empresa a Sant Cugat, de Miàs Arquitectes, amb Josep Miàs, Carles Bou i Josep Maria Argenté com 
a cap d’obra, va ser seleccionada als Premis Catalunya Construcció en la categoria d’Innovació i va 
guanyar el premi internacional Building of the year 2011.  
 
La trobada va ser presidida pel regidor delegat d’Urbanisme i Obres de Sant Cugat, Pere Casajoana; 
la presidenta del CAATEEB, Maria Rosa Remolà i el delegat del Vallès Occidental, Jaume Casas. 
També ens va acompanyar la regidora de l'Ajuntament de Terrassa, Teresa Casals, el president de 
l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, Josep Puig, el director general d'Urbanisme de la 
Generalitat, Agustí Serra, i el conseller delegat d'iGuzzini, Miquel Chiva. També hi van assistir 
membres de la Junta de Govern del CAATEEB i de les diferents comissions territorials, a més de 
diversos representants dels col•lectius professionals de la comarca. 
 
En el transcurs del sopar es va retre homenatge als col·legiats amb 25 anys d’exercici professional 
que van assistirà al sopar. 
 
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: “Penjats per les mates”, 
l’entitat Associació Vallès Amics de la Neurologia (AVAN), Fundació Oncolliga, Fundació Prodis o 
l’iniciativa “Penjats per les mates”.  
 
 
Activitats esportives 
 
· Participació en el Torneig de futbol del CAATEEB, organitzat per Barcelona, el 22 de setembre. 
· Participació en el torneig de bitlles catalanes, organitzat per la delegació de l’Alt Penedès – Garraf, 
l’1 de desembre de 2012. 
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5.6 DELEGACIÓ VALLÈS ORIENTAL 
 
 
Equip responsable 
 
La comissió territorial del Vallès Oriental està formada per Sebastià Pujol (delegat), Jesús Rey, 
Margarida Deumal i Montserrat Casabayó. La comissió 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 2012. 
 
 
Relacions amb l’entorn professional 
 
· Ajuntament de Granollers 

 
- 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. 
- Pla Estratègic de Granollers 
La comissió territorial forma part dels grups de treball que han participat en l’ elaboració del Pla 
Estratègic de Granollers.  
- Consell Assessor Urbanístic de Granollers 
El passat 22 d’octubre de 2012, es va lliurar el cronograma del Pla d’Implicació amb el Paisatge de 
Granollers, que preveu desenvolupar diferents sessions de treball per als sectors associatiu, agrari, 
comerç, industrial i educatiu.  
- Ajuntament de Granollers i COAC de Granollers 
Continua el conveni de col·laboració que es va signar l’any 2008, entre l’Ajuntament de Granollers, el 
COAC i la delegació del Vallès Oriental del CAATEEB, referent al programa per a l’estudi i el 
coneixement del parc d’habitatges del barri El Congost de Granollers. 
 
 
· Intercol·legial del Vallès 
La Intercol·legial Tècnica del Vallès, està formada per les delegacions del Vallès Occidental i Oriental 
del CAATEEB, la delegació del Vallès del COAC i la delegació del Vallès del COEIC.  
 
 
· Tribunal Arbitral del Vallès Oriental 
El company Esteve Aymà, secretari del CAATEEB i 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 Vallès Oriental. 
 
· Fòrum per al futur de la construcció al Vallès 
Enguany s’han continuat les reunions al Fòrum per al futur de la construcció al Vallès, on hi formem 
part conjuntament amb la delegació del Vallès Occidental. 
 
 
Serveis al col·legiat 
 
Tramitació del visat   
 

DOCUMENT  GRANOLLES 2012 

 Projectes  185
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 Assumeix direcció  386

 Legalitzacions  19

 Programes de control de qualitat  168

 Certificats de compliment de CQ  309

 Certificats finals d'obra (parcial i totals)  1.159

 Llibres d'obra  23

Documentació tècnica de la direcció d’obra 86

 Documentació de seguiment de control  174

 Documentació de seguiment d'obra  6

Relació de controls d’obra 197

 Coordinacions de Seguretat  259

 Estudis bàsics de seguretat i salut  288

 Estudis de seguretat i salut  13
 Actes d'aprovació del Pla de seguretat i 
salut  414

 Llibres d'incidències de seguretat i salut  368

 Certificats d'habitatge usat (CHU)  381

 Informes i altres treballs  112

 Renuncies  136

 TOTAL DOCUMENTS VISATS  4.683
 
 
Entitat de registre del certificat digital IdCat  
 
La delegació del Vallès Oriental és entitat de registre del certificat d' identitat digital català IDCAT i 
ofereix aquest servei de validació a col·legiats i usuaris en general. 
 
 
Proves de laboratori 
 
La delegació facilita l’assaig de ciment aluminós, difracció de raigs X, porositat, clorurs, sulfats i 
d’altres 
 
Biblioteca 
 
Durant aquest any, a part de les consultes s’ha continuat amb el servei de préstec de llibres i revistes 
tècniques. 
 
Reserva de sala 
 
Aquest any s’ha començat a oferir un nou servei pels col·legiats que consisteix en posar a la seva 
disposició dues sales, la sala de juntes i la de reunions, sense cost però dins de l’horari d’obertura de 
la Delegació.  

 
Formació i sessions tècniques 
 
Formació contínua 
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· Elaborar projectes electrònics per a les e-llicències de Barcelona  
· ITE: La prediagnosi de cobertes  
· ITE: la prediagnosi d’estructures  
· ITE: La prediagnosi de façanes, mitgeres i patis  
· Càlculs senzills d’estructura  
· Hi ha assistit un total de 45 persones. 
     
Sessions Informatives, tècniques i Espai Empresa 

 
· Sessió informativa: El RD 1492/2011. Valoracions de la Llei del Sòl 
· Espai Empresa: Sistemes d’aïllament tèrmics exteriors: Morters tèrmics i ETICS 
· Espai Empresa: L’arquitectura Feng shui 
· Espai Empresa: Els tancaments d’alumini amb ruptura de pont tèrmic 
· Espai Empresa: Productes i sistemes per a la confecció, protecció i reparació de paviments 
· Sessió informativa: El visat digital 
· Sessió informativa: La tramitació del certificat d’habitatge usat telemàtic 
· Sessió informativa: La nova Llei d’Urbanisme  
· Espai Empresa: El model svSIG. Una via intel·ligent de gestió municipal  
· Espai Empresa: El CTE i les plagues de la fusta 
· Espai Empresa: Rehabilitació, impermeabilització i reforç d’estructures de formigó 
· Espai Empresa: Novetats a les assegurances de MUSAAT i PREMAAT 
 
Hi han assistit un total de 258 persones   
 
Visites tècniques 
 
· Visita a la tèrmica de Roca Umbert 

 
· Visita a la planta anaeròbica i de compostatge del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès 
Oriental 
 
Hi han assistit 21 persones  
 

Comunicació, cultura i actes socials 
 
Setmana Europea de l’Energia Sostenible 
 
La Setmana Europea de l'Energia Sostenible és una iniciativa de la Unió Europea per promoure 
l'estalvi i l’eficiència energètica. Dins d'aquesta setmana, l'Ajuntament de Granollers va programar, 
del 18 al 22 de juny, un conjunt d’activitats per aprendre a estalviar energia. La delegació del Vallès 
Oriental del CAATEEB va organitzar, el dimarts 19 de juny per la tarda un estand a la Plaça de 
l'Església de Granollers amb material de difusió i sensibilització al voltant de la construcció sostenible 
i la figura del tècnic de capçalera dels edificis. 
 
Sopar de col·legiats 
 
La delegació del Vallès Oriental va celebrar el 30 de novembre el 22è sopar anual de col·legiats i 
col·legiades. La tradicional trobada va tenir lloc al restaurant La Torre del Pla, a Llerona, amb la 
participació de prop d’un centenar de professionals, representants d’entitats, col·legis professionals i 
gremis de la comarca. Albert Camps, regidor d'Obres i Projectes, Medi ambient i Programació 
de l'Ajuntament de Granollers va presidir l’acte juntament amb Maria Rosa Remolà, presidenta del 
CAATEEB i Sebastià Pujol, vocal de la Junta de Govern i delegat del Vallès Oriental.  



      Memòria 2012 CAATEEB - 131  

  
Després de sopar es va donar pas a una interessant conferència titulada "La son dels aparelladors: 
una població de risc", que va anar a càrrec del doctor Eduard Estivill. Els patrocinadors van 
ser Construccions Deumal, Laboratori del Vallès, Excavacions i Obres Públiques Requena i Vivers 
Ernest. 
 
Activitats socials  
 
· Caminada per la Serralada del Montseny: Collformic – Matagalls – Collformic 
· Torneig de futbol del CAATEEB.  
 
Exposicions d’art 
 
· “Epitelis tendríssims”, d’Alfons Ollé 
   Data: del 23 de maig al 30 de juny 
· “Fotografies”, de Laura Sánchez 
   Data: del 5 de desembre al 31 de gener de 2013 
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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. 


