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1. LA INSTITUCIÓ 
 

1.1 PRESENTACIÓ 
 
 
L’any 2013 ha estat un any en què es configura un nou model econòmic i del nostre sector, molt marcat encara per 
la crisi i on les inversions en edificació i obra pública es troben sota mínims. En aquest context, els professionals 
hem de saber mirar el present i el futur en clau positiva, descobrir i aprofitar les oportunitats i donar el millor de 
nosaltres mateixos amb efectivitat, excel·lència i responsabilitat professional. També és un moment per construir 
un nou futur. En la gestió del Col·legi hem aplicat aquests criteris, sense oblidar-nos dels dos conceptes clau que 
regeixen la nostra tasca: la qualitat dels serveis i el suport als professionals. 
 
Varem distingir l’any 2013 com el de la rehabilitació energètica i en aquest àmbit s’ha fet molta feina, i més quan a 
mitjans d’any entrava en vigor l’obligatorietat del certificat d’eficiència energètica dels edificis. La recerca i la 
reivindicació de noves oportunitats de treball, la creació d’eines per al dia a dia professional, la difusió als ciutadans 
i la promoció dels aparelladors com a experts en aquest àmbit i la formació han estat els principals eixos de treball. 
 
Sense abandonar la campanya de l’any anterior per al rellançament professional, que ha donat peu a la preparació 
de noves eines per competir amb les millors condicions. Amb formació i preparació, però també donant visibilitat a 
la professió, acreditant la vàlua i l’experiència davant el sector i la societat, actualitzant el model de competències i 
analitzant el mercat de treball a casa nostra i arreu del món. Així han nascut les jornades Professió i futur, com a 
avantsala del nou projecte de certificació professional com a eina de competitivitat.  
 
La tasca feta ha estat intensa, en l’àmbit dels serveis al col·legiat i la promoció professional davant el ciutadà, en 
l’àmbit de l’assessorament tècnic i jurídic, amb jornades d’informació i debat, en l’àmbit de la formació continuada i 
de postgrau i en el qual destaca la posada en marxa del nou portal de formació en línia, conjuntament amb el 
Col·legi de Madrid. La comunicació també ha estat clau. La comunicació amb els col·legiats i també amb la 
societat a través dels mitjans periòdics: el setmanari 7@, les pàgines web i les xarxes socials. El twitter del 
CAATEEB arribava a finals d’any al miler de seguidors. O la revista del CAATEEB, L’INFORMATIU, que ja ha fet 20 anys i 
que avui s’ha convertit en una revista tècnica que ens enorgulleix.  
 
Les activitats realitzades han estat nombroses: de caire professional, institucionals o de caràcter cultural, lúdic i 
esportiu. Destaca l’aniversari dels Premis Catalunya Construcció: 10 anys premiant els bons professionals i 
l’excel·lència de la construcció a casa nostra. També s’ha treballat intensament a nivell intern, amb l’optimització i 
millora dels sistemes informàtics, la millora en l’organització, el servei o la gestió de la nostra corredoria 
d’assegurances o el pla formatiu dels recursos humans.  
 
I si el 2013 ha estat un any d’aniversaris, ens falta mencionar-ne dos. L’un, els vint anys del poema visual que 
dotava la façana del CAATEEB de significació i notorietat ciutadana. Però sobretot i principalment, hem celebrat els 
25 anys de la nostra Delegació del Bages i Berguedà, que avui inclou també la comarca de l’Anoia i que ens ha 
permès recordar i fer un merescut reconeixement de la tasca feta pels companys i companyes que ens han 
precedit en el treball a favor de la professió arreu del territori. 
 
A continuació trobareu el detall de la feina feta al llarg d’aquests dotze mesos. Una feina que no hagués estat 
possible sense la dedicació i el compromís de l’equip de direcció i de tots els treballadors del Col·legi. Moltes 
gràcies als membres de la Junta de Govern i de les comissions territorials per la tasca que heu fet dia a dia. I 
també gràcies als membres de les diferents comissions col·legials i, en general, al nombrosos companys i 
companyes que heu treballat de manera desinteressada en favor del Col·legi i de la nostra professió.   
 
 
 
    
 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 
 
 
2013 Any de la Rehabilitació Energètica 
 

 
 
Un cop més, el nostre col·lectiu ha estat capdavanter en la impulsió d’un canvi en les prioritats del 
sector, aquest cop en l’àmbit de l’eficiència energètica dels edificis. La declaració, per part de la Junta 
de Govern del Col·legi, de l’any 2013 com a l’Any de la rehabilitació energètica ha contribuït a donar 
resposta als reptes ambientals internacionals mitjançant la millora del comportament energètic del parc 
construït, tot reforçant el compromís social i ambiental de la professió i donant suport als professionals, 
al sector i a la societat en aquesta aposta de futur. 
 

 
 
Per fer-ho possible, l’Any de la rehabilitació energètica es va orientar vers quatre eixos d’acció bàsics: 
difusió i sensibilització professional i social; coneixement, recerca i formació; diagnosi; i intervenció. A 
aquests quatres eixos s’hi afegia la voluntat de promoure la rehabilitació d’un edifici com a exemple 
dels efectes d’aquesta mena d’intervencions. En totes aquestes línies d’acció s’han dut a terme moltes 
accions concretes que s’han materialitzat dins de l’any 2013 i moltes altres encetades que tindran un 
recorregut molt més llarg, de les quals en veurem els resultats en el 2014 i a mig termini. Podem dir 
que aquest any 2013 de la rehabilitació energètica s’ha fet curt, i a més d’un any en el qual s’han fet 
moltes accions, ha estat un any en el qual s’han obert moltes iniciatives, que es consolidaran des d’una 
perspectiva duradora en l’activitat professional del nostre col·lectiu. 
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A favor del medi ambient a Catalunya i arreu del món 
 

 
 
El CAATEEB participa en el procés d’elaboració d’una estratègia catalana per la renovació energètica 
dels edificis i per això participa en el projecte europeu Mediterranean Building Rethinking for Eenergy 
Efficiency Improvement (MARIE) i va signar al maig, junt amb d’altres entitats, un ampli acord de 
col·laboració impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. La implementació 
d’aquesta estratègia entre els anys 2013 i 2020 es concentrarà en l’objectiu de generar estalvi 
energètic i econòmic en els edificis catalans amb el mínim cost possible. En aquest mateix àmbit 
d’aconseguir una construcció més sostenible, el CAATEEB va participar al juny en la constitució de L’ECO  

PLATFORM, una organització internacional que aglutina els operadors europeus d’EDP o Declaracions 
Ambientals de Producte (DAP) del sector de la construcció. Es tracta d’ecoetiquetes avui 
imprescindibles per afrontar una correcta certificació ambiental dels edificis.  
 
 
Competir en el mercat global de l’edificació 
 

 
 
L’any 2012 vàrem presentar el resultat de l’estudi Aparelladors 2020 que presentava eixos de futur com 
ara potenciar la transició d’atribucions a competències, definir i consolidar les especialitzacions i 
promoure la formació com a eina de millora de competitivitat, entre d’altres. No ens vam equivocar, i 
avui ens trobem en un moment històric en el qual la nostra professió ha de fer un salt endavant per 
mantenir el nostre posicionament com a professionals experts en el cicle de l’edificació. A partir d’aquell 
estudi, hem avançat i conjuntament amb el Col·legi d’Aparelladors de Madrid i la consultora 
internacional Pricewaterhouse Coopers preparem el projecte de certificació dels professionals de la 
construcció que llançarem l’any 2014. Prèviament i amb l’objectiu d’aprofundir i analitzar l’entorn del 
nostre mercat de treball, el 2013 hem organitzat les jornades Professió i futur, en les quals hem parlat 
de la situació del mercat internacional, així com de les noves competències professionals en un entorn 
liberalitzat. Aquest cicle d’anàlisi i de debat sobre el nostre present i futur ha estat seguit amb gran 
interès per part del nostre col·lectiu professional. La posada en marxa del sistema de certificació en 
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base al model de competències professionals significarà la culminació d’una línia de treball duta a 
terme pel nostre Col·legi des de fa anys. 
 
 
Participació activa a CONSTRUMAT 
 
 

 
 
Un any més, CONSTRUMAT ha estat el mirall en què es reflecteix el nostre sector. El Col·legi va tenir una 
participació destacada amb un estand a l’àrea destinada a les institucions, amb l’organització de 
sessions tècniques i de debat i amb el lideratge de l’anomenat Eix de la Rehabilitació. Destaca la 
participació en el Building Solutions World Congress i en particular en l’àmbit de la rehabilitació 
d’habitatges, de barris i de regeneració urbana en l’àmbit internacional. També ha col·laborat en 
l’organització de sessions tècniques sobre certificació energètica. No ha faltat tampoc, un any més, la 
Rambla de la Rehabilitació, organitzada pel nostre Col·legi, en la qual empreses especialitzades han 
mostrat els seus productes per a la diagnosi i intervenció en els edificis existents. Paral·lelament a la 
celebració de CONSTRUMAT, el CAATEEB va llançar una campanya de promoció professional amb 
l’objectiu de donar més visibilitat als aparelladors com a experts en la certificació energètica dels 
edificis, així com la seva funció de tècnics de capçalera. La campanya es va fer en les emissores RAC1 
i Catalunya Ràdio.  
 
 
CONSTRUMÓN anima els professionals a traspassar fronteres 
 
Avui les empreses i els professionals del nostre sector es plategen la internacionalització com una 
oportunitat estratègica pel desenvolupament de la seva activitat en nous mercats. En un moment on 
l’activitat al nostre país es veu afectada per la situació econòmica i del sector de la construcció, aquesta 
opció es converteix en una alternativa amb possibilitats d’èxit. Amb l’objectiu d’orientar les empreses i 
els professionals sobre les vies d’internacionalització i per accedir a les oportunitats que ofereixen 
altres països, el CAATEEB va organitzar, al setembre, la segona jornada d’internacionalització 
professional, CONSTRUMÓN, que compta amb la participació de professionals que avui treballen a 
l’estranger o bé han iniciat amb èxit la internacionalització del seu negoci i també d’experts coneixedors 
de la realitat dels mercats internacionals. La iniciativa s’inclou en el programa per fomentar l’ocupació 
que desenvolupa el CAATEEB.  
 
 
Una nova realitat laboral CONSTRUJOVE 
 
Al novembre es va celebrar la novena edició de CONSTRUJOVE, les jornades d’orientació professional 
que cada any convoca els més joves per donar-los suport en l’inici de la seva activitat laboral. 
CONSTRUJOVE va mostrar als nous professionals on hi ha les oportunitats i quins són els aspectes clau 
que cal tenir en compte per accedir al mercat laboral. Es va donar informació sobre les sortides més 
habituals per als aparelladors i d’altres que no ho són tant i que també cal conèixer. En aquesta edició 
es va fer èmfasi en el camp de l’emprenedoria i joves emprenedors van explicar la seva experiència 
després d’obrir-se camí com a petit empresari o autònom. La comissió júnior del CAATEEB té un paper 
molt actiu i protagonista en l’organització de les jornades i els seus membres són els encarregats de 
dirigir i moderar bona part dels debats.  
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Una de les iniciatives més interessants en l’àmbit de l’ocupació desenvolupades al llarg del 2013 ha 
estat l’anomenat projecte Mentoring de suport als joves aparelladors que inicien la seva vida 
professional, en especial en aquells casos d’emprenedors en què l’exercici es desenvolupa per compte 
propi. Consisteix en un sistema de tutoria per part d’un professional sènior, que intervé com a conseller 
en criteris d’actuació professional en els àmbits de la gestió i organització del despatx professional i les 
bones pràctiques a l’obra. El projecte compta amb la col·laboració d’un grup de professionals veterans 
disposats a destinar una part del seu temps a donar suport als professionals que tot just s’inicien en la 
professió. 
 
 
Premis Catalunya Construcció 2013 
 

 
 
No va ser un any qualsevol per als Premis Catalunya Construcció, que el 2013 van fer 10 anys. La crisi 
de l’activitat constructiva no va impedir la presentació de 132 candidatures que van optar a les diferents 
categories de direcció d’execució i gestió d’obres, coordinació de seguretat, innovació en la 
construcció, rehabilitació i restauració d’edificis i intervenció professional arreu del món. Dels 17 
finalistes, 7 equips es van endur els guardons que es van lliurar al juny a l’Hotel Arts Barcelona, al 
mateix indret i la mateixa sala on es va fer entrega dels premis de la primera edició l’any 2004. També 
es va lliurar el Premi Especial a la Trajectòria Professional, que en aquesta edició el jurat va concedir al 
company Josep Maria Valeri i Ferret, aparellador i president de la Cambra d’Empreses de Serveis 
Professionals de la Construcció. La Nit de la Construcció va ser presidida pel conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila. 
 
 
El valor de la formació en un sector competitiu 
 

 
 
 
La formació continuada i postgrau dels professionals ha esdevingut, un any més, un aspecte 
fonamental per mantenir al dia les competències i guanyar-ne de noves en un sector altament 
competitiu, en el qual l’obsolescència dels coneixements és produeix molt ràpidament. Un dels pilars 
fonamentals de l’acció del CAATEEB passa per la formació. Aquest any cal destacar molt especialment 
la posada en marxa conjuntament amb el Col·legi d’Aparelladors de Madrid de la plataforma de 
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formació en línia anomenada AREA BUILDING SCHOOL, que ofereix formació tecnològica i també 
d’habilitats directives i idiomes. També destaquen els nous cursos de màster i postgrau, entre els quals 
cal mencionar la primera edició del Màster en Rehabilitació i el llançament del nou Postgrau en Gestió 
d’empreses i despatxos professionals, un curs que respon a les necessitats actuals del sector en un 
moment en què s’incrementen el nombre de despatxos professionals muntidisciplinaris que ofereixen 
un servei integral. La primera edició està prevista per a l’any 2014. Al mes d’octubre s’iniciava el nou 
any acadèmic, amb l’entrega dels diplomes als alumnes del CAATEEB i també dels premis als millors 
treballs dels cursos de màster i postgrau. Finalment, en el marc de l’Any de la Rehabilitació Energètica, 
s’ha desenvolupat una intensa campanya en l’àmbit de la formació dels professionals, en la qual 
destaca el Màster en certificació energètica i avaluació de la qualitat ambiental dels edificis (2a edició), 
les15 edicions del curs d’Introducció a l’eficiència energètica, 60 edicions del curs de Certificació 
energètica en edificis existents. 5 edicions del curs en Rehabilitació energètica i 2 edicions del curs en 
Auditoria energètica.  
 
    
25 anys de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia 
 

 
 
La Sala de Plens de l’Ajuntament de Manresa es va omplir al desembre per acollir l’acte solemne de 
celebració dels 25 anys de la presència institucional dels aparelladors a les comarques del Bages, 
Berguedà i Anoia. En el transcurs de l’acte es va fer la presentació del llibre titulat Bastint vint-i-cinc 
anys, una crònica que descriu el naixement i la història dels primers 25 anys de la Delegació. L’acte 
institucional va cloure tot un seguit d’activitats commemoratives i de caire social que s’han celebrat al 
llarg de l’any, entre les quals destaquen les visites a Montserrat, Santa Margarida de Montbui i al 
Santuari de la Mare de Déu de Queralt, així com l’entranyable sopar que es va fer pels volts de l’estiu a 
Sant Benet de Bages. 
 
 
20 anys de L’INFORMATIU i 1.000 seguidors a Twitter 
 

 
 
La comunicació col·legial també ha celebrat aniversari sense que això signifiqui ancorar-se en el 
passat. Al llarg de l’any, hem celebrat 20 anys de la revista del CAATEEB, L’INFORMATIU, amb una 
exposició itinerant que recull les fites més importants de la revista amb més de 300 números publicats 
que avui representen, a més, una valuosa hemeroteca que ens permet recordar la nostra història més 
recent. La que avui és una valuosa revista tècnica és el resultat d’una evolució continuada que ha 
passat de ser el “diari de la professió” amb 12 pàgines i periodicitat quinzenal, fins a la revista trimestral 
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de 120 pàgines que és avui. Avui la informació periòdica als col·legiats la cobreix el setmanari 
electrònic 7@, el qual ja prepara un nou disseny que veurà la llum al 2014, mentre que la informació 
permanentment actualitzada pot ser consultada al web. Finalment, al juny del 2012 es posava en marxa 
el compte de Twitter del CAATEEB, adreçat tant als col·legiats com a la societat en general. A finals del 
2013 ja comptàvem amb més d’un miler de seguidors i 1.400 piulades, amb les quals el Col·legi diu la 
seva sobre els temes que ens preocupen, informa de les novetats professionals i col·legials i participa 
del debat del sector i ciutadà.     

 
 
Poesia d’una façana 
 

 
 
I al desembre vàrem celebrar un altre aniversari: els 20 anys del Poema Visual per a una Façana, que 
el poeta Joan Brossa amb la col·laboració de l’artista plàstic Josep Pla-Narbona, instal·laven a la 
façana de la seu central del CAATEEB. Amb aquest enorme poema conformat per 50 lletres de colors i 
un llagost de 3 tones d’acer, el número 5 del carrer Bon Pastor es convertia en un destacat fragment 
del paisatge urbà barceloní. Per celebrar-ho, hi va haver conferència de l’historiador i crític d’art Daniel 
Giralt-Miracle i instal·lació d’una placa commemorativa a l’entrada, per tal que els passejants i turistes 
que cada dia es sorprenen amb el poema visual, puguin identificar l’autoria de l’obra i el seu significat. 
Vàrem comptar amb la col·laboració de la Fundació Joan Brossa, entitat nascuda l’any 1999 amb la 
missió de conservar, exhibir i difondre l’obra d’aquest artista polièdric, així com la de promoure l’esperit 
transformador i creatiu de la seva producció. 
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1.3 ÒRGANS DE GOVERN 
 
 
Reunions de la Junta de Govern 
 
La Junta de Govern s’ha reunit 20 vegades al llarg de l’any, normalment en dilluns alterns. La 
composició de la Junta de Govern és la següent: 
 

 Maria Rosa Remolà, presidenta 
 Antoni Floriach, vicepresident 1r i delegat del Maresme 
 Jordi Gosalves, vicepresident 2n 
 Esteve Aymà, secretari 
 Carolina Cuevas, comptadora 
 Maria Àngels Sánchez, tresorera 
 Adrià Guevara, vocal 
 Joan Carles Batanés, vocal i delegat del Bages-Berguedà-Anoia 
 Maria Molins, vocal i delegada d’Osona 
 Sebastià Pujol, vocal i delegat del Vallès Oriental 
 Jaume Casas, vocal i delegat del Vallès Occidental 
 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 29 d’abril i la segona el 17 de desembre. 
 
En la sessió d’abril, la Junta de Govern va presentar la liquidació pressupostària i l’informe de gestió 
corresponent a l’any 2012, 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 
29 d’abril de 2013, van ser els següents: 
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1. Aprovar la Memòria d’acció col·legial presentada per la Junta de Govern, corresponent a la 
gestió realitzada pel CAATEEB durant l’exercici 2012. L’acord es va prendre per unanimitat.  

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 2012 i el balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2012. L’acord es 
va prendre per unanimitat.  

3. Elegir els col·legiats Sergi Barquet, Santiago Loperena i Meritxell Bosch, que constituiran, junt 
amb Juan José Rami, Salvador Navarro i Antoni Llobet la Comissió Econòmica per a l’exercici 
2013, d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials. 

4. Designar els col·legiats Albert López Iborra, Maria Teresa Labra i Antoni Rafanell, amb Joan 
Andreu Rodrígues 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 
2014 presentat per la Junta de Govern, que acompanya el programa d’acció col·legial.  
 

 
 
 
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 2014, 
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.  

2. Designar els col·legiats Macos Barjola, Albert López Iborra i Manuel Gallego, amb Rafael Cercós 
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. La composició de la Junta de Govern, amb el repartiment de 
càrrecs acordat en reunió de data 17 de juliol de 2013 és la següent: Julio Baixauli (president), Ramon 
Ferré (vicepresident), Pere Garrofé (secretari), Joaquim Romans (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.  
 
Al llarg de l’any s’ha continuat treballant amb el desenvolupament del pla d’acció recollit en el projecte 
2012 Any del rellançament professional. Quant a les accions de representació i defensa de la professió, 
s’ha fet seguiment de l’elaboració i el desenvolupament dels projectes normatius autonòmics i estatals. 
S’han dut a terme un seguit d’accions per resoldre la qüestió de la denominació del grau d’enginyeria 
d’edificació a les universitats catalanes. També s’ha comparegut en diversos contenciosos 
administratius en defensa de els atribucions professionals i el posicionament del col·lectiu. 
 
Quant a les activitats, el Consell ha participat en diverses comissions tècniques i grups de treball, ha 
participat en activitats sectorials i també de caràcter intercol·legial, com ara la Taula de Col·legis 
Tècnics, l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya o la Taula lletrada de 
col·legis professionals de Catalunya. 
 
Per altra banda, el nostre Col·legi participa en nombroses comissions de treball en representació del 
Consell Català com ara la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya. Enguany s’ha 
treballat en la preparació del nou Codi del Territori de Catalunya, en la qual un comitè d’experts hi 
aporta dades i coneixement propi per a la formalització d’aquest Codi que constarà de 6 llibres: 
Ordenació del territori, Ordenació del litoral, Urbanisme, Paisatge, Arquitectura i Muntanya. També 
participa en la Comissió del Pacte Social de l’Habitatge i 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 (CGATE), 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, com ara el 
grup de treball Futuro de la profesión que ha donat lloc al Pla d’acció del CGATE 2013-2015 i el grup de 
treball per a les al·legacions a l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals (ALSCP).  
 
L’aparició de nous esborranys d’aquest avantprojecte de llei ha estat un dels temes principals d’atenció 
i anàlisi per part del Consejo General, una llei que estableix diversos canvis en el funcionament dels 
col·legis i la seva relació amb els professionals.  
 
Un altre tema recurrent en totes les reunions del Consejo General ha estat, un any més, el conflicte per 
la denominació del títol de grau. Per altra banda, s’han debatut diverses iniciatives orientades a 
compartir recursos i unificar criteris d’actuació pel que fa a plataformes unificades de visat o compartir 
diferents nivells de les estructures col·legials. 
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El nostre Col·legi ha liderat altres temes com ara la reincorporació de la nostra professió a l’Associació 
Europea d’Entitats de la Construcció (AEEBC), la reclamació de la implantació de l’assegurança 
triennal per a la construcció, l’impuls de la creació del sistema de certificació professional i la posada en 
marxa de la plataforma de formació en línia, projecte que ha estat liderat pels col·legis de Barcelona i 
Madrid. 
 
En l’àmbit tècnic, el CAATEEB ha col·laborat amb el Consejo General en l’anàlisi de lleis com ara la Llei 
de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, que va ser aprovada pel Consell de Ministres a l’abril 
i va esdevenir la Llei 8/2013 de 26 de juny, coneguda com la Llei de les 3R i també el Reial Decret de 
regulació de la certificació energètica. 
 
L’any 2013 s’ha celebrat un procés d’eleccions a la presidència del Consejo, a la qual va optar la 
presidenta del CAATEEB, Maria Rosa Remolà, amb un programa d’acció renovador, tot i que finalment la 
votació del Consejo va ser de continuïtat per a l’actual president José Antonio Otero. 
 
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. Destaca el suport de la 
Generalitat a la celebració de l’Any de la Rehabilitació Energètica, la participació activa en les sessions 
dedicades a la nova normativa de certificació energètica o la celebració de la jornada CONSTRUMÓN per 
a la internacionalització dels professionals de la construcció, que es va celebrar al setembre amb el 
suport de la Generalitat. 
 
També en l’àmbit de la internacionalització professional el CAATEEB ha continuat la seva tasca conjunta 
amb l’agència ACC1Ó per al desenvolupament de les empreses catalanes. Destaca la participació en el 
seminari Catalans Project to the World celebrat al febrer al Quebec, i en la qual els representants del 
CAATEEB va explicar el paper i la funció dels aparelladors com a experts del cicle de l’edificació.     
 
En l’àmbit de les tecnologies i pràctica professional el CAATEEB i la Generalitat van organitzar diverses 
activitats conjuntes. Destaca la signatura, conjuntament amb d’altres entitats del sector, d’un conveni 
de col·laboració per participar en el procés d’elaboració d’una estratègia catalana per a la renovació 
energètica dels edificis. En aquest mateix àmbit es va fer una sessió sobre dubtes i consultes sobre la 
nova certificació energètica dels edificis, que va ser molt participativa. En l’àmbit de la seguretat i salut 
destaca la sessió tècnica sobre la prevenció en treballs de rehabilitació organitzada amb el suport del 
Departament d’Empresa i Ocupació.  
 
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 
una sessió informativa i de debat per explicar la situació dels projectes de promoció pública. 
 
Destaca la trobada de la Junta de Govern amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, el qual 
va impartir una conferència sobre els nous models del sector de la construcció i les prioritats i les 
accions previstes pel Govern català en l’àmbit de l’obra pública i l’edificació. El conseller Vila va presidir 
la Nit de la Construcció amb la cerimònia de lliurament dels Premis Catalunya Construcció que 
enguany han fet 10 anys.  
 

 
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 
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delegacions col·legials i les seves comissions territorials atès el 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 tramitació de les llicències 
electròniques i amb l’emissió de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica. 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. Els representants del CAATEEB ja han fet 
reunions amb altres consistoris catalans per explicar els avantatges d’aquests sistema en els processos 
de tramitació de llicències.  
 
Ha estat també molt intensa la tasca feta amb les agències municipals 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, així com en la defensa de la capacitat dels aparelladors, arquitectes 
tècnics i enginyers d’edificació com a experts de la rehabilitació i l’eficiència energètica dels edificis. 
 
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 diversos àmbits d’actuació municipal com ara 
l’urbanístic, cultural i de promoció econòmica.  
 
El paper dels col·legis com a dinamitzadors de la vida ciutadana en els àmbits tècnic, cultural i social té 
un clar exemple en l’activitat cultural desenvolupada tant a Barcelona com a les delegacions, així com 
la repercussió de les seves accions en els mitjans de comunicació comarcals i locals. Podem destacar 
actes com ara la celebració dels 20 anys del Poema visual per a una façana de la seu central, amb la 
participació del regidor de Sarrià-Sant Gervasi i president del Consell Municipal, Joan Puigdollers o la 
recepció solemne a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Manresa de l’acte de cloenda institucional dels 
25 anys de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia. 
 
 
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.  
 
La Intercol·legial catalana ha treballat de manera coordinada per defensar la funció social dels col·legis 
professionals i la importància de salvaguardar el sistema de garanties que aquests representen per la 
societat en un moment de canvis socials i econòmics que tendeixen a la desregulació i la lliure 
competència. L’associació que representa els professionals ha recolzat, per altra banda, el dret dels 
catalans a decidir el seu futur com a poble, tot recolzant el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 
 
I en ocasions també cal unir-se per proposar millores, per exemple, en el món de la política. Al 
novembre, diverses entitats professionals i empresarials catalanes, entre d’altres el CAATEEB, s’unien 
per presentar al Parlament de Catalunya un document de propostes de reforma per a la necessària 
regeneració democràtica del país amb el títol Manifest per la qualitat de la democràcia. 
 
També en l’àmbit professional el Col·legi ha treballat conjuntament amb d’altres entitats amb les quals 
ens uneixen interessos comuns, com deixar constància de la responsabilitat civil que assumeixen els 
professionals de l’àmbit de les enginyeries, l’obra civil, l’arquitectura i edificació i altres professions 
tècniques com ara geòlegs, informàtics o químics, i constatar les dificultats de la cobertura d’aquestes 
responsabilitats en un context en què el mercat assegurador no sempre ofereix les cobertures 
adequades per cobrir les necessitats d’aquests professionals. 
 
En l’àmbit de l’acció institucional, destaca 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.  
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Capítol a part mereix la col·laboració amb el Col·legi d’Aparelladors de Madrid, molt intensa al llarg de 
l’any. Per una banda, amb el desenvolupament d’AREA BUILDING SCHOOL, la plataforma en línia de 
formació per als professionals de la construcció, que es va iniciar l’any anterior i que durant aquest any 
ha gaudit d’una bona acceptació per part dels professionals d’arreu de l’Estat. Una col·laboració que ha 
tingut continuïtat amb un projecte fins i tot més ambiciós, com ha estat el disseny i la preparació del 
projecte de certificació professional que redundarà en benefici de la competitivitat i rellançament de la 
professió i que veurà la llum a mitjans de l’any 2014. 
 
La col·laboració amb altres col·legis professionals per a l’aprofitament de sinergies ha estat intensa, 
com ho mostra, per exemple, la signatura del conveni amb el Col·legi d’Administradors de Finques per 
a la formació en línia dels seus professionals. També ha estat intensa en l’àmbit comarcal. Destaquem 
l’acord d’adhesió de les delegacions vallesanes del CAATEEB amb la plataforma Fem Vallès, o el 
llançament del projecte pilot al Bages amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica dels edificis. 
 
Finalment, el CAATEEB ha mantingut una relació d’estreta col·laboració amb les escoles. Tant per la 
implantació del grau que habilita per a l’exercici de l’arquitectura tècnica, com pel procés d’incorporació 
dels nous titulats a la vida professional. S’han fet conferències a les escoles, s’ha prestat servei als 
estudiants, s’han concedit els premis als millors treballs de final de carrera i s’ha organitzat la jornada 
CONSTRUJOVE d’iniciació a l’exercici professional, una jornada que enguany ha arribat a la novena 
edició i que compta amb el suport de les escoles. 
 
 
Empreses del sector 
 
El CAATEEB ha renovat i establert 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 2013 han estat: 
 

 BASF 
 GAS NATURAL 
 NAVASA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS  
 CONSTRUNEXT 
 LATERLITE 
 KALAM 

 
Patrocini de publicacions i activitats amb les empreses i entitats següents: 
 

 2 PE PILOTES 
 4 ARK  
 ACTIS 
 ALUMINIOS ILURO 
 ANFAPA 
 ASBESTHOS, GESTION DESAMIANTADOS 
 ASC. CLUSTER DEL GRANITO 
 ASCENSORES SOLER 
 BANC SABADELL 
 BASF CONSTRUCTIONS CHEMICALS ESPAÑA 
 BAXI ROCA 
 BOSCH & VENTAYOL 
 BUDESA 
 CAIXA D'ENGINYERS 
 CERACASA  
 CERAMIQUES DEL FOIX 
 CLINICA DENTAL MIRAVE 
 COLORKER 
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 CONSTRUNEXT 
 CUPA INNOVACION  
 DAVID MUNNÉ 
 DOUBLE TRADE SPAIN 
 EL TURÓ CONTRACTA 
 ENCOFRADOS J. ALSINA 
 F. CLOSA ALEGRET 
 FAUSTO FACIONE CONSTRUCCIONES 
 FINES CONFORT 
 FIXCER PRODUCTS 
 FORBO PAVIMENTOS  
 GAS NATURAL FENOSA 
 GIACOMINI 
 GOCCISA CATALUNYA 
 GRES DE LA MANCHA 
 GRESMANC INTERNACIONAL 
 GRESPANIA 
 HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA 
 IBERMAPEI 
 IBERTRAC 
 INGENIOS TÉCNICOS MAS-COINTECS 
 INSTITUTS ODONTOLÒGICS 
 IPUR 
 JARDINERIA ARTISTICA BABILON 
 KNAUF INSULATION 
 LATERLITE  
 MATERIS PAINTS 
 MC SPA PREVENCIÓN 
 MURPROTEC ESPAÑA 
 NAVASA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS  
 NEMETSCHEK ESPAÑA 
 NEOPROOF SOLUCIONES INTEGRALES 
 NETTHINK IBERICA  
 PAREX GROUP 
 PERLITA Y VERMICULITA 
 PLASTICS EUROPE AISBL 
 PORCELANOSA 
 PRESTO IBERICA  
 PRETENSADOS ARNAL 
 PROMOTORA GRABI 
 PROMSA 
 PROPAMSA 
 QUIMILOCK  
 REHABILIT 
 REVESTIMIENTOS ESPECIALES GARCIA  
 ROBERT BOSCH - JUNKERS 
 ROCKWOOL 
 ROSA GRES 
 RUSCALLEDA 
 SAINT GOBAIN CRISTALERIAS 
 SAINT GOBAIN WEBER CEMARKSA 
 SAINT HONORE  
 SCHLUTERS SYSTEMS  
 SIKA 
 SISTEMES DE REFORÇ ACTIU 
 SOFT 
 STANDARD HIDRAULICA 
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 STO IBERICA 
 TAN-LUX 
 TESTO INSTRUMENTOS 
 TEYCO 
 TRAC REHABILITACIÓ D'EDIFICIS 
 TRESPA INTERNATIONAL BV 
 TST, TORRES 
 UNIVERSIDAD ANTONIO DE LEBRIJA 
 UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 
 URETEK  
 URSA IBÉRICA AISLANTES 
 VIVES AZULEJOS I GRES 
 VOLKSWAGEN BCN 
 ZARDOYA OTIS 
 ZENHDER GROUP 

 
 
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, mentre que 
a les delegacions s’han fet 11 sessions.  
 
 
Relació de les reunions i trobades institucionals més destacades: 
 
Gener 
4/Reunió de la Junta de Govern del Consejo General de la Arquitectura Técnica - Madrid 

7/Reunió de laTaula intercol·legial de col·legis tècnics - Barcelona 

7/Reunió amb el nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Santi Vila - Barcelona  

9/Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf – Vilafranca del Penedès 

11/Acte de signatura d’adhesió a la campanya intercol·legial Fem Vallès – Terrassa  

14/Reunió de la Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

15/Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia - Manresa 

15/Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf – Vilafranca del Penedès 

16/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental - Granollers 

16/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

17/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental - Terrassa 

17/Reunió de la Comissió de Seguiment de la Plataforma de formació en línia - Madrid 

18/Reunió de la Comissió Executiva del Consejo General de la Arquitectura Técnica - Madrid 

18/Reunió de la Comissió Territorial del Maresme - Mataró 

21/Reunió de laTaula de la Construcció del Berguedà - Berga 

22/Sessió estratègica sobre les claus per a una recuperació del sector de la construcció - Barcelona 

22/Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf - Vilafranca 

23/Reunió de la Junta de Govern del Consell Català - Barcelona 

23/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

25/Reunió amb l’Ajuntament de Sant Cugat per a l’establiment d’un protocol de llicències – Sant Cugat  

25/Reunió de la Intercol·legial Tècnica - Barcelona 

25/Reunió de la Junta de Govern de PREMAAT - Madrid 

25/Trobada anual dels col·legiats i col·legiades de l’Alt Penedès-Garraf – Vilanova i la Geltrú  

28/Reunió de la Comissió de Seguiment de la Corredoria d'Assegurances del CAATEEB - Barcelona 

28/Reunió de la Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

29/Reunió per a la preparació del saló CONSTRUMAT 2013 - Barcelona 
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31/Reunió extraordinària de la Comissió Executiva del Consejo General de la AT - Madrid 
 
 
Febrer 
1/Reunió de la Junta de Govern del Consejo General de la Arquitectura Técnica - Madrid 

4/Reunió de la Intercol·legial Tècnica del Bages - Manresa 

5/Reunió de l’Associació Intercol·legial - Barcelona 

7/Reunió amb el Col·legi d’Aparelladors de Madrid sobre formació en línia – Madrid  

8/Reunió amb el vicerector de la UPC - Barcelona 

8/Signatura de conveni de col·laboració institucional amb l’Ajuntament de Sant Cugat – Sant Cugat 

11/Signatura de conveni de col·laboració amb l’associació SECOT - Barcelona 

13/Reunió  de la Comissió Permanent del Patronat de l’ITeC - Barcelona 

13/Reunió de la Taula de la Construcció – Manresa  

13/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

14/Presentació del projecte de certificació professional a Madrid – Madrid  

15/Reunió de la Comissió Executiva del Consejo General - Madrid 

18/Reunió de la Taula Tècnica de la Intercol·legial catalana – Barcelona  

19/Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia - Manresa 

19/Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf. Vilafranca del Penedès  

20/Reunió del Jurat dels Premis Habitatge Social de Catalunya 2012 - Barcelona 
20/Presentació de l’avantprojecte de Decret sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis d'Habitatges (ITE) - 
Barcelona 
20/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental - Granollers 

20/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona . Vic 

21/Reunió de la Comissió Executiva Extraordinària del Consejo General -Madrid 

21/Reunió del comitè de comunicació i consell editorial de L’INFORMATIU - Barcelona 

21/Reunió de la Comissió Territorial del Maresme - Mataró 

25/Trobades amb la premsa. Reunió amb el cap d’Economia de TV3 – Barcelona  

25/Reunió de la Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

26/Acte d’adhesió a la plataforma Fem Vallès - Terrassa 

27/Reunió amb el director de la Fundació UPC – Barcelona  

27/Signatura de conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Administradors de Finques - Barcelona 

27/Presentació del Test Energia i signatura del conveni de col·laboració amb l’ICAEN - Barcelona 

27/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 
 
 
Març 
1/Reunió de la Junta de Govern del Consejo General - Madrid 

4/Reunió del comitè de comunicació i consell editorial de L’INFORMATIU - Barcelona 

6/Jornada sobre les declaracions ambientals de productes de la construcció - Barcelona 

6/Reunió del Jurat dels Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012 - Barcelona 

6/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental - Granollers 

6/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

7/Trobada dels presidents de la Taula de Col·legis Tècnics amb el rector de la UPC - Barcelona 

7/Reunió de la Comissió Territorial del Maresme - Mataró 

11/Reunió de la Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

13/Acte inaugural del Saló de l’Ensenyament - Barcelona 

13/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

13/Reunió de la Comissió Deontològica del CAATEEB - Barcelona 

13/Reunió de la presidenta amb els delegats territorials del CAATEEB - Terrassa 

14/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental - Terrassa 
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14/Assistència a la inauguració noves instal·lacions Col·legi d’Administradors de Finques - Barcelona 

15/Reunió del Comitè Organitzador de CONSTRUMAT - Barcelona 

15/Sessió informativa i de debat sobre l’Avantoprojecte de Llei de Serveis Professionals - Barcelona 

15/Reunió de la Comissió Executiva del Consejo General - Madrid 

18/Reunió de la Taula de Col·legis Tècnics de Catalunya - Barcelona 

18/Reunió amb el director de l’EPSEB - Barcelona 

18/Inauguració de l’exposició 20 Anys de L’INFORMATIU del CAATEEB - Barcelona 

18/Reunió de la Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

19/Signatura del conveni de col·laboració amb l’empresa BASF - Barcelona 

19/Reunió de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya - Barcelona 

20/Reunió de la Junta de Govern del Consell Català - Barcelona 

20/Reunió de la Comissió Permanent del Patronat de l’ITeC - Barcelona 

20/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental - Granollers 

20/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

21/Reunió de la Comissió Territorial del Maresme - Mataró 

21/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental - Terrassa 

22/Reunió de la Junta de Govern de PREMAAT - Madrid 
 
 
abril 
4/Reunió de l’Associació OBRA – Barcelona 

5/Sessió de treball de la Intercol·legial - Barcelona 

5/Visites del jurat a les obres dels Premis Habitatge Social -Catalunya 

6/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

8/Reunió de la Taula Sectorial de l’Enginyera, Arquitectura i Tècnica de la Intercol·legial - Barcelona 

8/Reunió de la Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

9/Entrevista amb el gerent del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques – Barcelona  

9/Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia - Manresa 

9/Reunió de la Comissió Territorial del Maresme - Mataró 

10/Reunió amb president d’Infraestructures de la Generalitat - Barcelona 

11/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental - Granollers 

11/Reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge - Barcelona 

11/Reunió amb el comitè de direcció de PWC - Barcelona 

10-13/Reunions de l’Associació Europea d’Entitats de la Construcció – Santander  

12/Reunió de la Junta de Govern del Consejo General – Santander 

12/Acte de Lliurament dels XVI Premios Europeos de la Seguridad en la Construcción - Santander 

12/Reunió de la Junta de Govern de PREMAAT - Santander 

13/Reunió de l’Assemblea General del Consejo General – Santander 

13/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona – Vic  

16/Acte Fundacional de l’associació OBRA - Barcelona 

16/Reunió de la Comissió Econòmica del CAATEEB - Barcelona 

17/Reunió del Consell Assessor DAPC - Barcelona 

17/Entrevista amb el director general de Protecció Civil - Barcelona 

17/Reunió del Consell de la UPC Alumni - Barcelona 

17-19/Participació en la Fira del Manteniment - Barcelona 

18/Trobada amb els mitjans: reunió amb la directora de la secció d’economia de EFE - Barcelona  

18/Reunió de treball amb la consultoria internacional PWC - Barcelona 

18/Entrevista amb el secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat - Barcelona 

19/Reunió de la Comissió Executiva del Consejo General - Madrid 

20/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 
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17/Reunió de la Taula d’Interpretació i Desplegament dels Plans d’Autoprotecció TID-PAU - Barcelona 

22/Reunió de la Taula de Col·legis Tècnics de la Intercol·legial - Barcelona 

22/Reunió de la Junta de Govern del CAAEETB - Barcelona 

23/Reunió de la Comissió Territorial del Maresme - Mataró 

24/Sessió de debat del Dia Internacional de la Sensibilització vers el Soroll – Sabadell 

24/Reunió de la Comissió Permanent del Patronat de l’ITeC - Barcelona 

24/Reunió del Jurat dels Premis Catalunya Construcció 2013 - Barcelona 

24/Reunió de la presidenta amb els delegats territorials del CAATEEB - Manresa 

24/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental - Granollers 

26/Visita itinerant del Jurat dels Premis Habitatge Social de Catalunya - Catalunya 

26/Reunió dels directors i gerents de l’Associació Intercol·legial – Barcelona  

29/Reunió de la Taula de Col·legis Tècnics de la Intercol·legial – Barcelona  

29/Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades - Barcelona 

30/Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia - Manresa 
 
 
maig 
3/Comissió d’avaluació de la campanya La casa de les idees de l’Ajuntament de Barcelona - Barcelona 

6/Comissió de seguiment de la Corredoria d’Assegurances del CAATEEB - Barcelona 

6/Jornada de treball i debat amb els col·legis professionals de Catalunya sobre la Llei de Serveis 
Professionals - Barcelona 

6/Reunió de la Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

7/Reunió de la Junta Directiva de l'Associació Intercol·legial de Catalunya - Barcelona 

8/Reunió amb el COAC sobre la tramitació de llicències a l’Ajuntament de Sant Cugat - Barcelona 

8/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vio 

10/Sessió de la Junta de Govern del Consejo General - Madrid 

13/Trobada amb representants dels estudiants del Grau - Barcelona 

15/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

15/Reunió del Jurat dels Premis Catalunya Construcció - Barcelona 

16/Acte tradicional de Santo Domingo de la Calzada del Col·legi d’Enginyers de Camins – Barcelona  

17/Sessió tècnica sobre el procediment de certificació energètica d’edificis - Barcelona 

21/Reunió del Comitè Organitzador de CONSTRUMAT 2013 - Barcelona 

21/Dinar amb el conseller de Territori per CONSTRUMAT 2013 – L’Hospitalet de Llobregat 

21/Inauguració de CONSTRUMAT 2013 i recorregut oficial pel saló- L’Hospitalet de Llobregat 

21/Recepció a l’Ajuntament de Barcelona amb motiu de CONSTRUMAT 2013 – Barcelona 

22/Sessió de deliberació final del Jurat dels Premis d’Habitatge Social a Catalunya - Barcelona 

22/Reunió del Jurat dels Premis Catalunya Construcció -Barcelona 

22/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

22/Recepció institucional a Roca Gallery amb motiu de CONSTRUMAT 2013 - Barcelona 

23/Acte de lliurament dels Premis CONSTRUMAT 2013 - Barcelona 

24/Taula rodona sobre rehabilitació amb motiu de CONSTRUMAT2013 – L’Hospitalet de Llobregat 

28/Participació seminari Districte del Coneixement de Barcelona - Barcelona 

29/Sessió de Dinars Construcció amb el conseller de Territori i reunió amb la Junta - Barcelona 

29/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

29/Reunió de treball d’AREA BUILDING SCHOOL (ABS) - Madrid 

31/Reunió de la comissió campanya La casa de les idees de l’Ajuntament de Barcelona - Barcelona  

31/Reunió de la Junta de Govern de PREMAAT – Madrid  

31/Participació institucional Diada de l’Enginyer del Col·legi d’Enginyers Industrials – Barcelona  

31/Reunió de treball amb el Col·legi d’Aparelladors de Madrid - Madrid 
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juny 
3/Reunió de la Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

4/Assemblea General de l’Associació d’Entitats de la Construcció de la UE – Brusel·les 

4/Reunió de la Taula d’Interpretació del Decret de Plans d’autoprotecció (TIP-DAU) - Barcelona 

4/Reunió de la Comissió Territorial del Maresme - Mataró 

4/Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf – Vilafranca del Penedès 

5/Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia - Manresa 

5/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

6/Participació en el Saló BIZ Barcelona: assemblea intercol·legial i lliurament de premis – Barcelona  

6/Acte de lliurament de diplomes als col·legials amb 25 anys de professió - Barcelona 

7/Itinerari de visites del Jurat dels Premis Catalunya Construcció - Catalunya 

7/Reunió de treball d’AREA BUILDING SCHOOL - Madrid 

7/Reunió de la Comissió Executiva del Consejo General – Madrid  

10/Reunió de la Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

11/Jornada RC de la sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de la Intercol·legial - Barcelona 

11/Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia - Manresa 

12/Itinerari de visites del Jurat dels Premis Catalunya Construcció - Catalunya 

12/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental - Granollers 

12/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

13/Reunió de treball amb la consultora PRICEWATERHOUSE COOPERS - Barcelona  

1/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental -Terrassa 

14/Itinerari de visites del Jurat dels Premis Catalunya Construcció - Catalunya 

14/Sessió de la Junta de Govern del Consejo General – Madrid  

14/Trobada anual dels col·legiats i col·legiades d’Osona – Vic  

17/Reunió amb el secretari d’Habitatge i altres autoritats sobre el valor de les DAPS – Barcelona  

18/Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia - Manresa 

18/Assemblea Territorial de mutualistes de PREMAAT - Barcelona 

18/Reunió de la Comissió Territorial del Maresme - Mataró 

18/Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf – Vilafranca del Penedès 

19/Acte acadèmic de lliurament de diplomes i premis als millors treballs a l’EPSEB - Barcelona 

19/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

20/Sessió de treball Governança i talent dins del projecte del Districte de Coneixement - Barcelona 

20/Reunió amb l’assessoria jurídica del Departament d'Empresa i Ocupació - Barcelona  

21/Reunió del Ple del Patronat de l’ITEC - Barcelona 

25/Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia - Manresa 

26/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental - Granollers 

26/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona – Vic 

27/Reunió de la Junta de Govern de PREMAAT - Madrid 

27/La Nit de la Construcció 2013 amb cerimònia de lliurament dels X Premis CC - Barcelona 

28/Assemblea General de PREMAAT - Madrid 

29/Assemblea General de MUSAAT - Madrid 

29/Sopar 25 anys de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia – Sant Fruitós de Bages  
 
 
juliol 
2/Reunió de la Taula Sectorial de Col·legis Tècnics de l’Associació Intercol·legial - Barcelona 

3/Reunió de la Taula d’interpretació del Decret dels plans d’autoprotecció (TID-PAU) - Barcelona 

3/Reunió del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona - Barcelona 

3/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 
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4/Assistència a la conferència del conseller de Territori i Sostenibilitat a la seu cel COAC – Barcelona  

5/Reunió del Grup de Treball de l’Estratègia de Renovació d’Edificis del programa MARIE - Barcelona 

5/Reunió de la Junta de Govern del Consejo General - Madrid 

6/Assemblea General Ordinària del Consejo General - Madrid 

9/Reunió Grup de Treball de l’Eix 1 Estratègia catalana renovació energètica d’edificis - Barcelona 

10/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

11/Reunió de la Comissió Executiva de l’Associació OBRA - Barcelona 

11/Participació en l’acte de lliurament dels Premis FAD - Barcelona 

11 i 18/Primera sessió Professió i futur del projecte certificació professional – Barcelona i Madrid 

17/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

22/Sessió de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya - Barcelona 

23/Participació Acte de Lliurament Premis d’Habitatge Social de Catalunya – Sant Just Desvern 

24/Reunió de la Comissió Executiva de l’associació OBRA - Barcelona 

24/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona – Vic 

24/Reunió de la Comissió Permanent del Patronat de l’ITEC - Barcelona 

24/Reunió de la Comissió Territorial del Maresme - Mataró 

24/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental - Granollers 

25/Reunió de la Comissió Executiva del Consejo General - Segovia 

29/Constitució Comitè d’Experts d’Urbanisme Departament de Territori i Sostenibilitat - Barcelona 

29/Acte amb la participació de diputats Present i futur dels col·legis professionals - Barcelona 
 
 
setembre 
2/Reunió de la Comissió d’Atenció al col·legiat - Barcelona 

2/Reunió de la Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

4/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

4/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental - Granollers 

5/Reunió amb professionals titulats amb el Grau d’Enginyeria d’Edificació - Barcelona 

6/Reunió de la Junta de Govern del Consejo General - Madrid 

10/Reunió de la Junta Directiva de la Intercol·legial de Col·legis Professionals - Barcelona 

10/Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia - Manresa 

13/Reunió gabinets jurídics sobre l’avantprojecte de Llei de col·legis professionals – Madrid  

13/Reunió del Comitè Organitzador de CONSTRUMAT 2013 - Barcelona 

13/Entrevista al secretari del CAATEEB sobre Barcelona Districte del coneixement - Barcelona 

13/Sessió del grup de treball de gerents de l’Associació Intercol·legial de Col·legis - Barcelona 

13/Participació en l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2013-2014 de la UPC - Barcelona 

13/Reunió de la Taula d’interpretació del Decret dels plans d’autoprotecció (TID-PAU) - Barcelona 

16/Reunió de la Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

18/Reunió de la Junta de Govern del Consell Català - Barcelona 

18/Reunió de treball sobre la Llei de col·legis professionals i el projecte de certificació – Barcelona  

18/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

18/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental - Granollers 

19/Jornada d’internacionalització professional CONSTRUMÓN - Barcelona  

19/Jornada Dubtes i consultes sobre la certificació energètica organitzada amb l’ICAEN - Barcelona  

20/Invitació institucional al pregó de les Festes de la Mercè - Barcelona 

20/Reunió de la comissió executiva del Consejo General – Madrid  

24/Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia - Manresa 

25/Reunió amb el Col·legi d’Arquitectes sobre les certificacions professionals – Barcelona  

25/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

25/Trobada de cloenda del Jurat dels Premis Catalunya Construcció - Barcelona 
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26/Reunió de la Comissió Campus del Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona - Barcelona 

26/Reunió de la Taula de Col·legis Tècnics de l’Associació Intercol·legial de Catalunya - Barcelona 

26/Reunió Pla especial d’intervenció en el paisatge urbà de Sabadell (PEIPU) - Sabadell 

27/Reunió de treball de directors i gerents de l’Associació Intercol·legial - Barcelona 

27/Reunió de la Taula d’interpretació Decret dels plans d’autoprotecció (TID-PAU) - Barcelona 

30/Reunió de la Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 
 
 
octubre 
2/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental - Granollers 

2/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

2/Reunió de la Comissió d'Urbanisme i Mobilitat de l'Anoia (CUMA) - Igualada 

2/Reunió de la Plataforma per a l'Impuls de la Rehabilitació Energètica al Bages (PIREEB) – Manresa  

2/Reunió de la Comissió de Seguretat i Salut en la Construcció del CAATEEB - Barcelona 

3/Reunió comissió de seguiment d’activitats OrdenancesTerrassa (TASCOM) – Terrassa  

3/Reunió comissió organitzadora dels 25 anys Delegació del Bages-Berguedà-Anoia - Manresa 

3/Reunió de la comissió de mitjans de comunicació i comitè editorial de L’informatiu - Barcelona 

3/Reunió de presidents dels col·legis d’aparelladors de l’Estat amb MUSAAT - Madrid  

4/Reunió de la Junta de Govern del Consejo General - Madrid 

7/Reunió de seguiment del projecte per a la certificació professional - Barcelona 

8/Reunió tècnica de preparació del Sistema Informació Edificis projecte MARIE – Barcelona 

8/Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf – Vilafranca del Penedès 

8/Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia - Manresa 

9/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

9/Reunió amb la Junta de Govern de la CECOT- Terrassa 

10/Reunió de la Comissió Territorial del Maresme - Mataró 

10/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental - Terrassa 

14/Reunió amb els membres patrons de l’ITEC - Barcelona 

14/Sessió de la Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

14/Acte de cloenda de la campanya municipal La casa de les idees - Barcelona 

15/Sessió del Comitè Experts en Política Territorial i Urbanisme de Catalunya - Barcelona 

15/Compareixença al Parlament de Catalunya per la presentació del Pla d’Accessibilitat - Barcelona 

16/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

16/Reunió per a la preparació del Manifest per la Qualitat Democràtica - Terrassa 

16/Participació en la taula de debat modificacions legislatives col·legis professionals - Barcelona 

16/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental - Granollers  

16/Visita del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat - Terrassa 

16/Reunió de la Comissió Econòmica del CAATEEB - Barcelona 

17/Sessió de treball del Districte del Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona - Barcelona 

17/Acte d’homenatge als companys amb 50 Anys de professió - Barcelona 

18-20/Participació en la Fira Ecoviure de Construcció Sostenible - Manresa 

18/Reunió de la Comissió Executiva del Consejo General - Madrid 

18/Reunió de la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Catalunya - Barcelona 

18/Trobada anual dels col·legiats i col·legiades del Vallès Occidental – Sabadell  

19/Assemblea General Ordinària del Consejo General i jornada electoral - Madrid 

19/Participació en el VII Concurs de Paletes del Gremi de la Construcció del Vallès - Terrassa 

22/Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia - Manresa 

22/Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf – Vilafranca del Penedès 

22/Reunió del Grup de treball del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat - Barcelona 

23/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 
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23/Reunió de la Comissió de Seguiment Corredoria d’Assegurances del CAATEEB - Barcelona 

24/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental - Terrassa 

24/Reunió de la Comissió Territorial del Maresme - Mataró 

24/Acte d’inici de l’Any acadèmic i lliurament diplomes del CAATEEB - Barcelona 

25/Participació en La Nit de l’Empresari - Terrassa 

25/Reunió de la Junta de Govern de PREMAAT - Madrid 

28/Participació en la Diada dels Agents Immobiliaris - Barcelona 

28/Reunió de la Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

29/Reunió de la Junta Govern del Consell Català - Barcelona 

29/Entrevista amb el director general d’Universitats - Barcelona 

30/Sessió de la Comissió Permanent del Consell de l’Habitatge Social - Barcelona 

30/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

30/Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental - Granollers 

31/Jornada de treball sobre innovació de l’edificació organitzada per la Generalitat - Barcelona 

31/Reunió de la Taula de Col·legis Tècnics de l’Associació Intercol·legial - Barcelona 

31/Reunió de la Comissió Territorial del Maresme - Mataró 

31/Reunió de Seguiment Pla especial d’intervenció en el paisatge urbà (PEIPU) - Sabadell  
 
 
novembre 
4/Sessió de Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

5/Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia - Manresa 

5/Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf – Vilafranca del Penedès 

6/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

6/Reunió de la Comissió Permanent del Patronat de l’ITEC - Barcelona 

7 i 11/Segona jornada Professió i Futur projecte de Certificació Professional – Barcelona i Madrid 

7/Reunió de la Comissió de Seguiment del Districte del Coneixement - Barcelona 

7/Sessió de debat sobre prevenció, eficiència, economia i crisi - Barcelona 

7/Acte de lliurament de la IX Edició dels Premis del Col·legi Agents Comercials - Barcelona 

8/Reunió amb el conseller de Territori i Sostenibilitat dels degans i patrons de l’ITEC – Barcelona  

11/Reunió de la Comissió Executiva del Consejo General - Madrid 

12/Trobada amb l’alcalde de Terrassa -Terrassa 

13/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

13/Reunió de la Taula d’interpretació Decret plans d’autoprotecció (TID-PAU) - Barcelona 

13/Acte de presentació de l’Observatori de la Competitivitat - Barcelona 

14/Invitació del Ministerio de Fomento presentació de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici - Madrid 

14/Reunió de la Comissió Territorial del Maresme - Mataró 

18/Sessió de la Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

19/Reunió de la Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia - Manresa 

19/Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf – Vilafranca del Penedès 

19/Ple del Patronat de l’ITEC - Barcelona 

20/Junta de Govern del Consell Català - Barcelona 

20/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

21/Reunió del la Comissió de Seguiment del Districte del Coneixement - Barcelona 

22/Sessió de Junta de Govern del Consejo General - Madrid 

22/Reunió d’infraestructures del territori del Vallès Occidental amb el conseller de Territori - Terrassa 

22/Reunió de presidents del Consejo General a la seu de Premaat - Madrid 

23/Assemblea General del Consejo General i jornada electoral - Madrid 

25/Reunió de Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

27/Jornada sobre novetats normatives en matèria de prevenció de riscos - Barcelona 
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27/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

28/Jornada CONSTRUJOVE i reunió amb els directors de les escoles d’aparelladors – Barcelona  

28/Audiència al Parlament de Catalunya Manifest per la qualitat de la democràcia - Barcelona 

28 i 29/Reunió de Junta de Govern de PREMAAT - Madrid 

28/Reunió de la Comissió Territorial del Maresme - Mataró 

28/Participació institucional en la Festa Patronal del Col·legi d’Administradors de Finques - Barcelona 

29/Trobada anual dels col·legiats i col·legiades del Vallès Oriental – Bigues i Riells 
 
 
desembre 
2/Assistència a la presa de possessió del nou rector de la UPC - Barcelona 

2/Reunió de la Comissió de Política Territorial d’Urbanisme de Catalunya - Barcelona 

2/Reunio de Junta de Govern del CAATEEB - Barcelona 

17/Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf – Vilafranca del Penedès 

17/Jornada de formadors sobre l’Informe d’Avaluació i Certificació Energètica dels Edificis - Madrid 

17/Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades - Barcelona 

18/Reunió de treball sobre el projecte de certificació professional – Barcelona  

18/Reunió de la Comissió Territorial d’Osona - Vic 

19 i 20/Reunió de Junta de Govern de PREMAAT - Madrid 

19/Acte d’inauguració placa commemorativa del Poema visual per a una façana - Barcelona 
20/Acte solemne de cloenda de la celebració dels 25 anys de la Delegació del Beges-Berguedà-Anoia - 
Manresa 

 
 
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 
 

o Esteve Aymà 
o Salvador Navarro  
o Anna Simó  
o Joan Olona  
o Joan Leiva 

 
Comissió d’Atenció al Col·legiat 
 

o Joan Bosch 
o Esteve Aymà 
o Sebastià Jané 
o Joan Ignasi Soldevilla 

 
Comissió d’Assegurances 
 

o Maria Rosa Remolà  
o Celestí Ventura  
o Maria Àngels Sànchez  
o Joan Ignasi Soldevilla  
o Llorenç Serra 
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Comissió Sènior  
 

o Josep Mas  
o Rafael Cercós 
o Josep Vila 
o Magí Miracle 
o Jaume Palmés 
o Joaquim Sierra 
o Ramon Sala 
o Jordi Pijoan 

 
Comissió Júnior 
 

o Alberto Fernández 
o Alba Pérez 
o Daniel Garcia 
o Alberto Gutiérrez 
o Laura Morales 
o Clàudia Vargas 
o Joan Serra 
o Daniel Forteza 
o Bernat Navarro 
o Dani Garcia 
o Clàudia Galícia 
o Laura Barroso 
o Marta Besalú 
o Alejandro Soldevila 
o Raúl Heras 
o Raúl Alvarez 
o Mar Lopez Prat 
o Oriol Garrido 
o Mireia Cuesta 
o Maria Molins 
o Teresa Pallàs 

 
Comissió d’activitats 
 

o Maria Molins 
o Ascensió Gálvez 
o Joan Olivella  
o Ferran Valero 
o Franciso José Andreu 
o Jesús Rey 
o Marc Rovira 
o Jaume Casas 
o Membre comissió sènior 
o Membre comissió júnior 
o Teresa Pallàs 
o Mireia Cuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissió de formació contínua 
 

o Jordi Gosalves 
o Teresa Pallàs 
o Mònica Clemente 
o Manel Segura 
o Arcadi Prat 
o Montserrat Casabayó 
o Meritxell Bosch 
o Francisco José Andreu 
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o Marc Barjola 
o Pere Mora 
o Conxi Pladellorens 

 
 
Comitè editorial de L’INFORMATIU i mitjans de comunicació 
 

o Carolina Cuevas 
o Maria Molins 
o Joan Ignasi Soldevilla 
o Carles Cartañá 

 
Comissió organitzadora dels Premis Catalunya Construcció 
 

o Maria Rosa Remolà 
o Maria Àngels Sánchez 
o Joan Ignasi Soldevilla 
o Carles Cartañá 

 
Comissió del 0,7 
 

o Montserrat Casado 
o Carolina Cuevas 
o Carles Giménez 
o Victòria Piera 
o Maite Gutiérrez 
o Maria Rosa Viñolas 
o Ferran Zamorano 
o Enric Graells 

 
Comissió Econòmica 
 

o Joan Josep Rami 
o Salvador Navarro 
o Antoni Llobet 
o Sergi Barquet 
o Santiago Loperena 
o Meritxell Bosch 

 
 
Comissions tècniques 
 
Grup de treball sobre les ITE 
 

o Antoni Floriach 
o Maria Àngels Sánchez 
o Jaume Casas 
o Manuel Segura 
o Sensi Gálvez 

 
Comissió de Seguretat i Salut en la Construcció  
 

o Maria Àngels Sánchez 
o Ezequiel Bellet  
o Imma Costa 
o Miguel Angel Palomo   
o Josep Augé 
o Josep M. Calafell 
o Victòria Piera  
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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 
 Taula tècnica de seguiment de tramitació administrativa de l’Ajuntament de Barcelona 
 Taula de seguiment econòmic del protocol de Barcelona en relació a l’informe d’idoneïtat 
 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 

 
 
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 
 Grup de treball sobre l’Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals 

 
Consell Català 
 

 Junta de Govern i presidència executiva 
 Taula d’experts en seguretat contra incendis 
 Taula de seguiment de la ITE 
 Taula d’interpretació i desplegament dels plans d’autoprotecció (TID-PAU) 
 Taula d’accessibilitat a les activitats a Catalunya (TAC) 
 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 de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya 

 
 
Àrea Tècnica 
 
El CAATEEB està representat i participa activament en les institucions següents: 
 
Representació i participació del Col·legi en les institucions següents: 
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 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). 
 Creació de la Tabla relacional de Control de Calidad del Consejo General de la Arquitectura 

Técnica. 
 Reunions per a la formalització del Visat d’idoneïtat tècnica amb l’Ajuntament de Barcelona per 

implantar les e-llicències. 
 Comissió de seguretat i salut de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) 

 
La presència del Col·legi en activitats que organitzen les administracions i altres agents del sector és 
permanent i des de l’Àrea tècnica es cobreixen algunes de les que estan orientades cap a la 
rehabilitació i el medi ambient, com ara: 
 

 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 la Asociación Española de 
Mantenimiento, ICOMOS, ARQUINFAD, GBCE... 

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

 Participació a la plataforma Impulsar la rehabilitació, juntament amb els Col·legis d’Arquitectes i 
d’Administradors de Finques, el Gremi de Constructors i la Cambra de contractistes. 

 Participació en l’organisme promogut per l’Ajuntament de Barcelona i que sota les sigles OBRA 
agrupa el sector amb l’objectiu de reforçar l’activitat de regeneració urbana i de rehabilitació a 
Barcelona i de difondre l’exemple de la Ciutat a nivell internacional. 

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

 
 
 
Convenis de col·laboració institucional 
 
El Col·legi ha signat al llarg de l’any 2013 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 establert acords de col·laboració en l’àmbit comarcal i local 
que se citen en l’apartat dedicat a les delegacions col·legials. 
 

 Conveni de col·laboració amb l’associació SECOT per al suport de professionals sèniors amb 
experiència i prestigi destinat als més joves 

 Conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Administradors de Finques per al desenvolupament 
d’una plataforma de formació en línia 

 Conveni de col·laboració institucional amb l’ICAEN per a la promoció i difusió de l’estalvi 
energètic 

 Signatura de l’acta de constitució de l’asociació OBRA promoguda per l’Ajuntament de 
Barcelona per a la regeneració urbana i la rehabilitació  

 Acte de constitució de la societat per a la plataforma de formació en línia conjuntament amb el 
Col·legi d’Aparelladors de Madrid 

 Conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’accés a les bases 
de dades en línia del Centre de Documentació 

 Acord institucional sectorial per a la renovació energètica dels edificis en el marc del programa 
europeu MARIE 

 Conveni de col·laboració amb l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Ramon Llull per a 
la imparticició de cursos de postgrau. 

 Conveni de col·laboració amb la fundació privada Foment de l’Habitatge Social (fundació 
promoguda per Càritas) per facilitar tècnics per emetre certificats d'habitabilitat 
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1.5 INTEGRANTS DEL CAATEEB  
 
 
Col·legiats, precol·legiats, societats I afiliats 
 
El Col·legi és la institució que representa i ordena l’exercici de la professió d’aparellador, arquitecte 
tècnic i enginyer d’edificació i treballa per promocionar-lo tècnicament i econòmicament, com també per 
projectar la seva funció social. Per a dur a terme aquesta tasca, el CAATEEB assumeix igualment el 
paper d’una entitat de serveis, no solament per als seus col·legiats, sinó també per a la resta de 
professionals i empreses del sector de l’edificació, l’arquitectura i l’urbanisme. El CAATEEB integra un 
col·lectiu professional format per gairebé 7.600 aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers 
d’edificació, així com també les societats professionals col·legiades.  
 
El CAATEEB treballa també per apropar el món laboral a l’estudiant d’arquitectura tècnica i enginyeria 
d’edificació mitjançant la precol·legiació. Amb aquesta modalitat, els estudiants poden accedir a bona 
part dels serveis en condicions similars als col·legiats. Finalment, el CAATEEB contempla la possibilitat 
d’afiliació d’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 del CAATEEB 
Nombre de col·legiats amb col·legiació única ......................................................... 7.388 
Col·legiats com a segona col·legiació i altres casos amb efectes a 31/12/2011 ........    167 
TOTAL ..................................................................................................................  7.555 
 
  
Integrants del CAATEEB 
Nombre de col·legiats ..........................................................................................  7.555 
- En actiu ......................................................................................................    5.920 
- Sense activitat professional .......................................................................... 1.635  
Nombre de precol·legiats ...........................................................................................     342 
Nombre de societats professionals .............................................................................     246 
Nombre d’afiliats ............................................................................................................         3 
TOTAL .....................................................................................................................  8.146 
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1.6 COL·LEGIACIÓ  
 
 
Altes i baixes 
 
El servei de Col·legiació és responsable de tramitar els processos de col·legiació (altes, baixes, 
reingressos i trasllats). Al llarg del 2013 s’han col·legiat 331 professionals, dels quals 283 són de nova 
incorporació, i 48 corresponen a reingrés en el CAATEEB. Durant aquest any, s’han donat de baixa 422 
col·legiats, dels quals  265 corresponen a baixa voluntària, 7 han estat baixa per trasllat a un altre 
col·legi, 54 han causat baixa per defunció i 96 per l’article 18D dels Estatuts del CAATEEB. El resultat 
final és que, a 31 de desembre de 2013, el nombre de col·legiats és de 7.555. 
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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: 
 

 Bages – Berguedà - Anoia:  334 
 Maresme:    599 
 Osona:    187 
 Vallès Oriental:   467 
 Vallès Occidental:   923 
 Alt Penedès - Garraf:   256 
 Barcelonès i Baix Llobregat:   4.789*  

 
 
* Es comptabilitzen a la seu central també els col·legiats que per domicili fiscal no corresponen a la 
província de Barcelona 
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Col·legiats per gènere 
 
Del total de col·legiats a 31 de desembre de 2013: 
 
Dones: 1.554 
Homes: 5.033 
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Nous col·legiats 
 
Com cada any s’han realitzat sessions informatives d’acollida als nous col·legiats. L’objectiu d’aquestes 
sessions és donar a conèixer els serveis del Col·legi i l’exercici de la professió una vegada s’ha 
obtingut la titulació d’arquitecte tècnic o enginyer d’edificació. S’han fet 3 sessions informatives, en les 
quals, hi han participat prop del 40 col·legiats. 
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Precol·legiació 
 
Apropem el món laboral a l’estudiant d’arquitectura tècnica i enginyeria d’edificació mitjançant la 
precol·legiació. Els estudiants poden formar part del Col·legi i accedir a la majoria de serveis del 
mateix, en condicions similars als col·legiats. El Col·legi, amb l’estreta relació que manté amb les 
universitats, col·labora amb elles mitjançant el lliurament de premis dels millors projectes de final de 
carrera de La Salle i de l’Escola Politècnica Superior de l’Edificació de Barcelona (EPSEB). Així mateix, 
organitza conferències i cursos gratuïts pels estudiants amb la finalitat d’apropar-los al món laboral. El 
nombre d’estudiants que a l’any 2013 tenen la condició de precol·legiats és de 342.    
 

 Bages – Berguedà - Anoia: 11 
 Maresme: 27 
 Osona: 3 
 Vallès Oriental: 14 
 Vallès Occidental: 41 
 Alt Penedès - Garraf: 13 
 Barcelonès i Baix Llobregat: 233 (es comptabilitzen a la seu central els col·legiats que per 

domicili fiscal no corresponen a la província de Barcelona) 
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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, 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 Finestreta Única (que engloba tots els 
arquitectes tècnics exercents col·legiats en qualsevol col·legi de l'Estat, per facilitar l'exercici en tot el 
territori espanyol), ni tampoc podran formar part de la Borsa de Treballs Liberals o de les llistes de 
pèrits que gestiona el CAATEEB. 
 
 
 
Exercents :  5.920 
No exercents :  1.635 
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Tipus 
 

 Estàndard : 6239 
 Júnior : 463 
 Sènior : 773 
 Invalidesa : 80 
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Residents i no residents 
 

 Residents: 7468 
 No residents : 87  
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Comissió d’atenció al col·legiat 
 
L’objectiu de la comissió d’atenció al col·legiat és atendre els professionals amb circumstàncies 
personals i familiars difícils que s’adrecen al Col·legi per sol·licitar facilitats relacionades, sobretot, amb 
pagaments de quotes o bé en l’ajut a la formació per a la reorientació professional. La mitjana de casos 
que s’atén cada any aquesta comissió és d’una quinzena aproximadament i tots els casos són tractats 
de manera personalitzada i confidencial. La comissió d’atenció al col·legiat es reuneix diverses vegades 
a l’any de manera periòdica i també pot fer-ho de manera específica i urgent quan alguna situació ho 
demana.  
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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 dels col·legiats. 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, intermedia 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 2013: Expedients tramitats 42 
 
 

 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). 

 
Indicadors expedients sancionadors 2013 
 
 

  
Expedients informatius 

 
Expedients sancionadors 

 
Número 

 
1 

 
2 

 
Infracció 
 

 
Incompliment deures 
professionals i perjudici al 
client i a tercers 

 
Incompliment deures 
professionals i perjudici al 
client 

 
Resolució 
 

 
- 

 
Sancionadora 
 

 
 
 

 Comissió de Deontologia Professional 
 
Durant el 2013, s’ha consolidat l’actuació de la comissió de deontologia professional, constituïda el 2012, 
per donar suport al Servei de Mediació Col·legial (SMC) i per determinar criteris deontològics, ètics i de 
bones pràctiques de l’exercici de la professió. 
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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 febrer. S’hi van presentar 15 
projectes i es va fer un procés de preselecció molt acurat amb entrevistes personals amb cadascun 
dels responsables de cada projecte.  Finalment, la subvenció es va repartir entre 3 projectes: 
En primer lloc, el Centre comunal de medicina natural preventiva a San Ramon (Nicaragua), de l’ONG 
El Sueño de la Campana, amb un ajut de 12.000 €. En segon lloc la Casa d'acollida per a nens orfes 
discapacitats psíquics a Ouagadougou (Burkina Faso) de l’Asociació LAAFI España, amb un ajut de 
9.300 €. Finalment, es va seleccionar el projecte Millores en l'habitatge a Ndjore (Camerún), de l’ONG 
CODES-CAM, amb un ajut de 3.500 €. 
 
 
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. 
 
A més, la Comissió ha fet el seguiment del projecte que va ser subvencionat l’any 2012 al Perú, el qual 
s’ha desenvolupat de manera eficient i dins dels terminis previstos.  

 
 

Compromís mediambiental 
 
La identitat institucional del CAATEEB està compromesa amb la sostenibilitat, com a opció davant la 
incidència que l’activitat de la construcció pot tenir sobre el medi ambient. El Col·legi té les 
certificacions ambiental ISO 14001 i EMAS des de l’any 2003, 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. Aquest anys 2013, una vegada més, el CAATEEB ha renovat el seu 
compromís ambiental en superar amb èxit l'actualització de les seves acreditacions. L'auditoria del 
sistema ha estat feta per l'empresa de verificació ambiental DNV BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA SL.  
 
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’ECO PLATFORM, 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).   
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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 generals 

L’objectiu principal de treball de l’Àrea de Serveis Generals al llarg de l’any 2013 ha estat principalment 
l’adopció de mesures de control del cost i reducció de despeses, així com millorar, al mateix temps, els 
circuits interns de funcionament operatiu. La unitat de serveis generals ha dut a terme les accions 
següents: 
 

1. Reparacions diverses i operacions de manteniment a l’edifici de la seu central i també a les 
delegacions. 

2. Muntatges diversos de suport a sala d’exposicions de la seu central. 
3. Diverses accions en el marc del pla preventiu. 
4. Canvi de proveïdor de la correspondència ordinària.  
5. Congelació dels increments econòmics dels proveïdors de prestació de serveis generals. 
6. Reparació puntual d’un incident del SAI a Barcelona. 
7. Neteja de la façana de Bon Pastor 5 amb motiu de la celebració dels 20 anys del Poema 

Visual de Joan Brossa i col·locació d’una placa commemorativa. 
 
Manteniment dels edificis 
 
La unitat de manteniment dels edificis del CAATEEB es troba externalitzada des de l’any 2006. En un 
primer període la prestació del servei era mixta entre personal propi del CAATEEB i extern. El servei 
consisteix en els treballs de manteniment de les instal·lacions de la seu central i de les delegacions. 
Anualment, es defineix un pla de manteniment preventiu i correctiu que es du a terme al llarg de l’any. 
 
El període en el qual vàrem combinar recursos propis i externs, ens va permetre fer un traspàs de 
coneixements. Un cop fet el traspàs, el servei es va externalitzar completament. Actualment, el servei el 
tenim cobert de 14.30 a 18.30 hores, de dilluns a divendres, però amb supervisió total de dilluns a 
divendres des de 8.30 a 20.00 hores. Els resultats obtinguts amb aquest sistema han estat els 
següents: 
 

1. Desenvolupament d’una metodologia de treball. 
2. Professionalitat i especialització. El manteniment correcte d’un edifici implica moltes disciplines 

diferents com ara instal·lacions elèctriques, electròniques, climatització, magatzem i fontaneria, 
entre d’altres. 

3. Agilitat en la resolució d’incidències. El sistema ens permet actuar ràpidament davant qualsevol 
tipus d’eventualitat: fuga d’aigua, incendi, talls de corrent, etc. 

4. Disponibilitat de 24 hores en cas d’urgències. 
5. Competitivitat en costos. 

 
Els serveis de neteja són una unitat clau en l’objectiu de mantenir els espais en correctes condicions 
d’higiene. Cobrim tota la neteja general dels edificis, terres, vidres, mobiliari, wc, entre d’altres. 
 
Quant al servei de consergeria, actualment el model que tenim és mixt en horari de 15.30 a 
22.00 hores i dissabtes de 8.00h a 15.00 hores. Aquest servei ens permet mantenir les instal·lacions 
obertes i amb atenció de consergeria, amb base a les necessitats horàries de les activitats del 
CAATEEB, a la vegada que vetlla per la seguretat i el control de l’edifici. 
 
 
Recursos humans 
 
Durant aquest exercici 2013 la unitat de recursos humans  ha treballat en els àmbits següents: 

 

1. Elaborar el pla de formació intern. S’han desenvolupat diverses accions formatives 
per millorar el nivell competencial i tècnic dels llocs de treball. Les accions 
desenvolupades han estat: 
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a. Formació en la llengua anglesa.  
b. Excel·lència en el servei d’atenció al col·legiat. 
c. Excel avançat, presentacions en POWER POINT i PREZI,  
d. Formació en català. 

 

2. Execució del pla de prevenció de riscos laborals, revisió del pla d’emergència de la 
Delegació del Bages-Berguedà-Anoia, planificació del simulacre d’emergència de 
Barcelona i planificació de les revisions mèdiques. 

 

Evolució de la plantilla 
 

  plantilla ETT's becaris TOTAL 
2012 44 0 7 51 
2013 43 3 7 53 

 
 

Distribució de la plantilla 
 

Categoria homes dones Total 

Titulats segon cicle 2 5 7 

Titulats primer cicle 5 3 8 

Caps administratius 2 0 2 

Oficials administratius 3 7 10 

Aux. Adm. i tècnics 3 13 16 

TOTAL 15 28 43 
 

 

Sistemes informàtics 

 
En l’àrea de sistemes i desenvolupament informàtic ens hem centrat principalment en la posada en 
marxa d’algunes de les mesures identificades en l’auditoria de sistemes feta en l’any anterior. Aquestes 
mesures de millora han estat les següents: 
 

1. Tancament del projecte de documentació IRIS. 
2. Trasllat del Data Center. 
3. Virtualització del servidor SAP. 
4. Externalització del servei de les tecnologies informàtiques del CAATEEB. 
5. Virtualització de la resta de servidors.  
6. Creació d’una granja de servidors virtuals amb l’objectiu de millorar el rendiment de l’oficina 

virtual. 
7. Implantació d’una nova metodologia de resolució d’incidències. 
8. Desenvolupament de diferents evolutius informàtics com ara la nova normativa energètica, 

borsa de treball, canvis amb l’AOC, certificats d’Infraestructures.Cat, programa de 
distribució de correu electrònic MAILCHIMP, etc.  

9. Desenvolupament de correctius per reduir el nombre d’incidències. 
10. Canvi dels Pcs de l’Aula d’Informàtica de la tercera planta del CAATEEB. 
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L’externalització dels sistemes informàtics 
 

El CAATEEB ha donat, entre 2008 i 2013, un gran salt tecnològic per poder fer front als canvis de les 
noves tecnologies i poder estar preparats pel futur. Dins d’aquest procés d’evolució tecnològica, es va 
procedir a l’abril a l’externalització dels sistemes informàtics, amb els avantatges següents: 
 

1. Estalvi de costos: el servei externalitzat ens permetrà contractar només el que necessitem. 
2. Ens permet un estalvi per economia d’escala i, per tant, no calen els costos de finançament. 
3. Els costos són més previsibles. 
4. Capacitat d’ampliació de serveis en qualsevol moment. 
5. Tecnologia constantment actualitzada: plataformes amb les darreres funcionalitats disponibles. 
6. Seguretat. Els sistemes de seguretat s’han incrementat en compliment amb l’ISO 9000 i 27001 i 

LOPD. Compliment amb la normativa. 
7. Accés en temps real a totes les eines i monitorització del servei. 
8. Virtualització del servidors. Tots els servidors del CAATEEB es troben virtualitzats. Això ens 

permet una màxima flexibilitat per gestionar els recursos d’aquest servidors: podem créixer, 
clonar i fer còpies de seguretat de forma àgil i eficient.  

9. Programació. Millores evolutives: el sistema és viu i necessita adaptar-se a noves normatives i 
requeriments tècnics o funcionals. Aquestes millores requereixen d’una documentació prèvia, 
un disseny funcional i una metodologia de treball que ens aporta l’equip especialitzat i 
multidisciplinari en l’àmbit de les tecnologies de la informació.  
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2. SERVEIS AL COL·LEGIAT 
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2. SERVEIS AL COL·LEGIAT 
 
2.1 CENTRE D’ATENCIÓ TELEFÒNICA 
 

La centraleta telefònica del CAATEEB ha rebut, durant el 2013, un total de 115.721 trucades, de 
les quals un 50% han estat ateses pel centre d’informació i consultes telefòniques 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 57.357 consultes, el pes més important 
correspon a les consultes de Visat i Idoneïtat tècnica i les d’informació general del CAATEEB. La 
mitjana de trucades rebudes per la centraleta telefònica ha estat de 9.643 al mes.    

Durant aquest any s’ha continuat fomentant l’ús del canal electrònic com a sistema d’atenció a 
les consultes i s’han atès més de 4.677 correus electrònics de validació i visats. 

 

Resum activitat centraleta telefònica 2013  
 

Àmbit d’atenció   Un  % 
Visats 33.373 29% 
Informació general 3.318 3% 
Actes i activitats 456 0,4% 
Corredoria d’assegurances 2.959 3% 
Assessoria tècnica 1.351 1% 
Assessoria jurídica 512 0,4% 
Servei d’Ocupació 1.158 1% 
Informàtica 765 1% 
Formació 630 1% 
Col·legiació 875 1% 
Altres consultes 8.204 7% 
Traspàs de trucades 3.756 3% 
Total consultes ateses pel CAT 57.357 50% 
Traspàs automàtic 58.364 50% 
Total trucades ateses 115.721 100% 
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2.2 SERVEI DE VALIDACIÓ I EXERCICI PROFESSIONAL 
 
 

Visats i registre d’actuacions professionals 

Al llarg del 2013 s’han visat 72.020 nous treballs professionals dels nostres col·legiats, el que 
representa un increment del 13% vers l’any anterior. Aquest increment es produeix per l’impacte: 
d’una banda per la finalització del termini per realitzar la inspecció tècnica dels edificis construïts 
abans del 1930, segons determina el decret 187/2010 de la Generalitat de Catalunya. I de l’altra, per 
l’entrada en vigor del Reial Decret 235/2013 que determina l’obligació de la Certificació energètica del 
edificis. Tot i que aquest impacte positiu ha repercutit en la realització d’obres de reforma i 
rehabilitació, continua la baixada general del visat de treballs d’obra (-5,8%) i s’aprecia un lleu 
increment dels de seguretat i salut (+1,4%). El visat dels altres treballs (informes, certificats i altres) 
s’ha incrementat en un 24% i han representat el 65% del pes dels treballs visats. 
 

TREBALLS 2.012 2013 DESVIACIÓ

projectes 4.616                     4.490 -3%

documentacions tecniques 2.759                     2.421 -12%

DEO+DO 8.422                     7.949 -6%

DEO 1.817                     1.724 -5%

Estudis seguretat 270                        229 -15%

estudis basics seguretat 3.005                     3.123 4%

coordinacions de seguretat 5.146                     5.184 1%

Informes 1.881                     1.555 -17%

ITE 1.505                     2.492 66%

CHU 33.486                   34.470 3%

CEE 7.555  

Altres 875                        878 0%

TOTAL 63.781                   72.070 13%
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Gestió documental de visats 

La gestió d’expedients visats aquest últim any i d’anys anterior ha generat la tramitació de 111.557 
documents, un 3% més que l’any anterior, que es desglossen segons detall de la taula definida a 
continuació. Del seu anàlisi destaca la baixada dels documents associats al tancament d’expedients 
(la relacionada amb la tramitació de certificats final d’obra i renuncies) al voltant del 20%, 
l’estancament dels associats a expedients d’obra i l’increment d’activitat d’informes i certificats. 

 

document 2012 2013 % 12-13 

Projectes 4.758 4.793 0,74% 

Assumeix Direcció 10.062 10.158 0,95% 

Legalitzacions 270 230 -14,81% 

Programes de Control de Qualitat 2.562 2.608 1,80% 

Certificats de compliment de CQ 3.536 2.470 -30,15% 

Certificats finals d'obra (parcial i totals) 13.374 10.575 -20,93% 

Llibres d'obra 377 410 8,75% 

Documentació tècnica de la direcció d'obra 2.859 2.566 -10,25% 

Documentació de seguiment de control 1.954 1.623 -16,94% 

Documentació de seguiment d'obra 113 40 -64,60% 

Relació de controls d'obra 2.412 1.979 -17,95% 

Coordinacions de Seguretat 5.413 5.721 5,69% 

Estudis bàsics de Seguretat i Salut 7.636 7.501 -1,77% 

Estudis de Seguretat i Salut 343 314 -8,45% 

Actes aprovació del pla de seguretat i salut 6.903 5.649 -18,17% 

Llibres d'incidències de seguretat i salut 6.063 5.942 -2,00% 

Certificats d'habitatge usat (CHU) 33.456 35.591 6,38% 

Informes i altres treballs 4.647 4.437 -4,52% 

Certificat eficiència energètica  7.610 +100% 

Renuncies 1.661 1.340 -19,33% 

Total documents tramitats 108.399 111.557 2,91% 

 

Cal considerar també, tot i el poc pes sobre el total,que s’han tramitat 1.171 tràmits d’expedients per 
la via de Registre d’Actuació Professional, un servei que permet incorporar a l’historial professional 
l’encàrrec assumit, comunicar a la companyia d’assegurances el risc i registrar la renúncia o bé la 
finalització de l’obra o treball.  
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Expedients visats per oficines 

L’Oficina Virtual continua sent un any més el canal més utilitza pels col·legiats per tramitar els seus 
expedients. El 2013, amb la incorporació dels tràmits digitals de cèdules d’habitabilitat mitjançant 
interoperabilitat telemàtica amb els col·legis i l’entrada en funcionament dels certificats energètics que 
han repercutit d’una forma important al creixement d’aquest canal, que al 2013 ha representat el 78% 
del pes total dels expedients tramitats al CAATEEB. 
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Expedients d’altres províncies 

Durant el 2013, el CAATEEB ha tramitat 3.517 expedients de treballs ubicats a la demarcació d’altres 
províncies, un 61% més que l’any anterior. 

 

Atenció al col·legiat en la tramitació de visats a distància 

El 87% de l’atenció de visats es fa a distància a través dels diversos canals d’atenció:  telefònica, 
correu electrònic, missatgeria i oficina virtual. Al 2013, amb la forta pujada de la tramitació digital, es 
consolida el model d’atenció a distància de la tramitació col·legial de visats. Durant el 2013 s’han ates 
a 15.613 visites, front els 109.852 contactes pels altres canals. 

Àrea de Serveis al Col·legiat 

Nombre 
persones 

ateses 

Visitants 
 

15.613  

Consultes telefòniques 
 

57.357  

Consultes correu electrònic 
 

4.677  

Encàrrecs missatgeria 
 

3.671  

Expedients digitals 
 

44.147  

TOTAL 
 

125.465  

 

Registre de certificats digitals 

El Col·legi és entitat de registre de CATCER de la Generalitat de Catalunya, per emetre certificats 
digitals de ciutadà IdCat. També ho és de FIRMAPROFESIONAL, entitat a través de la que s’emeten 
certificats digitals de col·legiat. Aquests certificats són vàlids per a signar digitalment tràmits i 
documents per tramitar amb l’Administració Pública, el Col·legi i els clients. 

Durant el 2013 hi ha hagut un fort increment del nombre de certificats digitals emesos amb més de 
1.000 nous certificats digitals emesos. Atès, principalment, a l’impacte de l’obertura a l’Oficina virtual 
de tràmits de la Generalitat de la sol·licitud de cèdula d’habitabilitat, i del certificat energètic, fet que 
ha provocat que molts col·legiats els sol·licitessin, també alguns ciutadans que es dirigeixen al 
Col·legi com entitat de registre d’IdCat. 
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Certificats digitals gestionats Altes Revocacions Renovacions 

Firmaprofesional           17                         36                   117    

IdCAT (*)       1.071                        199    -  

Total       1.088                        235                  117    

 
 
 

 
 
Informes d’Idoneïtat Tècnica 
 
El CAATEEB realitza per delegació de diverses administracions públiques verificacions de projectes i 
documents tècnics en processos d’intervenció d’aquestes. 
 
Durant el 2013, s’ha gestionat Idoneïtat Tècnica per a les següents Administracions: 

1) Verificació de e-projectes per a e-llicències d’obres per a l’Ajuntament de Barcelona. 
2) Verificació dels informes tècnics d’edificis (ITE’s) per a l’Agència de l’habitatge de la 

Generalitat de Catalunya. 
3) Verificació d’expedients de subvencions pel Consorci Metropolità de l’Habitatge. 

 
El CAATEEB junt amb altres col·legis treballa per a la implantació de sistemes de simplificació 
administrativa i la verificació d’Idoneïtat tècnica amb altres administracions públiques. 
 
 
Informes de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Durant l’any 2013 s’han emès 3.049 Informes d’Idoneïtat. El volum d’informes emesos durant aquest 
any representa un augment del 21,3 % respecte l’any 2012 (2.514 informes d’Idoneïtat emesos).   
 
Des de l’inici de l’aplicació de l’ordenança (octubre 2011) s’han emès 5.816 informes d’Idoneïtat fins 
el final de 2013, que han estat realitzat per 1.872 tècnics diferents. El pes més important dels 
informes realitzats són la verificació de projectes tècnics, en especial d’intervencions de reforma i/o 
rehabilitació d’edificis, locals i habitatges. 
 
 

Tipus de document verificat Ut. Informes Idoneïtat Tècnica Pes % 

Projecte Llicència d’obra 131 4 % 

Projecte tècnic 2762  91 % 

Documentació tècnica 156  5 % 

Total 3.049 100 % 
 
 
Durant el 2013, 908 col·legiats han presentat com a mínim un expedient d’informe d’Idoneïtat, que 
representen el 25% dels col·legiats que han comunicat algun treball professional al CAATEEB durant el 
2013. Val a dir, també, que 72 expedients han estat sol·licitats per tècnics d’altres titulacions o 
arquitectes tècnics col·legiats en altres demarcacions territorials.  
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2.3 ASSESSORIA JURÍDICA  
 

Servei d’assessorament jurídic  
 
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 específica del sector 
 Legislació relacionada amb l’exercici professional 

 
 
Nombre de consultes ateses l’any 2013: 4.972 (85% telefòniques o per correu electrònic i 15% visites 
presencials). 
 
L’aprovació del Reial Decret sobre certificacions d’eficiència energètica dels edificis, la problemàtica 
derivada del canvi de denominació del grau, les modificacions normatives sobre la compatibilitat de la 
pensió de jubilació i l’exercici lliberal, l’entrada en vigor de les noves obligacions derivades de 
l’aplicació de la normativa de consum als professionals, la nova figura de l’emprenedor de 
responsabilitat limitada, i els canvis fiscals (obligatorietat de presentar les declaracions en format 
electrònic, règim especial del criteri de caixa i modificació del tipus de l’IVA) han estat els fets més 
destacats del 2013 a l’hora de valorar l’increment del nombre de consultes ateses per l’Assessoria 
Jurídica al llarg de l’any. 
 
Pel que fa als temes més habituals, hi ha hagut un increment notable de consultes sobre l’inici 
d’activitat lliberal, sobre atribucions i competències professionals i també sobre responsabilitat civil i 
assegurances, especialment els dubtes derivats de les responsabilitats dels treballs d’emissió de 
certificats energètics i altres informes. I també sobre les opcions per a la cobertura adequada 
d’aquestes feines i la valoració de diferents alternatives de pòlissa.  
 
L’assessorament i el suport en conflictes laborals es continua mantenint de manera important, seguint 
la tònica dels últims anys, així com l’orientació per treballar a l’estranger. I, com és habitual, les 
consultes diverses relatives a l’exercici professional conformen el paquet més nombrós. 
 
A continuació reproduïm un gràfic que resum els temes principals de consulta en l’Assessoria 
Jurídica l’any 2013. 
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Serveis de gestió jurídica 
 
 

Servei 
 
Activitat 2013 
 

Defensa d’atribucions professionals
 

  22 informes 

Reclamació extrajudicial d'honoraris

 

 
   6 expedients 

Registre de societats professionals 

 

 
 246 societats d’alta 

Emissió certificats col·legials 

 

 

 
Certificats estàndards 1.495 

 
Certificats específics   42 

 
Certificats històric professional   42 

 
Certificats aval GISA   267 
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Legitimacions signatura /  

compulses professionals  

  

   39 

Resposta d’oficis judicials 

 

  43 

 
 
Activitats en l’àmbit jurídic 

 
Novetats legislatives relacionades amb la professió 

 
Seguiment del procés d’aprovació, estudi i implantació de les normatives que afectin la professió 
d’àmbit estatal, autonòmic i local: 
 Projecte de la Llei d’accessibilitat (normativa catalana, en tramitació) 
 Nou decret sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) i el llibre de l’edifici 

(normativa catalana en tramitació). 
 Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 

(normativa catalana en tramitació). 
 Decret de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum (normativa 

autonòmica aprovada). 
 Modificació de la Llei d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (normativa 

catalana en tramitació). 
 Avantprojecte de Llei de serveis i col·legis professionals (normativa estatal en tramitació).  
 Llei de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes (normativa estatal aprovada). 
 
 
Accions per al posicionament de la titulació de grau habilitant 
 
Continuació de les accions amb les universitats, la Generalitat de Catalunya i el Govern central per 
reconduir la problemàtica del nom del grau a Catalunya, treballant per aconseguir el consens d’una 
denominació única i adequada a totes les universitats catalanes i l’emissió del títols d’enginyer 
d’edificació als estudiants que ja l’han obtingut. 
 
 
Accions per exigir la implantació de la garantia triennal 
 
S’han fet noves accions que tenen com a objectiu aconseguir el repartiment més just de les 
responsabilitats i dels costos de la seva cobertura entre tots els agents del procés constructiu. En 
aquest sentit, s’ha presentat una proposició no de llei presentada pel PP per a la implantació de les 
garanties anual i triennal (i de la decennal per a qualsevol tipus d’edificis) previstes a la LOE. 
 
 
Accions per impulsar la modificació de la LEC 
 
S’han impulsat accions amb l’objectiu de d’obtenir l’especialització dels perits i la millora de la qualitat 
dels dictàmens pericials. 
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Jornades i sessions jurídiques 
 
S’han organitzat diverses jornades i sessions amb l’objectiu de conscienciació sobre la problemàtica 
de la responsabilitat civil professional del col·lectiu i d’acostament a la judicatura, i altres temes 
jurídics. 
 Jornada La responsabilitat civil en l’àmbit de l’enginyeria, arquitectura i tècnica (11/6/13), 

organitzada pel CAATEEB, en el marc de la Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i 
Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Catalunya. 

 Jornada sobre perícia judicial (3/12/2013). 
 Taller d’inici de l’activitat professional lliberal (13/5/13). 
 Sessió fiscal campanya de renda 2012 (6/5/13). 
 Sessió fiscal Recomanacions per al tancament 2013 i novetats fiscals 2014 (26/11/13). 
 Xerrada sobre modalitats d’exercici professional (22/4/13), a càrrec de l’Assessoria Jurídica del 

CAATEEB a la URL/La Salle. 
 Sessió informativa La incidència de la Llei Òmnibus en les autoritzacions municipals d’obres i 

activitats (24/4/13), a càrrec de l’Assessoria Jurídica del CAATEEB a la Comissió d’Urbanisme i 
Mobilitat de l’Anoia. 
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2.4 FORMACIÓ 
 
 

L’any 2013 hem planificat, una vegada més, un programa formatiu amb una estructura que facilita 
cobrir les necessitats del nostres col·legiats i també de les empreses i institucions vinculades al 
sector de l’edificació, atenent els canvis normatius, les noves tecnologies i la situació del sector.  

Hem impartit una formació emprant una metodologia que combina les pautes teòriques amb l’anàlisi i 
resolució de casos pràctics. Els formadors són professionals del sector que transmeten el 
coneixement mitjançant l’exposició d’experiències professionals reals. Es prioritza el treball en grup, 
amb l’objectiu de potenciar les habilitats humanes dels participants. Així mateix es 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 Col·legi s’imparteix a la seu de Barcelona i també a les delegacions del Bages-
Berguedà-Anoia, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Osona, Maresme i Alt Penedès-Garraf. 

 

Àrees de coneixement 

 

La formació del CAATEEB està estructurada en àrees de coneixement, les quals agrupen cursos 
específics amb un fons comú.  

Les àrees de coneixement del 2013 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: 

 Màsters i postgraus: programes formatius creats per desenvolupar les competències i 
habilitats pròpies dels diferents perfils professionals dels aparelladors, arquitectes 
tècnics i enginyers d’edificació 

 Formació contínua: accions formatives específiques d’un treball determinat que pot 
realitzar un aparellador i un arquitecte tècnic, amb l’objectiu de donar resposta 
immediata a un possible dubte professional. Són de curta durada. 

 Sessions tècniques: conferències en les quals es tracten temes d’actualitat i d’obligatori 
coneixement pels aparelladors, 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.  
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Màsters i Postgraus realitzats 

 

Màsters 

 

 Màster project manager en edificació i urbanisme de Barcelona (24a edició) 

 Màster en certificació energètica i avaluació de la qualitat ambiental dels edificis (2a edició) 

 Màster en rehabilitació (2a edició) 

 

Postgraus 

 

 Postgrau de patologia i estudis estructurals de construccions existents (8a edició) 

 Postgrau de facility management (6a edició) 

 Postgrau property management/Gestió d'actius immobiliaris (1a i 2a edició) 

 Postgrau de direcció d'execució i control d'obres (13a edició) 

 Postgrau de gestió de projecte i obra (1a edició) 

 Postgrau de peritatge (6a edició) 

 

S’han dut a terme 10 cursos de màster i postgrau, els quals suposen un total de 2.232 hores de 
formació que han rebut 122 alumnes. Els programes formatius s’han revisat i actualitzat. 

Enguany, el màster amb més demanda ha estat el de Rehabilitació, i el postgrau el de Facility 
Management. 

S’ha programat per primera vegada el postgrau Property Management/Gestió d'actius immobiliaris, 
del qual s’han programat dues edicions, una el mes d’abril i una segona l’octubre. 

Com a novetat en el Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme cal destacar la integració del 
Curs de preparació per l’examen per ser PMP. Aquest curs prepara els alumnes que vulguin superar 
els exàmens del Project Management Institute (PMI) i convertir-se en professionals certificats en 
Project Management Professional PMP® o bé en Certified Associate in Project Management CAPM® . 

 

 

 

Els diferents màsters i postgraus s’han modulat a fi i efecte que l’alumne interessat pogués 
flexibilitzar la seva formació i espaiar-la en el temps, o també per poder focalitzar el seu aprenentatge 
en aquelles matèries que l’interessin, sense necessitat de fer tot el postgrau o màster.  
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Formació contínua realitzada  

 

L’aprovació del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril de 2013 ha comportat el desenvolupament del Pla 
de Formació en Eficiència Energètica.  

Aquest pla de formació, ubicat en l’Àrea d’Energia, Medi ambient i Construcció Sostenible, va 
començar el mes de gener de 2013. L’itinerari formatiu estava compost per quatre tipologies de curs: 
Introducció a l’eficiència energètica; Certificació energètica d’obra nova; Certificació energètica 
d’edificis existents i Rehabilitació energètica d’edificis. Als alumnes que cursaven les 4 tipologies de 
curs, se’ls ha expedit el títol d’Especialista en Eficiència Energètica. Del curs d’Introducció s’han 
realitzat 15 edicions i s’han format a 584 alumnes.  

El pla continuava amb el curs de Certificació Energètica d’edificis de nova construcció, amb una 
durada de 28 hores i del qual es van realitzar 7 edicions formant a 110 alumnes. El curs de 
Certificació energètica d'edificis existents va començar amb una durada de 24 hores i s’explicaven els 
dos programes informàtics, el CE3 i EL CE3X. Després de realitzar 19 edicions d’aquest curs es va  
optar per reduir la durada del curs a 16 hores i explicar només el CE3X. De la nova tipologia de curs 
s’han realitzat 41 edicions (també a totes les delegacions).  

En total 1.496 alumnes s’han format en certificació energètica d’edificis existents. Del curs de 
Rehabilitació energètica s’han realitzat 4 edicions, que han seguit 142 alumnes.  

També com a novetat, s’han iniciat accions formatives referents al BUILDING INFORMATION MODELING 
mitjançant l’AUTODESK REVIT nivell 1 i nivell 2.  

En altres àrees com la de Rehabilitació i manteniment s’ha  continuant amb l’oferta formativa en els 
cursos de l’ITE. A més dels cursos de prediagnosi, s’han començat a programar cursos de diagnosi 
per obtenir més coneixements en aquest àmbit.  

S’han fet dues convocatòries del nivell bàsic de Plans d’Autoprotecció i tres del nivell superior. S’ha 
començat una nova línia formativa en l’àrea d’Informàtica, planificant cursos de Revit. Aquests cursos 
han tingut molt bona acollida i han rebut bones valoracions. S’han realitzat 4 edicions del nivell bàsic i 
2 del superior. 

En col·laboració amb el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarca s’ha realitzat un curs 
de Coaching organitzacional totalment subvencionat i gratuït pels assistents. 

En total s’han dut a terme 162 accions formatives, les quals suposen un total de 3.008 hores de 
formació que han rebut 2.892 alumnes. 

 

Relació d’accions formatives de formació contínua (sense repetició) que s’han realitzat al CAATEEB 
durant el 2013: 

 Anàlisi de danys en la construcció 
 Anglès tècnic pel sector de l'edificació (English for building) 
 Auditoria energètica en edificis 
 AUTOCAD iniciació 
 AUTODESK REVIT. Nivell I.  BIM (Building Information Modeling) 
 AUTODESK REVIT. Nivell II. (Building Information Modeling) 
 Bioconstrucció 
 Biohabitabilitat 
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 Càlculs senzills d'estructura per a obra petita 
 Càlculs senzills en obres de rehabilitació 
 Cas d'estudi 1 Nou edifici ICTA/ICP a la UAB a Cerdanyola del Vallès 
 Cas d'estudi 2: Habitatge unifamiliar a Valldoreix 
 Cas d'estudi 3: Edifici d'oficines Schwartz - Hautmont a Vilaseca 
 Cas d'estudi 4: Escola Bressol a Santa Eulalia de Ronçana 
 Casos d'estudi d'edificis en ús i construcció 
 Casos estudi Màster en certificació i avaluació de la qualitat ambiental 
 Casos pràctics de dret penal al peritatge  
 Casos pràctics de patologies, valoracions i perícia asseguradora 
 Certificació energètica d'edificis de nova construcció 
 Certificació energètica d'edificis existents (CE3X, CE3) 
 Certificació energètica d'edificis existents (CE3X) 
 Certificació LEED 
 Coaching organitzacional 
 Com defensar un peritatge de forma oral i escrita 
 Complements de Certificació Energètica d'Edificis Existents 2.0 (CEEE 

2.0) 
 Conceptes jurídics i normativa d'aplicació al peritatge 
 Control de costos per empreses promotores constructores 
 Conversa en anglès tècnic del sector de l'edificació 
 Creació de documents en pdf per e-projectes i e-llicències 
 Curs de preparació a l'examen LEED 
 Curs de preparació a l'examen VERDE 
 Eficiència energètica en instal·lacions de climatització i ACS 
 Eines i procediments de certificació de la qualitat ambiental 
 El control d'Execució d'Obres 
 El peritatge en l'àmbit urbanístic (Contenciós) 
 Elaborar projectes electrònics per a les e-llicències de Barcelona 
 Estintolaments. Casos pràctics 
 Facility Management: Gestió de serveis. Manteniment, subministraments 

i eficiència energètica 
 Facility Management: Planificació i gestió d'espais 
 Fiscalitat immobiliària 
 Formació bàsica per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU) 
 Formació superior per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU) 
 Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis existents 
 Intervenció en estructures portants (formigó+fàbrica) 
 Introducció a l'eficiència energètica 
 ITE: La prediagnosi de cobertes 
 ITE: la prediagnosi de façanes, mitgeres i patis 
 La gestió de residus. L'Estudi i el Pla de gestió de residus. Cas pràctic 
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 La seguretat i salut a les obres 
 Llei d'Enjudiciament Civil: el pèrit, el dictamen i la prova pericial 
 Materials per a una construcció sostenible 
 Obtenció de la Certificació del Project Management Institute (PMI) 
 Perícia asseguradora 
 Planificació i control de projectes amb Microsoft Project 
 Planificació i organització de l'obra 
 Postgrau de Direcció d'execució i control d'obres 
 Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions existents 
 Presto I. Amidaments, pressupostos i certificacions 
 Rehabilitació energètica d'edificis  
 Taller d'elaboració de dictàmens 
 Taules i gràfics dinàmics amb Excel 
 Valoracions cadastrals 

 

 

Formació a les delegacions 

 

Amb referència a la formació realitzada a les delegacions, es varen impartir: 

 

Alt Penedès-Garraf: 2 accions formatives, que sumen 36 hores de durada, amb un total 
de 51 alumnes. 

Bages-Berguedà-Anoia: 3 accions formatives, que sumen 52 hores, amb un total de 71 
participants. 

Maresme: 5 accions formatives, que sumen 92 hores, amb un total de 117 
participants. 

Osona:    4 accions formatives que sumen 68 hores i 75 alumnes.  

Vallès Occidental:  5 accions formatives, que sumen 84 hores, amb un total de 128 
participants. 

Vallès Oriental:  2 accions formatives, que sumen 36 hores, amb un total de 50 
participants. 

 

 

Formació In company (cursos a mida per a empreses) 

 

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les empreses i entitats del sector que es 
dirigeixen a nosaltres per impartir formació al seu col·lectiu, hem realitzat 7 cursos de formació a 
mida, que han suposat 103 hores, en les quals s’han format 111 professionals. 

Les entitats que s’han format amb el CAATEEB han estat: 

 Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 
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 Associació de Promotors de Barcelona (APCE) 

 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 

 

Formació en línia  

 

Enguany, s’ha potenciat la formació a través del portal AREA BUILDING SCHOOL, que es va crear l’any 
2012, arran del conveni signat entre el CAATEEB i Col·legi d’Aparelladors de Madrid, amb l’objectiu de 
facilitar l’accés a la formació, eliminar les fronteres temporals i espacials i poder oferir formació 
aprofitant les noves metodologies de la informació i la comunicació (TIC).  

Arquitectes tècnics i professionals del sector de l’edificació de tota la geografia espanyola han 
participat en la formació d’ AREA BUILDING SCHOOL. 

S’ha continuat amb l’oferta formativa en l’àrea d’idiomes, gràcies a l’acord signat amb Rossetta 
Stone. A partir del maig, s’ha programat el curs Certificació energètica d’edificis existents, del qual 
s’han realitzat 13 edicions, que han seguit un total de 565 alumnes. En matèria de medi ambient 
també s’ha programat cursos de Rehabilitació energètica d’edificis existents, Càlcul de Certificació 
energètica amb CALENER i LIDER i Instal·lacions solars fotovoltaiques. En matèria de rehabilitació 
s’han programat cursos de Càlculs senzills en obres de rehabilitació, Diagnosi estructural i 
Inspeccions i informes ITE. Diagnosi i terapèutica d’edificis existents. I en matèria d’Informàtica s’han 
realitzat cursos de Creació de documentació electrònica amb ADOBE ACROBAT, Planificació i control 
de projectes amb Microsoft Project, Creació de pressupostos i certificacions amb Presto i BIM: REVIT 

ARCHITECTURE 2014. Nivell Inicial.  

En total s’han realitzat 40 accions formatives en línia, que han suposat 2.138 hores de formació i que 
han seguit un total de 862 alumnes. 

Actualment la plataforma AREA BUILDING SCHOOL té aproximadament 2.000 usuaris.  

 

Comissió de formació contínua 

 

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·licitades pel sector en l’actual situació laboral i econòmica, s’ha constituït una comissió de 
formació. Per a aquesta comissió s’han convidat professionals de diferents àmbits locals, que poden 
aportar les necessitats concretes de cada zona geogràfica i ajudar a adequar les accions formatives a 
la demanda de cada localitat.   

 

Suport i ajudes a la formació 

 

S’han concedit ajudes per cursar màster i postgraus. També s’ha donat suport als joves, als 
col·legiats amb dificultats econòmiques, als alumnes i empreses que han fet formació al CAATEEB. I 
s’han aprovat bonificacions i beques: 

 Suport als joves: per a col·legiats/des júniors, precol·legiats/des i membres de l'Associació 
Sectorial d'Estudiants d'Enginyeria d'Edificació (ASAT). 
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 Suport a la fidelitat: per a col·legiats/des que hagin realitzat 100 h de formació contínua en els 
últims 3 anys i per col·legiats/des que hagin realitzat algun curs de postgrau o màster en els 
últims 5 anys. 

 Suport als col·legiats amb dificultats econòmiques: per a col·legiats/des en situació d'atur. 

 Suport per transport: per a col·legiats/des amb adreça de correspondència que superi els 30 
quilòmetres de distància de la ciutat de Barcelona i col·legiats/des de la resta de col·legis 
catalans. 

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

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

 Préstec a l’estudiant del CAATEEB: hem renovat de nou el préstec específic pels estudiants de 
màster i postgrau que ofereix la Caixa d’Enginyers.   

 

En total s’han concedit 231 ajudes de l’àrea de formació del CAATEEB a alumnes de màster i 
postgraus, de les quals 110 alumnes, del 122 totals (un 90%), s’han beneficiat i que han ascendit 
a 101.747,99€. Pel que fa a la formació contínua, s’han concedit ajudes a 1.866 alumnes per valor 
de 136.509,82€. 

 

Patrons de la formació del CAATEEB 

 

        

 

BASF THE CHEMICAL COMPANY ha continuat com a patró de la formació del CAATEEB, en la seva 
globalitat. 

 

 

 

GAS NATURAL FENOSA ha estat patró de la formació de l’Àrea d’Energia, Medi Ambient i Construcció 
Sostenible. 

 

        

 

CABBSA I CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURA han estat patrons de la formació de l’Àrea Rehabilitació i 
Manteniment d’edificis. 
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La qualitat de la formació 

 

L’Àrea de Formació del CAATEEB imparteix formació certificada amb la ISO 9001:2008 de gestió de la 
qualitat. Aquesta certificació es renova anualment des de 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: contingut, 
professorat, documentació, instal·lacions, satisfacció, etc. Els valors que s’assoleixen cada any estan 
per sobre del 75%.  

El curs acadèmic 2012-2013 els valors globals han estat del 82,39%, distribuïts en un 83,99% en 
formació contínua i un 80,79% en màsters i postgraus.  

 

 

Actes de l’Àrea de Formació 

 

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 d’igual importància, premiar i 
reconèixer públicament l’esforç realitzat durant el curs per part dels alumnes. 

L’acte va tenir lloc a l’auditori de l’Institut Français. Hi van assistir membres de la Junta de Govern del 
CAATEEB, directors acadèmics, professors i alumnes amb els seus familiars i amics. En aquesta 
ocasió es va convidar Franc Ponti, director del Centre d’Innovació d’EADA, va impartir una conferència 
sobre Intel·ligència Creativa. Durant el transcurs de l’acte es varen lliurar els diplomes dels diferents 
cursos impartits, així com els premis als millors projectes, tant del màster com de cadascun dels 
postgraus. Finalment es va lliurar el premi BASF al millor projecte. 

 

Els premiats de cada màster i postgrau han estat: 

 

Postgrau de Perícia 
Determinació i valoració de l’enderroc d’un edifici per a poder executar la sentència. 
Autors: David Placeres, Natalia Ramos, Eugenio Villalba  
 
Postgrau en Patologia i Estudis Estructurals de Construccions Existents 
Diagnosi estructural d’una casa pairal a Martorelles 
Autora: Georgina Miralpeix  
 
Màster en Rehabilitació 
Projecte de rehabilitació de l’adoberia de Cal Ton del Jaume i de l’Adoberia Castelltort.  
Autors: Enric Lleida i Marc Masachs 
 
Màster en Certificació i Avaluació de la Qualitat Ambiental dels Edificis 
Rehabilitació energètica de l’edifici geriàtric Regina 
Autors: Francesc Xavier Bonet, Pere Peix i Eduard Victoria 
 
Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme 
Viabilitat dels polígons industrials adjacents a l’autovia A2 (província de Lleida) 
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Autors: Esteve Niubó Albareda  

 

Durant l’acte es va lliurar el 
 

Premi BASF al millor projecte de l’any acadèmic 2012-2013 
El projecte guanyador ha estat el Projecte de Rehabilitació de l’Adoberia de Cal Ton del Jaume i 
de l’Adoberia Castelltort 
Autors: Enric Lleida i Marc Masachs 

 
El premi va ser lliurat per Guillermo Sánchez Alvarez, project manager sustainability de BASF 
Construction Chemicals. 
 

 

Col·laboració amb els administradors de finques 

 

El CAATEEB ha transmès el seu know-how en formació en línia al Col·legi d’Administradors de finques 
de Barcelona-Lleida, creant la seva plataforma de formació e-learning Aula Col·legial. 

 

 
 
 
Conclusions  

Durant l’any 2013 s’han realitzat 219 accions formatives, les quals sumen un total de 7.481 hores de 
formació i 3.987 alumnes.  

 

 
 
 
 
 



 67

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.  
 

Durant el 2013 es van realitzar un total de 196 activitats al CAATEEB i a les seves delegacions. De les 
quals, 110 estaven relacionades amb la pràctica professional, 19 eren institucionals, 10 pertanyien al 
subgrup lúdic i esportives i 47 activitats culturals.  

60%

10%

5%

25%
Pràctica professional

Institucionals

Lúdico i esportives

Culturals

 

El total d’inscripcions en les activitats organitzades pel CAATEEB durant l’any 2013 ha estat 
de 10.000.  
 
Les activitats són proposades i organitzades per les diferents àrees del CAATEEB i les següents per 
les següents comissions. 
 

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 i col·legiades 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 
fetes i se’n proposen de noves d’interès per a aquest col·lectiu professional.   
 
 
Comissió Júnior 

 
La comissió júnior neix de les necessitats dels integrants més joves del CAATEEB. El seu objectiu és 
implicar els joves estudiants i col·legiats en les activitats del CAATEEB com a eina de posicionament 
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en el col·lectiu d’estudiants d’enginyeria d’edificació i futurs col·legiats. 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 del grau.  

 
 
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 s’han 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 
 Assignar responsables per a cadascuna de les activitats 

 
 
 
 Activitats de pràctica professional 
 
Les activitats d’interès professional estan organitzades de manera transversal amb la col·laboració i 
suport de les diferents àrees del CAATEEB. A continuació trobareu la referència llistada per ordre 
cronològic de les activitats que s’han dut a terme l’any 2013 i que estan directament relacionades 
amb l’exercici de la professió. 
 

  
 
Activitat  
Presentació del Pla de Formació sobre Eficiència i Certificació dels Edificis al CAATEEB   

Sessió tècnica: Casos d’estudi d’edificis en ús i en construcció   

Sessió tècnica: Casos d’estudi d’edificis en ús i en construcció  

Crea el teu currículum en anglès  

Visita Pavellons Güell   

Visita al Mercat Fondo de Santa Coloma de Gramenet   

Visita d’obres a la Sagrada Família   

Conversa en anglès del sector de la construcció   

Desconstrucció de l'amiant sense risc  

Programa per a la creació d’empreses en el sector de la construcció de Barcelona   

Dubtes i consultes sobre certificats de segona ocupació  

Sessió: Dubtes i consultes sobre certificats de segona ocupació  

Esmorzar al Vapor: Aplicacions geotèrmiques en l'edificació  

Visita tècnica: Edifici Alexandra: un cas d'èxit d'instal·lació d'energia geotèrmica  
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Visita a l’Hospital Universitari Dexeus   
Sessió informativa: Test Energia: Un servei a la societat, una oportunitat  
per als professionals  

Espai empresa: Productes i sistemes per la restauració i el sanejament d'edificacions de 
maçoneria  

Visita Hospital Sant Pau   

Curs a l'ACEB: Curs Gestió de Projectes  

Sessió: Dubtes i consultes sobre certificats de segona ocupació  

Esmorzar al Vapor: el primer geomorter per a la reparació monolítica del formigó  

Espai Empresa: Ús de les resines expansives GEOPLUS per a la consolidació de fonaments  
Sessió tècnica: Productes i sistemes per a la restauració i el sanejament d'edificacions de 
maçoneria  

Sessió tècnica: El primer geomorter per a la reparació del formigó  

Espai empresa: Productes i sistemes per la restauració i el sanejament d'edificacions de 
maçoneria  

Sessió tècnica: Sistemes de calefacció amb biomassa  

Visita al Camp de l'Espanyol  

Espai Empresa: Reparació i reforç de fonamentacions en rehabilitació d'edificis.   

Presentació del Test Energia  

Xerrades professionals La Salle  

Aplicacions geotèrmiques en l'edificació  

Taller: L'estrès, tècniques de control de l'estrès  

Esmorzar al Vapor: L'energia geotèrmica com a solució per a la climatització d'edificis  

Obres de reurbanització del c/Girona de Granollers  

2n simpòsi: Tradició i innovació en rehabilitació    

Visita Tècnica: Sistema geotèrmic donant servei a un edifici terciari  

Campanya Renda 2012: Sessió informativa de novetats fiscals  

Sessió informativa: Presentació del Club Cambra  

Espai Empresa: l'Eficiència Energètica en sistemes de Calefacció, Refrigeració  

Sessió informativa: Malalties professionals en el sector de la construcció  

Taller Treballar Europa   

Taller Inici de l'Activitat professional com a liberal  

Visita Tècnica: Sagrada Família  

Sessió Tècnica: Procediment de certificació energètica d’edificis   

Sessió Visats   

Taller Xarxa de Contactes: Pràctica Linkedin  

Sessió tècnica: Reparació i reforç de fonamentacions en rehabilitació  

Espai Empresa: Aplicacions geotèrmiques en l'edificació  

Cafè-col·loqui: Els nous models del sector de la construcció  

Espai Empresa: Reparació i reforç de fonamentacions en rehabilitació d'edificis  

Sessió tècnica: Reparació i reforç de fonamentacions en rehabilitació d'edificis  

Jornada: Plans d’autoprotecció, novetats i previsions   

Fira BIZ Barcelona: fira d'assessorament i networking  

Jornada de Responsabilitat Civil   

Sessió tècnica Cobertes Verdes  

Taller: Aprendre a negociar  
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Espai tècnic:Reparació i reforç de fonamentacions en rehabilitació d'edificis   

Sessió tècnica: Reglament de productes de la construcció   

Jornada: BIM I LEAN, noves eines per gestionar obres d'edificació    
Taller: I ara jo què dic? Habilitats conversacionals. Pautes per millorar l'habilitat per encetar, 
conduir i concloure conversacions  
Jornada Professió i Futur : El que de veritat importa és allò que saps fer. Com competir en el 
mercat global de l'edificació  

Sessió: Recerca de mentors pel projecte mentoring del CAATEEB  

Espai Empresa: Sistemes d'aïllament tèrmic per exterior REVETÓN  

12a Programa per a la Creació d'empreses en el sector de la construcció   

Sessió Informativa: Línies ICO2013  

Espai Empresa:  Rehabilitació d'estructures de formigó amb inhibidors de corrosió  

Jornada d'internacionalització: CONSTRUMÓN 2013  

Taller: Parlar en públic. Estratègies per fer presentacions orals efectives  

Jornada de consultes amb l'Institut Català d'Energia: Consultes  

i aclariments sobre la Certificació energètica  

Taller: Descobreix les competències clau   

Presentació Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme  

Visita tècnica i cultural: Monestir de Sant Benet del Bages  

Taller: El CV per competències  

Sessió informativa: Màster en Rehabilitació    

Sessió informativa: Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme    
Sessió Informativa: Màster en Certificació Energètica i Avaluació de la Qualitat Ambiental dels 
edificis  

Sessió informativa: Projecte mentoring júnior-sènior    
Esmorzar al Vapor: Calefacció i ACS mitjançant calderes de biomassa  (EFIVERT INGIENERIA i 
VAILLANT)  

Sessió: Presentació de LaMevaCiutat.cat  

Espai Empresa: La rehabilitació tèrmica, en el marc de la certificació energètica d'edificis 
existents   

Sessió tècnica: INSTRUMENTOS TESTO  

Taller: Com dir No quan vols dir No. L'assertivitat i com incrementar-la  

Taller: Inici de l'activitat professional com a liberal  

Taller pràctic: Inici de l'activitat professional com a liberal  

Taller d'autocandidatura  

Taula rodona: La responsabilitat civil dels hereus dels arquitectes tècnics  

Sessió informativa: Novetats i canvis a les pòlisses de MUSAAT i PREMAAT 2014  
Professió i futur II: La competitivitat de l'arquitecte tècnic en un mercat  
de lliure competència  

Espai empresa:  tractament de bigues de fusta existents  

Sessió: Novetats i canvis a les assegurances de MUSAAT i PREMAAT 2014  

Sessió tècnica: Habitatges passius  

Sessió Informativa: Novetats i canvis a les assegurances de Musaat i Premaat 2014  

Conferència: com afrontar l'envelliment  

Sessions informatives: Tramitació i redacció dels projectes d'activitats  

3r simposi: Tradició i innovació en rehabilitació    
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Espai empresa: La pissarra: un producte sostenible i certificat    

Novetats i canvis a les assegurances de MUSSAT i PREMAAT 2014   

Recomanacions per al tancament 2013 i novetats fiscals per al 2014   

Taller: Treballar a Europa  

Visita a la Sagrada Família  

Novetats i canvis a les assegurances de MUSAAT i PREMAAT 2014   

Sessió informativa: Informes d’Idoneïtat i e-llicències: sessions d'actualització  

Sessió informativa: jornada sobre la perícia judicial  

Espai Empresa: Peces de gres porcellànic de gran format   

Sessió informativa: La responsabilitat civil hereditària  

Taller: Marca personal i identitat digital a la recerca de feina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Activitats de relació i culturals 
 
 

 
 
 
Per desè 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 de 
l’execució de les obres, la coordinació de seguretat i salut, la innovació en la construcció, la 
intervenció en edificis existents i la intervenció professional arreu del món. Organitzats pel CAATEEB i 
oberts a tots els professionals de la construcció, els premis s’han consolidat com una referència de 
qualitat i prestigi entre el col·lectiu professional i en tot el sector, i han anat adquirint amb el temps un 
important valor de currículum per als seleccionats, finalistes i guardonats. Des de l’any 2004 i fins al 
2013 el nombre de candidatures presentades en totes les categories ha estat de 1.038. Els premis 
compten amb el suport del Consell de Col·legis d’Aparelladors de Catalunya i d’ARQUINFAD.  
 
Convocatòria i llançament 
 
El comitè organitzador dels premis va convocar al novembre del 2012 la seva desena edició. Com a 
novetat, es va instaurar el Premi a la Intervenció Professional Arreu del Món, amb l’objectiu de 
destacar els treballs dels nostres tècnics derivats de la internacionalització incipient de l’exercici 
professional. També es manté per segon any consecutiu el Premi del Públic a l’Excel·lència 
Constructiva, una categoria orientada exclusivament a la participació i la difusió dels premis entre el 
col·lectiu professional, les institucions i els ciutadans. El comitè organitzador va escollir igualment els 
nous membres que han constituït el jurat de la 10a edició. El jurat va quedar conformat de la manera 
següent: 
 
Presidenta: 

 Maria Rosa Remolà, presidenta del CAATEEB 
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Vocals: 
 Maria Àngels Sánchez, arquitecta tècnica, coordinadora de seguretat i tresorera del CAATEEB  
 Jesús Godes, arquitecte tècnic i cap de contractació de DRAGADOS 
 Jaume Vendrell, arquitecte i conseller delegat de REGESA 
 Elisenda López, arquitecta tècnica en exercici liberal 
 Víctor Seguí, doctor arquitecte i director de l’Escola d’Arquitectura del Vallès  
 Manuel Reventós, enginyer de camins 

 
 
Disseny dels elements de comunicació 
 
Per tal de dotar d’una significació especial el desè aniversari dels premis, es va encarregar un nou 
disseny gràfic de la marca que posés en valor la convocatòria. El nou disseny ha acompanyat totes 
les peces de comunicació com ara bases de convocatòria, anuncis i bàners publicitaris, pàgina web, 
cartells, documentació tècnica, diplomes i elements relacionats amb la cerimònia de lliurament. En el 
període de desembre 2012 fins a l’abril de 2013 es va fer aquesta comunicació entre tots els públics 
interessats, amb una presència continuada en els mitjans del CAATEEB i de les entitats 
col·laboradores, així com les aparicions en la premsa general i premsa tècnica del sector. 
 
Valoració de les candidatures 
 
A l’abril es va tancar el termini de recollida de les candidatures i es va comprovar la seva validesa 
segons els paràmetres que defineixen les bases. En aquesta edició es van presentar un total de 132 
candidatures. 
 
Els membres del jurat van fer la primera tasca d’anàlisi individual de les candidatures i es va procedir 
a fer la primera selecció amb base a la documentació presentada. En successives trobades es va 
anar afinant fins a decidir les candidatures finalistes en cadascuna de els categories. El resultat va 
ser el següent: 
 
Categoria    Presentades   Seleccionades        Finalistes   

Direcció/Gestió d’execució   47  15   7 

Coordinació seguretat    9  5   2 

Innovació en la construcció   36  6   2 

Intervenció edificis existents   33  12   4 

Arreu del món     7  3   2 

TOTAL      132  41   17 
 
 
Un cop conegudes les candidatures finalistes, va entrar en funcionament la segona fase de 
comunicació, amb la seva difusió en els mitjans del CAATEEB i en la premsa general i del sector.  
 
També es va posar en marxa el procediment de participació amb la votació a través de la pàgina web 
del Premi del Públic a l’Excel·lència Constructiva. El jurat va iniciar també una segona fase final 
d’anàlisi amb la visita a les obres de referència de les candidatures finalistes i la sol·licitud 
d’informació més detallada per part dels candidats. Paral·lelament, el jurat va debatre les diferents 
propostes per al Premi Especial a la Trajectòria Professional i va escollir el guardonat en aquesta 
edició que va recaure en Josep Maria Valeri, arquitecte tècnic i president de la Cambra d’Empreses 
de Serveis Professionals a la Construcció.  
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La Nit de la Construcció 
 
El lliurament dels guardons es va fer en el marc de la Nit de la Construcció, la gran trobada dels 
aparelladors i de tots els professionals del sector, que va tenir lloc el 27 de juny a l’Hotel Arts 
Barcelona, al mateix indret on es va celebrar la primera edició de la Nit, ara fa 10 anys. La 
presentació de la cerimònia va anar a càrrec un any més de la periodista, locutora de ràdio i 
presentadora de televisió, Clàudia Garrido. Enguany va durar una mica més que l’any anterior, ja que 
es va preparar i es va emetre un petit vídeo dedicat al desè aniversari, fet a partir de documentacions 
i imatges dels anys anteriors.  
 
A continuació es va desvetllar el nom dels guanyadors i es va fer el lliurament dels premis, que va 
anar a càrrec dels representants dels dos patrocinadors: BASF i GAS NATURAL; el secretari d’Habitatge 
de la Generalitat, Carles Sala; el regidor de l’Ajuntament de Barcelona i president del Consell 
Municipal, Joan Puigdollers i el vicepresident primer del CAATEEB, Antoni Floriach, els quals es van 
fer la foto amb els guardonats. El lliurament del Premi Especial a la Trajectòria Professional, per la 
seva banda, va anar a càrrec de la presidenta del CAATEEB, Maria Rosa Remolà i el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. La Nit de la Construcció va comptar amb el suport de les dues 
empreses patrocinadores anomenades anteriorment, BASF i GAS NATURAL i també amb la 
col·laboració de la CAIXA D’ENGINYERS i AXA ASSEGURANCES. 
 

 
CONSTRUMAT 2013 
 
De nou el CAATEEB va estar present a CONSTRUMAT 2013, amb un estand que va ser visitat per 3.000 
persones. El Col·legi va participar en diferents jornades i trobades de les diferents temàtiques que es 
van tractar en el decurs de la fira. 
 

 

 

 

És l'espai de trobada, intercanvi de coneixement i de debat entre els agents del sector de l’edificació. 
Es tracta de jornades tècniques sectorials periòdiques d’abast professional i empresarial en què es 
plantegen temes decisius entorn el futur del sector de l'edificació i l'activitat dels seus professionals.  
 
L’objectiu d’aquestes jornades és el de promoure el CAATEEB com a impulsor de la modernització de 
l'exercici professional de l'aparellador, promotor de la innovació en els processos constructius i 
generador de debat entre els professionals i les empreses del sector. El 2013 es va celebrar la sessió 
següent: 
 
 La Seguretat i Salut en les obres de Rehabilitació i Manteniment 
 

 

 

 



 74

 

 

CONSTRUJOVE és una jornada d’orientació professional dirigida a estudiants d'arquitectura tècnica i 
recent titulats per conèixer les sortides professionals i entrar en contacte amb les empreses del 
sector. Es va celebrar el 28 de novembre i es van fer 5 sessions informatives i 5 tallers. El nombre 
d’assistents total a les diferents sessions va ser de 110 persones. 
 
La jornada va comptar amb la col·laboració institucional de BARCELONA ACTIVA, LA SALLE, EPSEB, 
SINLUZ, NTÈCNICS, PMI, CORREDORIA D’ASSEGURANCES DEL CAATEEB, AREA BUILDING SCHOOL, COPISA, 
GIPROC, GESOB, KOMMOSTUDIO, MAR L. PRAT i PAGEPERSONNEL. 
 
Sessions informatives 
 

 1: Altres sortides professionals de l’arquitectura tècnica 
 2: Emprenedoria i mentoring. Experiències joves 
 3: Marca personal i identitat digital 
 4: Anar a treballar a l’estranger  
 5: Què valoren les empreses? Talent i “talant”.   

 
 
Tallers  
 

 1: Certificats d’habitatge usat  
 2: Calcular costos i beneficis de la meva feina 
 3: Inspecció tècnica d’edificis 
 4: BIM. Un nou mètode de treball 
 5: Certificats d’eficiència energètica  

 

 

 

 

CONSTRUMÓN és una jornada d’internacionalització dels professionals, les empreses i despatxos 
professionals del sector, en especial les constituïdes per arquitectes tècnics. Els objectius principals 
d’aquesta jornada és orientar les empreses sobre les vies i oportunitats que ofereix la 
internacionalització, promoure la participació i intercanvi d’experiències entre professionals i 
empreses en procés d’internacionalització o que s’ho estan plantejant, convertir-se en el dia anual de 
trobada institucional i donar visibilitat a l’activitat del CAATEEB en aquest àmbit. En aquesta segona 
edició de CONSTRUMÓN vàrem rebre 46 persones durant el llarg de la jornada. 
 
Jornada d’Internacionalització CONSTRUMÓN 2013 

 1: El compromís de les institucions i el paper de les entitats en el sector de la 
internacionalització. 

 2: Presentació de països amb oportunitats pel sector i els professionals  
 3: Muntar una filial i licitar al l’estranger  
 4: Vull emigrar, què he de fer? 
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El patrocinador d’aquesta jornada va ser la Universitat Europea i els col·laboradors institucionals van 
ser: l’Associació de Promotors de Barcelona, “LA CAIXA”, Roca Junyent, Barcelona Activa, Generalitat 
de Catalunya, Gremi de Constructors d’Obres, PWC, Col·legi d’arquitectes de Catalunya, COPCISA, el 
Servei d’Ocupació de Catalunya i Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya. 
 

 

 

 

 

Amb la col·laboració i el suport de la comissió sènior del CAATEEB, s’han organitzat diferents activitats 
relacionades amb l’àmbit professional i dirigides tant a preparar la jubilació com en l’àmbit cultural. 
Cal destacar el projecte de Mentoring, iniciat pel Servei d’Ocupació del CAATEEB i les comissions 
júnior i sènior. També cal destacar la sessió sobre responsabilitat civil hereditària, d’especial interès 
pels nostres col·legiats sèniors. 
 
En l’àmbit cultural s’ha continuat amb les ponències organitzades en col·laboració amb els Amics de 
la UNESCO i les sortides culturals pels barris de Barcelona organitzades en col·laboració amb 
l’empresa INSOLIT, i que han despertat gran interès entre els nostres col·legiats. 
 
Seguidament podem veure totes les activitats que es van organitzar des de CONSTRUSÈNIOR: 

 

 

 

Activitats  
Conferència dels Amics de la UNESCO, Mite i arquitectura a l'Atenes clàssica 

Visita a l’estadi del Reial Club Deportiu Espanyol  

Conferència Amics de la UNESCO, L'art de les muses: la música a l'antiga Grècia  

Itinerari: Un barri damunt la platja, la Barceloneta  
Conferència Amics de la UNESCO, Què és una novel·la grega? Tòpics i sorpreses del relat d'amor i 
ventures  
Itinerari: El Raval: devoció, revolució i modernitat  

Conferència amics de la UNESCO, La manera grega de fer matemàtiques  

Itinerari: Dels camps al cabaret: un passeig pel Poble Sec  

Conferència Amics de la UNESCO, Epictet, esclau i mestre  

Conferència Amics de la UNESCO, Julià i el temple del Déu únic  

Itinerari: L'Eixample de Cerdà i el Modernisme  

Conferència Amics de la Unesco Àgora d'Alejandro Amenábar: l'antiguitat tardana en el cinema  

Itinerari: El futur de Barcelona: El Poblenou i el 22@  

La RC dels hereus dels arquitectes tècnics  

Com afrontar l’envelliment  

Conferència Amics de la UNESCO, L'atenes del segle XXI  
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Inauguració de l’Any acadèmic 

 

El 24 d’octubre va tenir lloc l'acte de lliurament de diplomes representa la culminació del curs 
acadèmic pels alumnes dels programes formatius de màsters i postgraus i del cicle de formació 
oberta, també es varen lliurar els premis als millors projectes de màster i postgraus, i el millor projecte 
BASF. A la vegada, també se celebrà l'inici de l'Any acadèmic 2013-2014. Com a convidat vàrem 
comptar amb Franc Ponti, autor de nombrosos llibres de creativitat i innovació i director del Centre 
d’Innovació d’EADA. Com a patrocinador de l’acte vam comptar amb BASF. 
  

 

Activitats infantils 

 

El 18 de desembre es va celebrar la xocolatada per a tots els nens d’aparelladors i treballadors del 
CAATEEB. Es va gaudir d’una bona xocolata, i de la companyia dels pallassos JAJEJIJOJU amb els 
quals van jugar, ballar i van poder gaudir d’una pluja de globus. A més, es va fer entrega del premis 
als guanyadors del concurs de dibuix per a la Nadala del Col·legi. 
 

 
Concert de Nadal 
La Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona va acollir un any més el 
tradicional Concert de Nadal, que aquest any 2013 va celebrar la seva 
17a edició. Més de dues mil persones van poder gaudir de la 
representació de la reconeguda Coral Sant Jordi.  
El Concert de Nadal va comptar amb el suport de BASF, GRUPO NAVAS , 
CORAL SANT JORDI, AREA BUILDING SCHOOL I LA CORREDORIA 

D’ASSEGURANCES.  
 

 

 

Activitats culturals 

 

En l’àmbit cultural s’han realitzat 48 activitats que comprenen des del cicle de conferències, visites 
culturals als barris i patrimoni de les ciutats de la província de Barcelona i concerts. Cal donar 
especial rellevància a la Biennal d’art dels aparelladors i les exposicions que s’han dut a terme tant a 
Barcelona com les Delegacions del CAATEEB. 
 
A continuació fem un llistat de els activitats de tipus institucional, cultural i lúdic, organitzades al llarg 
del 2013. 
 
 
 
Activitats culturals 
 
Activitat  
Tardes culturals: L’esplendor dels Medici  

Exposició: Camil Giralt  

Exposició: Simfonies cromàtiques d'Elvira Pla i Samir Belhaouss  

Exposició Biennal  
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Tardes culturals: El París de la Belle Époque  

Itineraris Insòlit Barcelona: Barri gòtic, els orígens de la ciutat  

Exposició: En proceso de Mariano Cabellos  

Exposició L’informatiu 20 anys!  

Tardes culturals: Shakespeare  

Conferència Amics de la UNESCO Mite i arquitectura a l'Atenes clàssica  

Exposició: Elements by Uwe Hand  

5è Concurs de Paletes - Mercat del Ram 2013  

2n. Concurs de Petits Constructors - Mercat del Ram 2013  

Exposició Sabates nàufragues  

Itineraris Insòlit Barcelona: La Ribera, l'esplendor medieval de Barcelona  

Exposició: Dibuixos d'Àngel Martínez  

Exposició L'informatiu 20 anys!  

Tardes culturals: Modernisme  

Conferència amics de la UNESCO L'art de les muses: la música a l'antiga Grècia 

Itinerari: Un barri damunt la platja, la Barceloneta  

IV curs intercol·legial  

Exposició: David Vergés  

Tardes Culturals: El Vèneto, de Vivaldi a Palladio  

Conferència Smics de la UNESCO, Què és una novel·la grega? Tòpics i sorpreses del relat d'amor i 
ventures  
Concert Cor Aurica, La veu, la guitarra i el temps  

Exposició: Jaume Rocamora  

Itinerari: El Raval: devoció, revolució i modernitat   

Exposició: Moments de Natura de Jordi Chamagué   

Conferència amics de la Unesco La manera grega de fer matemàtiques  

Exposició: Diccionari mut, de Xesco Mercé  

Itinerari: Dels camps al cabaret: un passeig pel Poble Sec  

Exposició: L'informatiu 20 anys!  

Conferència: Les catedrals del vi   

Conferència Amics de la UNESCO, Epictet, esclau i mestre  

Exposició: L'informatiu 20 anys!   

Conferència amics de la UNESCO, Julià i el temple del Déu únic  

Itinerari: L'Eixample de Cerdà i el Modernisme  

Exposició: L’art no hi entén de discapacitat, sinó de sensibilitat  

Seminari: l'art de la inclusió  

Conferència amics de la UNESCO, Ágora d'Alejandro Amenábar   

Exposició: 5a Biennal de Fotografia 2013  

Visita a les clavegueres  

Itinerari: El futur de Barcelona: El Poblenou i el 22@  

Visita tècnica a un habitatge amb instal·lació caldera de pèl·lets domèstica per calefacció i ACS 

Concurs de dibuix per a la nadala del CAATEEB   

Conferència Amics de la UNESCO L'Atenes del segle XXI  

Exposició: Damunt la mar en calma  

Exposició: Treballs ETSA La Salle - Ramon Llull    
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Actes Institucionals 
 
Activitat  
Sopar de la Delegació de l'Alt Penedès-Garraf  

Sessió de benvinguda per als nous col·legiats  

Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades (tancament)  

Participació en el Saló CONSTRUMAT   

Sopar de col·legiats de la Delegació del  Maresme  

Homenatge als 25 anys de col·legiació al CAATEEB  

Sopar de col·legiats de la Delegació d’Osona  

Assemblea Territorial PREMAAT   

Nit de la Construcció amb lliurament dels Premis Catalunya Construcció  

25è Sopar del Col·legiat de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia  

Homenatge als 50 anys de col·legiació al CAATEEB   

22è Sopar de la Delegació del Vallès Occidental  
Lliurament de Diplomes i Premis als millors projectes de Màsters, Postgraus i Formació Contínua 
Sopar de col·legiats de la Delegació del  Vallès Oriental  

Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades (pressupost)  

Acte commemoratiu: Poema visual per a una façana, de Joan Brossa  

Acte de celebració dels 25 anys de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia 

Concert de Nadal 2013  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activitats lúdiques 
 
Activitat  
III Partit de Futbol Dual. Festes de la Llum. Intercol·legial Tècnica contra FUB  

Afterwork  
Partit Bàsquet Manresa  

Caminada a la Tossa de Montbui  

Caminada/ofrena al Santuari Mare de Déu de Queralt   

Caminada al Monestir de Montserrat  

Amistós de Futbol 7. CAATEEB contra COAC  

8è torneig de golf  

Festa infantil: Xocolatada i jocs  
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2.6 SERVEI D’OCUPACIÓ 
 
 
El servei d’ocupació del CAATEEB durant el 2013 ha centrat la seva activitat en: 
 
 Posar a disposició dels col·legiats les ofertes de treball dels portals transversals a 

més de les rebudes al portal propi del CAATEEB 
 Assessorar als col·legiats que volen emigrar i completar la guia per treballar a 

l’estranger amb 3 països més (Xina, India i Qatar) 
 Realitzar activitats d’orientació i suport als col·legiats en situació d’atur 
 Suport a l’emprenedor en el desenvolupament del Pla d’empresa 
 Posada en marxa del projecte Mentoring júnior-sènior per a joves emprenedors 
 Actualització del model de competències dels professionals de l’edificació 
 Promoure la borsa d’encàrrecs professionals, amb la campanya de difusió del tècnic 

de capçalera. 
 
 
Ofertes de treball 
 
El servei d’ocupació ha publicat 2.473 ofertes, 137 ofertes de treball rebudes a través de la 
Borsa de treball en línia (34% més que l’any anterior), 1.030 buidades d’altres portals 
transversals d’arreu d’Espanya, i 1.306 ofertes per anar a treballar a l’estranger. Aquesta 
secció del web és la més visitada pels col·legiats amb 87.169 visites el 2013. 
 
 
Ofertes per treballar a l’estranger i Guia per treballar a l’estranger 
 
Atesa la situació del sector i el creixent interès dels professionals per emigrar a l’estranger, 
des del CAATEEB, disposen d’una secció especifica per anar a treballar a l’estranger on es 
publiquen ofertes per a professionals del nostre perfil a diversos indrets del món com ara 
Àfrica, Amèrica llatina, països europeus i emirats àrabs. 
 
S’assessora a aquells que volen anar a treballar a l’estranger amb els recursos disponibles 
a la Guia per treballar a l’estranger que inclou: denominació de títols i ocupacions de 
professionals de l’edificació, mecanismes de reconeixement i regulació professionals i altres 
informacions per viure i treballar a 17 països. Al 2013, a més d’actualitzar alguns continguts, 
s’han inclòs 3 països més (Índia, Xina i Qatar). 
 
Guia treballar a l’estranger 17 països 
Ofertes per treballar a l’estranger 1.306 
 
 
Evolució de la Borsa de treball en línia del CAATEEB 
 
En la gràfica següent es pot veure l’evolució creixent dels últims anys del nombre de 
col·legiats inscrits a la Borsa de treball en línia del CAATEEB, a finals del 2013 hi havia 3.263 
col·legiats inscrits (un 43% del col·lectiu), 815 manifesten estar en situació d’atur, i la resta 
no indiquen d’una forma clara quina és la seva situació professional, bona part d’ells 
declaren una baixa activitat professional. Destaca, vers anys anteriors, que s’inscriuen 
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professionals de totes les edats i situacions professionals, amb un pes més important entre 
els més joves. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Destaca també, l’evolució negativa de les ofertes publicades en els últims anys, tot i que el 
2013 ha experimentat una pujada de l’oferta en un 32%, i es detecta una lenta recuperació 
de l’activitat a l’últim trimestre de l’any. 
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Borsa d’encàrrecs professionals 
 
Durant el 2013 s’han rebut 1.416 encàrrecs que han estat designats entre els 1.515 
col·legiats inscrits a aquest servei.  
 
Majoritàriament les feines assignades han estat certificats d’habitabilitat amb un 71%, seguit 
pels informes i dictàmens amb un 18%, aixecament de plànols representen el 5%, i la resta 
no superen el 1% cadascuna del total de feines assignades. 
 
 

Informes i dictàmens; 18%

Inspecció tècnica dels 
edificis; 3%

Obres menors; 1%

Certificats d'habitabilitat; 
71%

Certificats de solidesa; 1%

Amidament i valoració 
econòmica d'obres; 1%

Aixecament de plànols, 
solars i edificis; 5%

Aixecament de plànols, solars i edificis Amidament i valoració econòmica d'obres Certificats de solidesa

Certificats d'habitabilitat Informes i dictàmens Inspecció tècnica dels edificis

Obres menors
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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 d’experts en valoració. 
El nombre de col·legiats inscrits a les llistes corresponents als 2013 és el següent: 
 

Inscrits a Borsa de 
treball 

Nombre 
col·legiats

2013 

Perits Judicials 601 

Perits d'ofici 413 

Perits de part 570 
Taxador Registre 
mercantil 261 
Taxador Agència 
tributaria 241 

Certificador energètic 2193 
 
 
Aquest any 2013 s’ha incorporat el llistat del certificadors energètics de l’ICAEN, que es va 
obrir la inscripció al mes de juny, i en menys de 7 mesos, s’han registrat 2.193 inscripcions 
fins al final de l’any 2013, llistat que es va actualitzant de manera periòdica i que es pot 
descarregar des de la pàgina web del CAATEEB, i està linkada al web de ICAEN. 
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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 2013 s’han fet sessions informatives, conferències i tallers, en total han estat les 8 activitats 
que s’enumeren a continuació, a les quals hi ha assistit 126 professionals: 
 
 

Activitat Data Inscrits 
Sessió informativa 2a edició Programa emprenedors del sector de 
la construcció de BCNACTIVA 14 d’abril 65 
 
Descobreix les competències clau: avalua't i dóna visibilitat al teu 
talent (taller pràctic) 13 de setembre 15 

Instruments per al finançament del teu projecte empresarial 17 de setembre 12 

El currículum vitae per competències 1 d’octubre 30 

Taller d'autocandidatura 29 octubre 15 

Marca personal i identitat digital a la recerca de feina 27 de novembre 30 
 
Descobreix les competències clau: avalua't i dóna visibilitat al teu 
talent (taller pràctic) 7 desembre 7 

Treballar a Europa 17 de desembre 17 

Total 8 activitats   126 
 
 
Construjove 

 
El Servei d’Ocupació del CAATEEB ha treballat molt activament en l’organització i desenvolupament de 
la jornada Construjoe 2013. Els eixos principals de la jornada han estat les competències, altres 
sortides professionals més especialitzades, l’emprenedoria i el mentoring, la marca personal i 
identitat digital, el treball a l’estranger i el valor que demanes les empreses. 
L’aspecte més positiu ha estat que aquest enfocament ha permès una jornada de caire més 
humanístic i social  com en l’edició anterior, amb una sensibilitat especial tant per part de ponents 
com d’assistents de que les habilitats i actituds són la claus per afrontar amb èxit l’entrada en el 
mercat de treball i la situació actual del sector. 
Com a novetat s’han inclòs uns tallers d’aprenentatge en els treballs professionals més habituals en 
aquest moments (Certificats d’habitabilitat, certificats d’eficiència energètica i ITE), i una introducció al 
BIM com metodologia emergent dins de l’activitat professional i el càlcul de costos professionals. Tots 
ells aspectes clau en l’inici de l’activitat professional, a la que van assistir 80 joves estudiants i nous 
col·legiats. 
 
 
Construmón 
 
També ha col·laborat en l’organització de Construmón, les jornades d’internacionalització dels 
professionals, les empreses i despatxos del sector, en especial les constituïdes per aparelladors, 
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arquitectes tècnics i enginyers d’edificació. Aquest any es va realitzar la 2a edició el 19 de setembre 
amb una assistència de 127 persones. 
 
La jornada Construmon es va obrir amb una taula que va comptar amb la participació de Maria Rosa 
Remolà, presidenta del CAATEEB; Sebastià Pujol, vocal de la Junta de Govern del servei d’Ocupació; 
Pere Torres, secretari d’empresa i competitivitat i Jaume Fornt director de l’Agencia de l’Habitatge de 
Catalunya. Aquesta primera taula va estar precedida d’una segona taula igualment institucional amb 
representació de diferents organismes i institucions del sector de la construcció, com la Conselleria 
de Territori i Sostenibilitat, el COAC, la Cambra de Comerç de Contractistes, el Gremi de Constructors 
i l’APCE. 
 
Varen participar a la jornada representants de la consultoria internacional Pwc per explicar quina és 
la situació del mercat de l’edificació al món, la Universitat Europea de Madrid, ACC10 en temes 
d’internacionalització de les empreses i licitacions a l’estranger i la Caixa i representants del despatx 
d’advocats Roca Junyent per explicar com finançar i muntar una filial a l’estranger. 
 
 
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 2013, s’han realitzat 22 entrevistes 
d’orientació, i s’han atès, més de 200 consultes. 
 
 
Emprenedors i autoocupació 
 
Des del 2009, el CAATEEB a través del conveni signat amb Barcelona Activa ofereix 3 edicions del 
programa per a nous emprenedors en el sector de la construcció. Aquest és un programa que inclou 
una formació per adquirir els coneixement i habilitats necessaris per emprendre el teu negoci i 
realitzar el pla de viabilitat, així com l’acompanyament tutelat del desenvolupament d’aquest pla. 
Durant el període 2013, s’han dut a terme 3 edicions amb 20 participants cadascuna. 
 
 
Projecte Mentoring júnior-sènior 
 
El Servei d’Ocupació ha iniciat al 2013, una nova línia de suport al jove emprenedors que consisteix 
en l’acompanyament al col·legiat júnior en l’inici de la seva activitat professional per part d’un 
professional sènior que a partir de la seva experiència l’orienta en criteris d’actuació professional. 
Aquest any s’ha iniciat amb un programa pilot configurat per 4 parelles de júnior-sènior. La iniciativa 
d’aquesta acció ha nascut de les sinèrgies promogudes per la comissió junior i sènior del CAATEEB i 
l’equip de mentors esta configurat per professionals amb més de 25 anys d’experiència que de forma 
altruista s’incorporen al projecte per donar suport als joves professionals. Estan en marxa 9 parelles 
més que acabaran la seva mentoría al juny del 2014. 
 
 
Actualització del model de competències i projecte de certificació professional 
 
El CAATEEB va publicar al 2005 el Model de competències dels professionals de l’edificació i que al 
2013 s’ha treballat en la seva actualització. El primer model es centrà en la fase de d’execució del 
procés d’edificació, i aquest nou model actualitzat incorpora totes les fases del cicle (urbanització, 
concepció i disseny, construcció, manteniment, rehabilitació i enderroc). El nou model identifica 7 
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àmbits d’especialitats, 28 perfils professionals i 70 competències que defineixen als professionals de 
l’edificació, entre genèriques, de gestió i tècniques. 
 
El nou Model de competències és la base per a la creació d’un nou procediment de certificació 
professional, un projecte ambiciós que el CAATEEB ha posat en marxa en col·laboració amb el Col·legi 
d’Aparelladors de Madrid i de la consultoria internacional Pricewaterhouse Coopers. El nou sistema 
respon al nou entorn social i del mercat de treball, que en el futur no es regirà per les atribucions 
regulades sinó per la competència professional, la qual es valorarà, no tan sols per la titulació 
acadèmica, sinó que cal afegir l’experiència professional, la formació continuada, les habilitats, 
actituds i valors aplicats en l’exercici de la professió. Més enllà del currículum professional, el nivell 
de competència en una determinada especialitat haurà de ser demostrable de manera objectiva i 
continuada mitjançant la certificació professional. 
 
Tot aquest nou sistema de certificació es farà sota la norma internacional ISO 17024: 2012 que és el 
màxim nivell de regulació en la certificació de persones i reconeguda a tot el món. I el resultat final 
serà la certificació dels professionals de l’edificació per especialitats, en quatre categories, segons la 
seva experiència i actualització de coneixements.   
 
Al llarg del 2013 s’ha avançat en la preparació del nou sistema que es posarà en marxa a mitjans de 
l’any 2014. En el marc d’aquest projecte, s’han celebrat dues jornades d’informació i debat dins del 
cicle Professió i futur, dedicades, la primera a la situació internacional i la segona als requeriments 
que avui demana el mercat de treball. Per donar la màxima difusió, aquestes jornades s’han celebrat 
simultàniament en els col·legis de Barcelona i Madrid i s’han emès per vídeo estriming a través del 
Canal Vídeo accessible des del web del CAATEEB. El projecte de certificació professional ha tingut 
també una important repercussió en els mitjans de comunicació de l’àmbit econòmic i mercat de 
treball. 
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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 creació d’Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances (ASP) el nostre 
objectiu principal ha estat aconseguir més i millors pòlisses que emparin la responsabilitat civil 
professionals en qualsevol dels aspectes i/o activitats que desenvolupin els col·legiats i, des de la 
vessant de la previsió social alternativa, millorar els serveis de PREMAAT vers als mutualistes.  
 
En aquest sentit, ASP CORREDORIA ha continuat desenvolupant la seva tasca aconseguint ampliar el 
ventall de pòlisses que es poden oferir als tècnics i millorant les condicions del servei amb les 
asseguradores amb les que treballem, tant en l’àmbit professional com personals. Per donar 
cobertura a les responsabilitats professionals dels tècnics, actualment podem oferir pòlisses de les 
següents asseguradores: MUSAAT, AXA, MARKEL, FIATC i ALLIANZ.  
 
A més a més, s’han contractar dues pòlisses col·lectives que complementen la protecció de la 
cobertura de responsabilitat civil com és la cobertura de defensa jurídica (asseguradora DAS) i la de 
reclamació d’horaris impagats (asseguradora ARAG). Quant a les pòlisses de protecció en l’àmbit 
personal ASP treballa amb:  
 
Assistencia Sanitària: ADESLAS, SANITAS,  MEDIFIATC , ASEFA, GENERALI i AXA 
Assegurances de la llar: GENERALI,  ALLIANZ i AXA 
Assegurances de vehicles: GENERALI i ALLIANZ 
Baixes mèdiques per accident o malaltia: MÚTUA DE TERRASSA i PREVISIÓ MALLORQUINA 
 
La Corredoria del CAATEEB ha gestionat al llarg del 2013 un volum de primes de MUSAAT de 
7.909.709,22 € (5.151.189,48 de prima fixa  2.758.519,74 de prima complementària). 
 
 
 
Responsabilitat civil 
 
L’activitat generada durant el 2013  ha estat la següent: 
 
 

Pòlisses 31/12/2013 segons Musaat  2013 % del total de pòlisses 

 RC  Professional 3.390 94,27% 

 RC Professional PLUS 4 0,11% 

 RC Taxadors 137 3,81% 

 RC Obres Menors per Administracions 3 0,08% 

 RC Perits 11 0,31% 

 RC Societats Arquitectura  Tècnica 45 1,25% 

 RC Arquitectes 6 0,17% 

 RC Ampliació per obra viva 0 0,00% 

 Total pòlisses  3.596 100,00% 
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En aquest àmbit s’estan oferint també pòlisses de responsabilitat civil professional amb altres 
assegures com ara AXA, MARKEL o FIATC. Amb l’asseguradora Axa s’han contractat 231 noves 
pòlisses durant el 2013 (262 assegurats) 
 
 

 La renovació de la pòlissa a final de l’any 2013 ha tingut menys incidències que el passat 
any, ja que el sistema de càlcul de les primes implantat en la renovació del 2013 s’ha revisat i 
els increments de prima s’han estabilitzat .  

 
 

 No obstant el manteniment de les primes del 2013, aproximadament un 50% dels assegurats 
tenen un prima inferior a 1.000 €, es continua mantenint la tendència generalitzada de la 
baixada de capitals assegurats 

 
. 
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Sinistralitat MUSAAT 2013 
 
El quadre adjunt mostra a continuació les xifres del 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. 
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TIPUS 2012 2013 % Increment 

Extrajudicials 165 122 -26% 

Civils 151 95 -37% 

Penals 8 7 -13% 

Laborals 0 2 100% 

Sancionadors 8 4 -50% 

C. Preventives 42 24 -43% 

Total C. preventius i sinistres nous  374 254 -32% 
 
 

 Las tendència en l’evolució del nombre sinistres declarats a la Mútua per els assegurats 
continua  decreixent. 

 

Servei d’intervenció ràpida en cas d’accidents laborals 

 
Al servei de Mútues s’han rebut un total de 15 comunicats d’accident durant l’any 2013 ( 1 accident 
mortal, 5 accidents greus o molt greus i 9 lleus ).  
Aquest moviment suposa una disminució dels accidents del 13 % respecte de l’any 2012. 
 
 
Premaat 
 
El nombre total de mutualistes corresponent a les comarques de Barcelona són 3.317 dels quals 
2.223 són mutualistes actius (67’02 %) i la resta són mutualistes passius (32’98 %), els quals són 
beneficiaris de les prestacions de jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat i fills minusvàlids. 
 
 
PREMAAT 

2013   

1 - Actius Bàsic Ampliat 699 
1 - Actius Professional 1200 

1 - Actius Bàsic 62 
grup obligatori 1961 

1 - Actius PLUS Jubilació  Viduïtat 127 
1 - Actius PLUS Estalvi Jubilació 199 
1 - Actius PLUS Assegurança de Vida 15 

1 - Actius Complementari 1 38 
Altres Grups  379 
    

Total mutualistes actius 2223 
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PREMAAT 

2013 Mutualistes Passius 

Bàsic+ Bàsic Ampliat 831 

G2000 2 

P.Professional 26 

grup obligatori 859 

Complementari 1r 147 

PLUS Estalvi Jubilació 19 

Plus Jubilació- Viduïtat  69 
Altres Grups  235 
    

Total mutualistes passius 1094 
    

 
 
Gràfic del repartiment de prestacions relativa als mutualistes passius 
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 D’altra banda també es beneficien d’altres prestacions de PREMAAT 225 col·legiats 

mutualistes actius ( prestacions per accident, subsidis per defunció, natalitat, nupcialitat, 
paternitat, maternitat, risc derivat d’embaràs, etc. ) 

 Aquest any hem tramitat un total de 1.685 peticions dels col·legiats mutualistes (altes noves, 
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 2013 s’han rebut 9.269 consultes a la consultoria tècnica. Aquestes dades mostren un 
increment de trucades d’un 52,73 % respecte de l’any passat. Les consultes han estat tant 
presencials com telefòniques, amb una temàtica diversa. 
 

Via d'entrada de les consultes Resoltes % / total  

Telefòniques directes 6948 74,96 % 

Telefòniques via centre d'atenció telefònica (CAT)  124 1,34 % 

Presencials 1200 12,95 % 

Correu electrònic 997 10,76 % 

Totals 9269 100,00 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El temes més consultats han estat, per aquest ordre: habitabilitat, certificació energètica, legislació i 
normes en general i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), ITE, informes, certificats, dictàmens, 
seguretat i salut, responsabilitats i atribucions (LOE), control de qualitat i marcatge CE, projectes i 
direcció d’obres, i accessibilitat/ascensors. 
 

Tema Resoltes % / total  

Habitabilitat 2660 28,70% 

Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) 1558 16,81% 

Legislació i normes, i Codi Tècnic (CTE) 1468 15,84% 

ITE, Informes, certificats, dictàmens 984 10,62% 

Seguretat i Salut 540 5,83% 

Responsabilitats i atribucions (LOE) 522 5,63% 

Control de qualitat i marcatge CE 408 4,40% 

Projectes, Llicències d’activitats , e-llicències 349 3,77% 

Accessibilitat i ascensors 302 3,26% 

Diversos 478 5,16% 

Totals 9269 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 sencera de 
Documents a l’abast en format pdf. Aquesta col·lecció és una sèrie de monogràfics sobre temes 
d’interès que ofereixen tota la informació que el tècnic necessita per realitzar la seva pràctica 
professional. Els continguts han estat pensats per a l’àmbit normatiu de Catalunya, i inclouen tota la 
informació que es considera necessària per al desenvolupament de l’àmbit concret sobre el qual 
tracta cada número. 
 
La col·lecció de Documents a l’abast s’actualitza i s’amplia constantment. En l’actualitat es poden 
descarregar: 

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

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

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

12.3  Tres casos pràctics de control de qualitat de l'estructura de formigó 
13.2 Enderrocs de la construcció 
14.1 Criteris per a la redacció d’informes, certificats, peritatges i dictàmens 
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 
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Nous documents editats durant el 2013: 
 
13.3  Residus en la construcció 
17.6 Volum I  El certificat i la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge usat (Decret 141/2012) 
17.6 Volum II El certificat i la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge usat . Decrets 

d’habitabilitats i Guies de comprovació 
 
 
Assaigs de laboratori 
 
Durant l’any 2013, la consultoria tècnica ha donat serveis tant a col·legiats com a particulars amb els 
assaigs de laboratori. Els assaigs realitzats són: 
 

Test d’aluminós 2013 % / total 

Particulars / Empreses 376 62,77% 

Col·legiats / Societats col·legials 223 37,23% 

Total 599 100,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altres assaigs 2013 

Prova de carbonatació 3 

Difraccions 1 

Densitats i porositats 14 

Test d’amiant 2 

Total 20 

Te s t A lum inós
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Eines informàtiques desenvolupades 
 
Durant l’any 2013 s’han desenvolupat diverses eines informàtiques per facilitar la feina dels 
professionals: 
 

o 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). 

o Revisió i renovació dels informes del generador per documentar el control realitzat a l'obra.  
o Fitxes per a la redacció del programa de control 
o Revisió dels fulls de càlcul per a la confecció dels lots i seguiment de control de qualitat de 

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

desenvolupades pel CAATEEB. 
o 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. 

 
 
Venda de publicacions 
 
Des de la consultoria gestionem la venda de llibres així com la seva divulgació dins de L'Informatiu i 
la pàgina web, a través del Centre de documentació. 
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3.2 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 

 

Acció realitzada 

Durant el 2013 el Centre de Documentació ha rebut més de 29.710 consultes a través dels diferents 
mitjans que té al servei dels col·legiats: telemàtiques via web, telefòniques, presencials, 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 Quantitat 

Consultes telemàtiques via web 29710 

Consultes no telemàtiques 3193 

Consultes de material a la sala 3019 

Visites al Centre de documentació 2762 

Préstecs de materials 1298 

Totals 39982 
 

Via d'entrada de les consultes  Resoltes 
% / 
total  

Presencials 1915     60% 

Telefòniques directes 957     30% 
Telefòniques via centre d'atenció telefònica 
(CAT)  31     1% 

Correu electrònic 290     9% 

Totals 3193     100%
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A més, destaquem que el Centre de documentació acumula una gran col·lecció tècnica consolidada 
amb 20.147 llibres vigents; 219 títols de revistes tècniques actius; 1.890 recursos electrònics en el 
nostre catàleg; 554 Dvd i Cd-rom. 
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Així mateix en els últims anys s’han entrat 13.788 referències a la base de dades. També s’han 
incorporat a la base de dades de legislació les 84 disposicions aprovades i publicades al BOP, 
DOGC, BOE i DOUE aquest darrer 2013. 
 
 
El web de l’Àrea Tècnica 
 
Durant el 2013 s’ha seguit treballant per millorar el web creant nous recursos i actualitzant apartats i 
bases de dades. 
 
 

▪ Habitabilitat: S’ha continuat renovant, ampliant i actualitzant l’apartat d’habitabilitat per tal 
d’adaptar-lo al nou decret publicat a finals de l’any passat i completant-lo amb un document a 
l’abast. 

 
▪ Certificació energètica dels edificis: S’ha creat un apartat amb informació sobre la 

certificació energètica en edificis nous i un altre amb edificis existents. 
 

▪ Marcatge CE: Amb motiu de la entrada en vigor del reglament de productes de construcció 
europeu hem actualitzat la informació i documentació que tenim sobre aquest tema. 

 
▪ Sessions de l’Àrea Tècnica. Hem afegit les presentacions de les sessions i vídeos 

d’algunes de les jornades tècniques realitzades perquè les consulteu quan ho necessiteu. 
 

▪ Actualitat: S’han realitzat més de 40 notes d’actualitat per informar-vos de nova normativa, 
les publicacions pròpies i les que destaquem, les subvencions, les activitats i notícies més 
recents que us poden ser d’utilitat. 

 
▪ 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. 
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3.3 SEGURETAT I SALUT 
 
 
Comissió de seguretat del CAATEEB 
 
La Comissió de Seguretat i Salut del CAATEEB està formada per arquitectes tècnics experts en aquest 
àmbit, fa reunions bimensuals en les que intercanvia informació d’actualitat, assessora en els 
projectes del CAATEEB, debat i dóna suport tant en futures accions del Col·legi com en projectes.  
 
Servei d’assistència en cas d’accident a l’obra 
 
Des de desembre del 2009, el CAATEEB té oberta una atenció específica en suport al  col·legiat que 
es trobi davant d’un accident  laboral a l’obra en la que intervé. El col·legiat pot establir contacte amb 
aquest servei a través del número de telèfon mòbil directe -també des del número general del 
CAATEEB- 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 sempre convé 
contactar com més aviat millor. El col·legiat disposarà sempre del suport del CAATEEB en tots aquests 
casos. El 2013 s’han atès 27 casos de col·legiats que han tingut un accident a l’obra. 
 
Consultes de seguretat i salut 
 
El 2013 s’han atès 578 consultes sobre seguretat i salut laboral, sobre tot relacionades amb l’exercici 
de coordinació, estudis i plans de seguretat i salut, formació i altres. 
 
Jornades tècniques  
 
El 9 de maig es va fer una jornada sobre les malalties professionals, en la qual es va presentar un 
nou Document a l’abast. En la sessió, el subdirector general de Seguretat i Salut Laboral del 
Departament d’Empresa i Ocupació va explicar la situació d’aquestes malalties a Catalunya. 
 
El 9 de juliol es va fer una nova jornada en la qual es va presentar i actualitzar tota la informació 
sobre els plans d’autoprotecció amb la finalitat de poder oferir la oportunitat de conèixer millor uns 
treballs que poden ser de molt interès pels col·legiats. 
 
L’11 de desembre es va fer una nova sessió del cicle MATINS CONSTRUCCIÓ dedicada a la seguretat i 
salut i responsabilitats professionals en aquesta ocasió aplicades a les obres de rehabilitació i 
manteniment.   
 
Publicacions tècniques 
 
S’ha preparat la publicació de dos nous Documents a l’abast: Malalties professionals més freqüents 
en el sector de la construcció i La coordinació d’activitats empresarials en el sector de la construcció. 
 
D’altra banda, la seguretat i la salut han estat presents de manera continuada en la revista 
L’INFORMATIU en diferents aportacions, redactades des de la unitat de seguretat, sobre temes 
d’actualitat, divulgació de consultes i dades estadístiques entre altres informacions.   
 
La unitat de seguretat treballa en col·laboració amb diferents organitzacions en els treballs de 
preparació de documents, d’anàlisi i diagnòstic de la prevenció. 
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3.4 REHABILITACIÓ I MEDI AMBIENT 
 
 
 

 
 
 
La declaració de l’any 2013 com a l’Any de la rehabilitació energètica ha comportat un gran repte i 
una gran motivació per a l’Àrea Tècnica, en la voluntat d’aprofitar aquesta oportunitat per 
desenvolupar tot un seguit d’activitats que situïn al Col·legi i els seus professionals com a 
capdavanters en la resposta que el nostre sector ha de donar als compromisos ambientals 
internacionals, mitjançant la millora del comportament energètic del parc construït, reforçant el 
compromís social i ambiental de la professió i donant suport als professionals, al sector i a la societat 
en aquesta aposta de futur.  
 
Per donar-li major projecció, es va voler comptar amb el recolzament del sector i des d’un primer 
moment, hem comptat amb el suport de les administracions més vinculades a aquest tema, com són 
l’Agència de l’Habitatge, el Institut Català d’Energia de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. Així 
mateix, diverses empreses han volgut donar el seu suport a les accions programades, com són: 
ANFAPA, BASF, GAS NATURAL, IPUR, KNAUF INSULATION, MAPEI, PAREX, PROPAMSA, SIKA, STO, TESTO I 

WEBER.  
 
El programa d’accions de l’Any de la Rehabilitació energètica ha estat organitzat en quatre eixos 
bàsics: Difusió i sensibilització professional i social; Coneixement, recerca i formació; Diagnosi; i 
Intervenció. Moltes són les accions que s’han materialitzat dins de l’any 2013, i moltes altres s’han 
encetat i tindran un recorregut molt més llarg al llarg de l’any 2014 i següents. Com a síntesi del que 
s’ha fet i agrupat pels eixos comentats tenim: 
 
 
A.- Difusió i sensibilització professional i social 
Al llarg de tot l’any s’ha reforçat la presència en els diferents mitjans de comunicació als quals te 
accés el Col·legi, per difondre el missatge de la rehabilitació energètica, tant cap al col·lectiu 
professional com vers el sector i la societat en general. Algunes accions són les següents: 
 

 Presència en els diferents mitjans de comunicació amb més de 30 aparicions com resultat 
d’una acció continuada transmetent informacions sobre l’eficiència energètica dels edificis 
existents i les seves possibilitats d’estalvi amb rehabilitació. Cal destacar la presentació del 
Test Energia en les noticies de diverses televisions: TV3, canal 3/24, TV2 i BTV.  
 

 Realització de la certificació energètica de tots els edificis del Col·legi per mostrar el 
compromís de la institució en aquest àmbit. Les etiquetes resultants han estat: Barcelona, 
“E”; Terrassa a St. Francesc, “F”; Terrassa al Vapor, “E”; Vic, “E”; Mataró, “D”; Manresa, “E”; i 
Granollers, “D”. Ara, amb aquesta informació tant sols queda anar incorporant millores 
energètiques. 

 
 Publicació de 20 articles de caire tècnic i de divulgació professional, relacionats amb 

l’auditoria, la rehabilitació i l’eficiència energètica del parc construït. 
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 Elaboració de 25 articles breus de divulgació general referits a diferents aspectes relacionats 

amb l’ús i l’estalvi de l’energia a la llar, que s’han enviat a diferents mitjans de comunicació 
d’àmbit general, comarcal o local, publicats en www.testenergia.cat i en alguns mitjans. 
 

 Organització i assistència a diverses activitats formatives i de divulgació amb jornades, 
seminaris o ponències orientades a la posta al dia en aspectes clau de la rehabilitació i 
l’eficiència energètica, en les quals han participat uns 2.000 professionals. 

o Jornada La rehabilitació energètica dels edificis. 24 de gener, al TecnoCampus de 
Mataró-Maresme. 

o Sessió informativa Test Energia. 27 de febrer, al Col·legi Barcelona.  
o Jornada L'any de la rehabilitació energètica i el Test Energia. 3 d’abril, a la Delegació 

de Mataró. 
o Jornada Procediment de certificació energètica d’edificis. 17 de maig, a la sala del 

Col·legi d’Odontòlegs.  
o Jornada Entre certificar i avaluar el parc construït. La rehabilitació energètica. 21 de 

maig, a la Diputació de Barcelona.  
o Conferència L'any de la rehabilitació energètica. Test Energia. 23 de maig, dins la fira 

Construmat 2013. 
o Sessió Rehabilitació energètica a Europa i Espanya. 24 de maig, dins del Buildings 

Solutions Word Congress del Construmat.  
o Conferència L’any de la rehabilitació energètica. Test Energia. 23 de maig, dins la fira 

Construmat. 
o Jornada Dubtes i consultes sobre CE. 19 de setembre, a la sala del Col·legi 

d’Odontòlegs. 
 

 Creació de l’Auto Test Energia, adreçat als ciutadans, per fer una primera estimació dels 
consums energètics de casa seva mitjançant l’aportació d’unes dades elementals del seu 
habitatge. També es donen alguns consells per millorar el seu comportament energètic. Més 
de 300 persones han utilitzat ja aquesta eina de sensibilització ciutadana. 

 
 Preparació de material pedagògic per a la realització de tallers educatius de sensibilització en 

temes d’eficiència energètica anomenat “Amb la casi sí que s’hi juga”. Tallers que s’adrecen 
a nens i nenes de 8 a 12 anys de les escoles catalanes i que es poden realitzar tant a les 
diferents seus col·legials com en les pròpies escoles. Iniciat amb èxit a finals de desembre i 
actiu al llarg del 2014. També s’ha elaborat un el joc interactiu Amb la casi sí que s’hi juga 
per que els nens puguin experimentar amb millores energètiques a la casa des del web: 
www.testenergia.cat 

 
 Creació del web Test Energia per concentrar les eines desenvolupades al llar de l’any i 

facilitar l’accés de professionals i ciutadans. En aquest web s’han allotjat aplicacions 
desenvolupades com: Auto test energia, el joc interactiu: amb la casa sí que s’hi juga o 
l’autovaluació per a experts del Test energia. A finals de 2013, l’han visitat més de 4.000 
persones. 
 

 També estem treballant un conveni amb empreses energètiques per difondre més 
àmpliament el missatge de la rehabilitació i l’eficiència energètica. 

 
 

B.- Coneixement, recerca i formació 
S’ha treballat per enriquir el bagatge de coneixement aplicat de que disposa el Col·legi en els temes 
energètics de l’edificació fent algunes eines i publicacions útils pels professionals. També s’ha fet una 
sòlida campanya en l’àmbit de la formació dels professionals. En aquesta línia s’han format 2.200 
alumnes amb 1.750 hores de formació impartida. La tasca realitzada ha estat la següent: 
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 Estudi i anàlisi de la situació del sector, pel que fa als aspectes d’eficiència energètica. 

Detectar mancances i necessitats en matèria de rehabilitació en les quals els nostre col·lectiu 
professional pot contribuir eficaçment amb una especialització de qualitat. 
 

 Aplicació informàtica que facilita i millora la qualitat dels resultats en l’auditoria i qualificació 
energètica a partir de la utilització de les solucions constructives reals existents en els edificis 
catalans. També incorpora propostes de millora quantificades pel que fa a la millora que 
comporten i els costos corresponents. 
 

 Les bases de dades d’empreses i productes de l’Agenda de la Construcció Sostenible s’han 
incrementat en més de 200 productes relacionats amb l’eficiència i la rehabilitació energètica. 
 

 Servei d’assessorament als professionals en temes d’eficiència i rehabilitació energètica. La 
realització de les certificacions energètiques, el Test Energia i les intervencions de millora 
han comportat més de 300 consultes tècniques al llarg de l’any. 
 

 Publicació de dues guies, una orientada a la gestió de la rehabilitació d’edificis d’habitatges i 
l’altra a la certificació energètica. Tasca realitzada en col·laboració amb altres organitzacions 
professionals. 

 
 Màster en certificació energètica i avaluació de la qualitat ambiental dels edificis (2a edició). 

15 edicions del curs d’Introducció a l’eficiència energètica. 60 edicions del curs de Certificació 
energètica en edificis existents. 5 edicions del curs en Rehabilitació energètica. 2 edicions del 
curs en Auditoria energètica.  
 

 
C.- Diagnosi 
La fase de diagnosi és l’etapa més important en tota actuació professional relacionada amb la millora 
del comportament energètic d’un edifici existent. Per aquesta raó, l’Any de la rehabilitació energètica 
ha orientat una part dels seus esforços en l’auditoria i la certificació energètica dels edificis, buscant 
disposar de veritables experts, dotats de les eines adequades per poder oferir un servei de qualitat. 
 
Amb aquest objectiu s’ha creat un procediment i unes eines pròpies del Col·legi que s’ha anomenat 
TEST ENERGIA®. Es tracta d’oferir a la societat una diagnosi energètica de qualitat que permeti establir 
les mesures de millora adients en cada cas. Un servei d’assessorament per a l’eficiència i l’estalvi 
energètic dels edificis, el qual vol anar més enllà de la “certificació energètica” treballant sobre dades 
reals de consum i sobre els hàbits dels usuaris. Això ha de permetre fer unes propostes de millora 
raonables per la realitat de l’edifici i del seus usuaris, avaluant costos de millora i períodes de retorn 
de la inversió. 
 
El web de TEST ENERGIA® ofereix als professionals un sistema d’autoavaluació el qual permet avaluar 
els coneixements en els tema i incorporar-se al grup d’experts Test Energia. Uns experts que 
disposen del Manual Test Energia que els guia en les inspeccions i d’altres recursos per facilitar-los-
hi els millors resultats en la diagnosi energètica dels edificis. Diversos professionals interessats han 
realitzat l'autoavaluació i 25 ja formen part del grup d’experts habilitats per a la realització de TEST 

ENERGIA®. 
 
El Test Energia ha despertat interès d’entitats i administracions a les quals s’ha presentat, de cara a 
fer auditories energètiques dels seus edificis. Així mateix, el Test Energia® està contribuint a 
posicionar al col·lectiu d’aparelladors com expert en auditories i en rehabilitació energètica tal com o 
mostren les dades dels primers sis mesos d’entrada en vigor del Decret de Certificació energètica. De 
100.000 certificats realitzats, uns 47.000, es a dir pràcticament la meitat, han estat redactats per 
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membres del nostre col·lectiu professional, el que mostra l’alt grau de confiança que mostra la 
societat per la nostra tasca. 
 
 
D.- Intervenció 
Tot i que la fase de diagnosi és essencial, el projecte de rehabilitació energètica ha de garantir que 
les millores proposades són les adequades i que garanteixen la millor relació entre la millora de 
prestacions i els seu cost, així com un període d’amortització raonable.  
 
Per ajudar a la redacció d’un projecte de rehabilitació energètica, s’ha desenvolupat una aplicació 
informàtica que incorpora solucions de millora ajustades als sistemes constructius existents en els 
edificis catalans. L’objectiu és ajudar en l’elaboració de propostes de millora complertes i coherents 
amb els resultats de la diagnosi, i així assolir una eficiència energètica raonable amb les possibilitats 
que ens ofereix l’edifici. Unes propostes que determinen el grau de millora i la despesa econòmica 
que comporten. 

 
Rehabilitació d’un edifici com a exemple 
Com a complement de totes les accions comentades i en una voluntat de fer una acció de síntesi la 
qual agrupi l’essencial dels quatre eixos bàsics, s’ha plantejat la realització d’un projecte i d’una obra 
de rehabilitació energètica exemplar d’un edifici en el qual s’apliquin les millors tècniques i 
procediments disponibles i es faci una monitorització que permeti avaluar els resultats. Per poder-ho 
fer, avui ja disposem de l’edifici que serà objecte de la rehabilitació, situat al carrer Princesa de 
Barcelona. Un edifici propietat de l’Ajuntament de Barcelona i cedit a la cooperativa d’habitatge 
Sostre Cívic per desenvolupar un nou model d’accés a l’habitatge en règim cooperatiu sense ànim de 
lucre.  
 
En aquest moment, uns estudiants de l’Escola d’Edificació de la UPC estan desenvolupant el projecte 
de rehabilitació i el Col·legi assumeix la coordinació i la recerca d’empreses que aportin els materials 
i els recursos necessaris per dur a terme la rehabilitació. Es tracta d’assolir estàndards de qualificació 
energètica A o B amb el foment d’energies renovables i sistemes innovadors.  
 
 
Agenda de la construcció sostenible  
 
Aquest any s’han publicat sis nous vídeos que tracten aspectes fonamentals de l’ambientalització del 
sector amb una orientació pràctica, senzilla i adreçada tant als tècnics i professionals com als 
usuaris: Certificació energètica i Test Energia, Aïllar cobertes; Ascensors eficients; El recorregut de 
l’energia; El nou CTE HE i Vidres i estalvi energètic. També s’ha continuat treballant en l’enriquiment 
de la base de dades de productes per adaptar-se a la contínua evolució dels aspectes ambientals en 
el sector i s’ha renovat el sistema de cerques, per que també apareguin productes relacionats. Els 
productes que han obtingut DAPc s’han incorporat a la base de dades i també s’ha continuat 
enriquint la secció anomenada Casos pràctics, amb el suport de l’agrupació AUS, amb tres nous 
exemples. 
 
Pel que fa a la utilització, s’han vist més de 60.000 pàgines al llarg de l’any, el 60% per nous visitants 
i el 40% per visitants habituals. El 30% d’aquests visitants són catalans, el 48% de la resta de l’Estat i 
el 22% d’altres països de la resta del mon. Els vídeos s’han visualitzat prop de 7.000 vegades. 
 
 
El sistema DAP®construcció 
 
El Sistema DAPc de certificació ambiental de materials, ja s’ha consolidat tant a nivell nacional com 
internacional i s’ha potenciat el seu valor dins del sistemes d’avaluació ambiental del edificis en el seu 
conjunt com ara LEED, BREAM o VERDE. Per actualitzar els seus continguts i adaptar-se a la nova 
legislació internacional, s’ha renovat i millorat el Sistema. El Consell assessor es va reunir per 
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aprovar unes noves instruccions generals del sistema (IGP) i unes noves regles de categoria de 
producte de la construcció genèrica. Aquesta actualització s’ha fet amb l’ajut de la consultora Leitat 
que dóna recolzament científic al Sistema. 
 
Al llarg d’aquest any 2013 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. Tres noves empreses s’ha incorporat al Sistema: PRESTO 

IBERICA, GRESPANIA i CERACASA, i s’han generat 10 noves DAPc de productes de les empreses: 
CERACASA, GRESPANIA, KNAUF INSULATION, FNPIZARRA I FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL GRANITO 

DE GALICIA. 
 
 
Simposi Tradició i innovació en rehabilitació 
 
Mantenir el debat i el intercanvi d’experiències i coneixements entre empreses i professionals a 
l’entorn de l’actualitat en les tècniques de rehabilitació, és imprescindible. Per fer-ho possible, 
enguany s’han organitzat dues noves edicions del Simposi “Tradició i innovació en rehabilitació”, 
prioritzant els continguts relacionats amb la rehabilitació energètica, tant pel que fa a les 
presentacions com a les exposicions tècniques i comercials oferint una visió pràctica de les 
possibilitats que ofereix el mercat en la millora del comportament energètic dels edificis existents. 150 
professionals han participat en aquests dos simposis 
 
Els dies 25 i 26 d’abril va tenir lloc el 2n Simposi, en el qual es van tractar temes de rehabilitació 
energètica i d’intervenció front problemes d’humitats. Les conferències marc van ser presentades per 
Jordi Martí i la Minerva Embuena i les empreses participants en aquesta edició van ser: GIACOMINI, 
JUNKERS, ZEHNDER GROUP IBERICA, OTIS, BAXIROCA, GAS NATURAL, BASF, REHABILIT i TORRES 

SERVICIOS TÉCNICOS.  El  3r Simposi va tenir lloc els dies 21 i 22 de novembre, i els temes tractats en 
aquest cas van ser: L’obra de rehabilitació i l’aïllament com a rehabilitació energètica. Les 
conferències marc van ser presentades per Xavier Casanovas i Montserrat Bosch, i les empreses 
participants van ser: 2PE, IBERTRAC, PROMSA, AGD, SIBER, CONSTRUNEXT, KNAUF INSULATION, STO I 

ROCKWOOL.  
 
 
La rehabilitació del recinte modernista de Sant Pau 
 
Valorant la importància dels treballs de rehabilitació que s’estan duent a terme al recinte modernista 
de l’Hospital de Sant Pau, es van organitzar unes jornades sobre rehabilitació i patrimoni els dies 24, 
25 i 26 d’octubre. Les Jornades van tenir lloc al CAATEEB i es van completar amb una jornada al 
recinte per poder veure in situ tot el que s’havia estat parlant en les ponències. 
 
Les jornades es van dividir quatre apartats temàtics: Un projecte de referència per a la ciutat de 
Barcelona; Estudis previs i diagnosi; La rehabilitació; Tècniques o oficis per a la rehabilitació. Els 
encarregats de desenvolupar la primera temàtica varen ser en Jordi Bachs, director generant de la 
Fundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau, Xavier Guitart, arquitecte coordinador del Pla 
director i Frederic Crespo, arquitecte director d’Infraestructures. Per exposar la resta del contingut, 
van passar alguns dels tècnics de les diferents disciplines responsables dels estudis previs, tècnics 
que han intervingut en les obres de rehabilitació en diferents pavellons, així com també els artesans 
que van intervenir per fer possible la restauració.  
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4. IMATGE I COMUNICACIÓ  
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4. IMATGE I COMUNICACIÓ 
 
4.1 CANALS DE COMUNICACIÓ 
 
 
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@, que enguany ha estat renovat, ha mantingut la seva periodicitat setmanal i es reforça de manera 
puntual amb butlletins específics de serveis com ara el servei de validació, col·legiació, formació, 
borsa de treball, àrea tècnica o jurídica. Totes les informacions publicades tant al setmanari com als 
anomenats 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.  
 
El web principal del CAATEEB es complementa amb altres pàgines web del fetes des del Col·legi 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, l’assessorament als 
professionals i la gestió en matèria d’assegurances. L’any 2013 va entrar plenament en funcionament 
el nou espai web AREA BUILDING SCHOOL www.areabs.com  la plataforma de formació en línia posada 
en marxa conjuntament amb el Col·legi de Madrid i disponible per a tots els professionals de 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 2012 amb una periodicitat trimestral, 
amb un contingut que potencia el tractament en profunditat dels temes de caire tecnològic i 
professional. Finalment, els seguidors de les xarxes socials tenen en Twitter un nou canal de 
comunicació amb el CAATEEB, ja sigui col·legiats o ciutadans en general i a finals d’any ja superàvem 
de llarg el miler de seguidors. L’objectiu de la participació en la xarxa és incrementar la nostra 
visibilitat i posicionament social, a més de millorar les eines de comunicació amb el col·lectiu 
professional.  
 
 
Setmanari 7@ tots 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 cinquè 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 anomenats Flaix de novetats 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 248. 
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Durant el segon semestre de l’any s’ha iniciat un procés de revisió del sistema d’enviaments de 
comunicacions electròniques als col·legiats, amb la millora del 7@ i la racionalització i segmentació 
de la resta de comunicacions més específiques. Aquest nou sistema permetrà als col·legiats i usuaris 
escollir quines comunicacions volen rebre en funció de les seves necessitats i preferències i 
culminarà amb la preparació i disseny d’un butlletí electrònic renovat i millorat adaptat perfectament 
als nous dispositius mòbils. El nou 7@ es preveu que comenci a publicar-se al gener. 
 
 
L’INFORMATIU 20 anys 
 
La revista del Col·legi, L’INFORMATIU, que tradicionalment havia estat l’eina principal de comunicació 
amb els col·legiats, ha esdevingut definitivament la revista tècnica y de debat professional del nostre 
col·lectiu i d’interès per als professionals de la construcció en general. La seva periodicitat ha estat 
trimestral amb l’edició de 4 números. Mentre que el setmanari 7@ ha complert amb la funció 
d’informar puntualment de les novetats del Col·legi i la professió, L’INFORMATIU aprofundeix en els 
temes que ens interessen i guanya un component de revisió de la nostra activitat com a 
professionals. Les seccions principals de què es composa la revista són el Tema, Professió, 
Assessorament, Tècnica, Espai Empresa i Cultura. 
 
Alguns dels temes professionals que s’han abordat des de la revista al llarg de l’any han estat la 
internacionalització dels despatxos, el nou paper emergent dels emprenedors o el projecte Professió i 
futur, posat en marxa pel CAATEEB amb l’objectiu de guanyar competitivitat en un mercat globalitzat. 
En l’àrea d’assessorament i normativa, destaca l’any dedicat a la rehabilitació energètica amb les 
noves eines per donar suport al dia a dia professional. També destaquem l’anàlisi d’obra amb els 
reportatges dedicats a les principals realitzacions arquitectòniques del moment, així com l’apartat que 
du per títol Coneixements, amb la participació d’experts en construcció, una secció que gaudeix d’una 
gran acceptació per part del col·lectiu professional. 
 
La mitjana de pàgines publicades ha estat de 128 i enguany hem arribat al número 338 de la revista. 
Amb la sortida del darrer trimestre de l’any passat s’acomplien 20 anys des de la sortida del número 1 
de la revista del CAATEEB. 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 s’ha donat a conèixer 
al llarg del 2013 i que ha estat exposada a les seus col·legials de Barcelona, Granollers, Mataró i 
Terrassa. El Col·legi disposa ara d’una revista tècnica, però també del que ha estat la crònica dels 
darrers 20 anys de la seva història i la de la professió, que és totalment accessible al web a través de 
l’hemeroteca electrònica. 
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Les publicacions 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@. Els professionals interessats poden 
descarregar-se el número sencer en format pdf o bé consultar-lo al web i també des del i-pad i i-
phone (www.apabcn.cat/informatiu). Durant aquest any s’ha enllestit el procés de millora del format 
electrònic amb la integració del programa de lectura electrònica ISSU, que comporta avantatges com 
una lectura més àgil i una presentació més moderna, atractiva i útil, entre d’altres. 
 
El mateix format electrònic que s’ha utilitzat per posar al dia L’informatiu és el que hem utilitzat per a 
la millora de la Memòria anual d’activitats, que ara es presenta amb ISSU, tot permetent una fàcil 
lectura electrònica combinada amb la possibilitat d’imprimir la publicació en el mateix format. 
 
 
Espai web per a la comunicació i gestió  
 
La pàgina web www.apabcn.cat és avui una de les 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. Disposa d’un sistema 
d’autogestió per part de les diferents àrees del CAATEEB, que permet una renovació i actualització 
dels continguts de manera àgil i rigorosa, 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, aquestes es publiquen 
en un apartat d’informació així com un sistema automàtic d’inscripció en línia.  
 
Al llarg de l’any 2013, la pàgina web ha seguit un procés de millora continuada amb nous continguts 
d’actualitat en totes les àrees de servei. Per tal de conèixer en profunditat l’ús que en fan els 
col·legiats i usuaris en general, s’ha establert un sistema de control i valoració estadística, que 
permet la realització automàtica d’informes d’utilització de les diferents seccions. 
 
S’han creat noves àrees com ara el Canal Vídeo, que permet accedir a la visió de els activitats i 
jornades gravades amb el sistema de vídeo estríming. Aquesta secció ha estat molt utilitzada i ben 
valorada pels col·legiats. També s’ha establert una connexió directa des de la pàgina web del 
CAATEEB a Twitter, amb l’objectiu d’incrementar la difusió de la informació publicada al web. 
 
El 2014 continuarem el procés de millora del web amb noves seccions i es farà una nova proposta 
gràfica i de distribució de la home, que seguirà la línia que s’establirà pel nou 7@, per tal de guardar 
una homogeneïtat en la imatge institucional. 
 
 
Twitter, l’espai de participació 
 
El CAATEEB és present a les xarxes socials i ja fa un any i mig que participa activament en el debat 
ciutadà a través del seu compte de Twitter que es va posar en marxa al juliol del 2012. A finals del 
2013, s’havien fet prop de 1.400 piulades, entre les pròpies i els reenviaments i el compte del 
CAATEEB havia sobrepassat el miler de seguidors entre col·legiats, empreses, institucions, 
associacions del sector i altres professionals interessats en seguir-nos.  
 
Els temes que s’han abordat al llarg de l’any fan referència al dia a dia del CAATEEB i l’actualitat 
professional, amb informacions de l’activitat col·legial, nova normativa, economia i esdeveniments i, 
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en general, tota aquella informació que es considera d’interès per als nostres seguidors. Mitjançant la 
xarxa, també s’ha ofert el punt de vista i l’opinió de l’organització professional respecte dels temes 
que ens interessen.  
 
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. En un futur proper i en funció de les possibilitats, està previst ampliar la participació del 
CAATEEB en altres xarxes socials.   
 
 
 

1. ESTADÍSTICA GENERAL DE LA PÀGINA WEB 
 

 
 
>> Comparativa amb any anterior 
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2. CONTINGUT I ÚS DE LLOC 

Àrea  
Nombre pàgines 
vistes 

  
Serveis al col·legiat 1.019.561 
El Col·legi 97.705 
Agenda 70.159 
Serveis al ciutadà 33.589 
Cerca 31.046 
Altres 30.640 
Serveis a les empreses 12.153 
  

 
* Seccions més vistes dins de Serveis al col·legiat 

Seccions dins de serveis al col·legiat 
Nombre pàgines 
vistes 

Borsa de treball 299.594 
Formació 219.315 
Àrea tècnica 207.680 
Visats 169.390 
Centre documentació 29.584 
Actes i activitats 14.965 
Assessoria 13.556 
Avantatges 12.068 
Publicacions 11.346 
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2.1. Pàgines més vistes 

Pàgina Títol de la pàgina 

Nombre 
pàgines 
vistes 

   
Pagines/inici Inici 828.434 
Serveicolegiat/borsa/bt/pagines/ 
ofertesactives Ofertes borsa de treball CAATEEB 87.217 
Serveicolegiat/borsa/fullofertes/ 
pagines/cercador_ofertes Cercador ofertes 60.235 
Serveicolegiat/borsa/pagines/ 
borsadetreball Servei d'ocupació 44.306 
Serveicolegiat/atecnica/pagines/ 
tecnica Àrea tècnica 35.073 
Serveicolegiat/pagines 
/serveisalcollegiat Serveis al col·legiat 33.409 
Cerca/resultatscerca Centre de cerca 32.291 
Serveicolegiat/borsa/fullofertes 
/pagines/cercador_ofertes_estranger Cercador ofertes estranger 26.403 
Serveicolegiat/formació 
/formaciooberta/pagines/ 
llistacursosformaciooberta Cursos de formació contínua 22.701 
Serveicolegiat/borsa/fullofertes 
/pagines/full_ofertes Full d'ofertes 22.223 
    2.155.094

 
 
2.2. Principals pàgines d’entrada 

 
Página d'entrada Visites 
Pagines/inici 574.312
Serveicolegiat/borsa/bt/pagines/ofertesactives 16.563 
Serveicolegiat/pagines/serveisalcollegiat 9.692 
Serveicolegiat/borsa/fullofertes/pagines/full_ofertes 4.717 
Ciutada/cerca/pagines/certificadors-energetics 4.198 
Serveicolegiat/visats/digital/administracio/pagines/ceduleshabitabilitat 3.750 
Serveicolegiat/borsa/pagines/borsadetreball 3.334 
Serveicolegiat/borsa/btl/pagines/certificadors-energetics 3.146 
Ciutada/directori/pagines/directoridecollegiats 2.690 
Serveicolegiat/atecnica/actualitat/pagines/normativa27 2.617 
 770.693
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2.3. Documents més descarregats 

Document Ut 
Documentacio/Borsa/Treball/certificadors 5.178 
Documentacio/serveis/visats/impresos/2011-CATALA/NEP1_CAT 3.933 
Documentacio/serveis/visats/impresos/2011-CATALA/NEP1_CAT 3.864 
Docs/habitatge/Home/Serveis/tramits/Impresos/formularis/ 
Cedules dhabitabilitat/Sollicitud_Cedula_Segona_Ocupacio 3.530 
Documentacio/areatecnica/legislacio/1211001 3.031 
Documentacio/BorsaTreball/certificadors 2.310 
Documentacio/cursos/public/pladeformacióB3 2.296 
Docs/habitatge/Home/Serveis/tramits/Impresos/formularis/ 
Cedules dhabitabilitat/Sollicitud_Cedula_Segona_Ocupacio 2.289 
Documentacio/areatecnica/legislacio/1211001 1.885 
Documentacio/areatecnica/legislacio/decret141_annex_2 1.811 
  
Total documents descarregats 232.928 
  

  

Total documents diferents descarregats: 8.294 
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3. USUARIS 
3.1. Procedència per països 
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3.2. Procedència per ciutats 

 
 

3.3. Navegadors 
 
 

Navegador Visites 
Internet Explorer 290.359
Chrome 263.467
Firefox 125.774
Safari 60.146 
AndroidBrowser 19.270 
IE withChromeFrame 4.140 
Mozilla 2.531 
Safari (in-app) 1.938 
Opera 1.645 
BlackBerry 426 
 770.693

 
>> Dins d’ Internet Explorer, la versió més utilitzada és la 8 
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3.4. Visites a través de dispositius mòbils i número de visites per tipus de 
dispositiu mòbil 
 

 
 
 Visites 
Desktop 715.078
Mobile 39.787 
Tablet 15.828 
 770.693

 

 
 

3.5. Usuaris nous i recurrents 
 

 
3.6. Implicació. Freqüència 
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3.7. Implicació. Durada de la visita 

 
 
 
 
 
 
 

4. FONTS D’ENTRADA 
4.1. Principals fonts d’entrada 

 
Principals fonts de referència(excloent altres webs del CAATEEB i correu electrònic) 
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4.2. Xarxes socials  

 
Vistes provinents de les principals xarxes socials 
 

 

 



 119

 

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. 
  
L’activitat del gabinet de premsa al llarg del 2013 ha estat intensa en els àmbits de la rehabilitació i 
medi ambient, coincidint amb la difusió de la campanya 2013 Any de la rehabilitació energètica, el 
llançament del Test Energia i l’aprovació i entrada en vigor de la nova inspecció i certificació 
energètica dels edificis. També van tenir interès els temes d’aniversari: 20 anys de la revista 
L’INFORMATIU, 25 anys de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia i 10 anys dels Premis Catalunya 
Construcció. 
 
La posada en marxa del projecte Professió i futur per a la certificació professional, conjuntament amb 
el Col·legi d’Aparelladors de Madrid, va merèixer l’atenció dels mitjans econòmics, mentre que 
l’aprovació de l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals va marcar el final de l’any. 
Finalment, des de l’àrea de premsa es van difondre altres temes de relació institucional i activitats del 
CAATEEB com ara la participació a CONSTRUMAT, el conveni signat amb l’associació Secot per al 
suport als emprenedors, amb el Col·legi d’Administradors de Finques per a la formació en línia o la 
celebració de la segona edició de CONSTRUMÓN. 
 
Coincidint amb la celebració de CONSTRUMAT i amb l’objectiu de reforçar l’acció de comunicació dels 
aparelladors al saló, es va llançar una campanya publicitària dedicada a L’aparellador, el seu tècnic 
de capçalera, que en aquesta ocasió va posar l’èmfasi en l’aparellador com a expert en la certificació 
i l’eficiència energètica dels edificis. La campanya va consistir en falques de ràdio publicades en les 
emissores RAC1 i Catalunya Ràdio. 
  
Durant l’any 2013 s’han emès 36 notes de premsa sobre temes de política professional i de promoció 
d’activitats que interessen els ciutadans. S’ha establert un contacte periòdic amb periodistes 
especialitzats de la premsa general i s’ha mantingut un contacte continuat amb les revistes del sector.  
 
Les principals informacions de premsa que s’han emès als mitjans al llarg del 2013 són les següents: 
 
Gener 

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

-25 anys dels aparelladors del Bages-Berguedà-Anoia 

Febrer  

-Conveni per al foment de l’activitat empresarial 

-La revista del CAATEEB celebra amb una exposició el 20è aniversari amb més de 300 números 

publicats 

-El Col·legi d’Aparelladors llança el Test Energia 
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Març 

-Aparelladors i administradors de finques per la formació en línia 

Abril 

-Exposició d’art Sabates nàufragues 

-132 candidatures optaran als Premis Catalunya Construcció 

Maig 

-La construcció reclama mesures per sortir de la paràlisi 

-25 anys dels aparelladors del Bages-Berguedà-Anoia 

-El Col·legi d’Aparelladors participa activament a CONSTRUMAT 

-Campanya de promoció professional a la ràdio 

-Catalunya aposta per la renovació energètica dels edificis 

-Nova campanya de promoció professional dels aparelladors 

-Benvinguda la certificació energètica dels edificis 

Juny 

-17 finalistes optaran als Premis Catalunya Construcció 2013 

-Josep Maria Valeri guanya el Premi Catalunya Construcció 2013 a la Trajectòria Professional 

-L’Hotel Renaissance i les Drassanes de Barcelona guanyen els Premis Catalunya Construcció 2013 

Juliol 

-Competir en el mercat global de l’edificació 

Agost 

-Els aparelladors alerten del problema de les obres abandonades 

-Aprovat l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals 

Setembre 

-L’informatiu 20 anys! 

-Sabadell acollirà el 22 Sopar anual d’aparelladors del Vallès Occidental 

-Arriba CONSTRUMÓN 

-Nova campanya de promoció professional dels aparelladors 

-Al·legacions a l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals 

Octubre 

-Neix el projecte Mentoring de suport als joves professionals 

-Sopar dels aparelladors del Vallès Occidental i concurs de fotografia 

Novembre 

-La Intercol·legial s’adhereix al Manifest pel Dret a Decidir 

-Hem de mantenir els nostres edificis en condicions adequades de seguretat, confort i estalvi 

energètic 

-Manifest per la qualitat democràtica 

-El Col·legi d’Aparelladors gestiona més de 3.600 inspeccions tècniques d’edificis 
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-La Intercol·legial celebra que el Senat insti el Govern a consensuar la futura Llei de serveis i col·legis 

professionals 

Desembre 

-20 anys del Poema visual per a una façana, de Joan Brossa 

-Campanya de la Generalitat per difondre el valor dels col·legis professionals 

-Un llibre recull els 25 anys dels aparelladors del Bages-Berguedà-Anoia 

 

 

4.3 IMATGE GRÀFICA I PROMOCIÓ PROFESSIONAL 

 

L’Àrea de Comunicació dóna suport als diferents departaments del CAATEEB en la difusió i promoció 
dels serveis col·legials, actes, jornades i sessions i prepara les campanyes institucionals i plans de 
comunicació. També prepara i coordina l’edició de publicacions institucionals ja sigui en suport 
electrònic o bé en paper. Quant a la imatge gràfica, treballa en la preparació de models de 
documents que permetin als diferents departaments treballar amb la màxima autonomia, tot fent la 
supervisió i control necessaris que garanteixin una imatge homogènia de la institució. 
 
La campanya institucional 2013 Any de la rehabilitació energètica ha estat un dels temes principals 
de treball, amb la creació del logotip i el manual gràfic que ha acompanyat la comunicació 
institucional al llarg de l’any. S’ha preparat també una campanya per promocionar entre els 
professionals l’ús els serveis del CAATEEB, el seu coneixement i els avantatges d’estar col·legiats. 
Igualment s’ha preparat una campanya paral·lela destinada als nous afiliats del CAATEEB, tot i que 
encara s’ha de fer el seu llançament definitiu. 
 
Amb l’objectiu de dotar la institució dels documents adequats de presentació pública del Col·legi i de 
la professió, s’ha preparat un nou catàleg institucional en 3 idiomes que explica qui són els 
aparelladors i quines són les seves funcions en el procés constructiu, així com la tasca de suport 
professional que fa al Col·legi. També s’ha redactat un document de presentació institucional destinat 
als mitjans de comunicació i periodistes especialitzats. Tots dos s’editaran en diversos formats, 
principalment electrònic i esperen la seva aprovació i revisió definitiva per al seu llançament i 
distribució. 
 
Aquest any 2013 destaca la campanya Construmat 2013, amb la preparació de l’estand institucional i 
el material de comunicació sobre la professió d’aparellador en un context internacional i els serveis 
del CAATEEB, a més de reforçar la campanya publicitària L’aparellador, el tècnic de capçalera. 
 

Amb l’objectiu de que els col·legiats puguin fer servir les senyes d’identitat de la professió, s’ha 
preparat un logotip institucional específic, així com el seu manual i normes d’ús. Un cop estigui 
convenientment registrat, es farà la seva promoció entre el nostre col·lectiu. 
 
També és funció d’aquest departament la preparació d’elements de promoció i difusió d’activitats i 
serveis: fulletons publicitaris, anuncis per a publicacions i bànners electrònics, cartells, targetons i 
invitacions en paper i electròniques, referides tant a accions promogudes des de Barcelona com les 
delegacions.  
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5. DELEGACIONS 
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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 complert el segon any de vida. La comissió 
territorial de la delegació està formada pels companys Sebastià Jané, Joan Jané, Joan Olivella, Laura 
López i Meritxell Bosch. El company Sebastià Jané exerceix 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 2013. 
 
 
Relacions amb l’entorn 
 
El delegat ha mantingut reunions amb l’alcaldessa de Sant Sadurní, per donar-li a conèixer l’activitat 
de la Delegació i trobar línies de col·laboració institucionals. També ha fet contactes amb el Consell 
Comarcal del Garraf i Node Garraf per al Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf.  
 
 
Formació, sessions tècniques i informatives 
 
Gener 
-Descontrucció de l’amiant sense risc 
Assistents: 21 persones 
 
Abril 
-Introducció a l’eficiència energètica 
Assistència: 25 persones 
 
Juny 
-Certificació energètica d’edificis existents (CE3x i CE) 
Assistència: 26 persones 
 
-Reparació i reforç de fonamentacions en rehabilitació d’edificis 
Assistents: 9 persones 
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Octubre 
-Instruments Testo 
Assistents: 22 persones 
 
Novembre 
-Novetats i canvis en les assegurances de Musaat i Premaat 2014 
Assistents: 13 persones 
 
Desembre 
-Peces de gres porcellànic de gran format 
Assistents: 15 persones 
 
El total d’assistents a aquestes sessions ha estat de 131 persones. 
  
 
Comunicació, cultura i actes socials 
 
Sopar 2013 
 
La Delegació de l’Alt Penedès-Garraf va celebrar el 25 de gener el tradicional sopar anual de 
col·legiats i col·legiades. La trobada es va fer al restaurant La Cucanya de Vilanova i la Geltrú, amb la 
participació de setanta companys acompanyats dels seus familiars i amics. La trobada va ser 
presidida per Josep M. Martí, regidor d’Urbanisme de Vilafranca del Penedès; Joan Giribet, regidor 
d’Urbanisme de Vilanova i la Geltrú; Maria Rosa Remolà, presidenta del CAATEEB i Sebastià Jané, 
delegat de l’ Alt Penedès-Garraf. Durant la vetllada es van entregar els premis del concurs, es va 
retre homenatge als col·legiats que complien 25, 50 i fins i tot 70 anys de professió i es va donar la 
benvinguda als nous col·legiats. 
 
Empreses col·laboradores: 

 Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 GRUPO PUMA 
 PREFABRICATS PUJOL 
 CAFÈS NOVELL 
 CAVES ALSINA & SARDÀ 
 JOAN OLIVELLA, S.L 
 EXCAVACIONES CHE 
 EL XAMFRÀ 
 EL FORNELL 

 
Conferències 
 
Les catedrals del vi  
Aprofitant la celebració de la fira VIJAZZ a Vilafranca del Penedès, la delegació del Alt Penedès-Garraf 
va programar una conferència sobre les catedrals del vi, impartida pels companys Meritxell Bosch i 
Sebastià Jané, amb referències als cellers modernistes. Els assistents van poder gaudir d’un tast de 
vins dirigit per l'enòleg i membre de l'Acadèmia Tastavins del Penedès, Pep Trias. 
Data: 2 de juliol  
 
 
Activitats socials i d’oci 
 
Visita teatral al Palau Reial  
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La Delegació de l'Alt Penedès-Garraf va organitzar una visita teatralitzada al al Palau Reial, actual 
Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Des del 1209 que es va construir com a seu dels reis de 
Catalunya-Aragó i fins el 1935 que es va convertir en un museu accessible per a tothom, el palau ha 
anat tenint diferents usos. La visita teatralitzada pretenia fer viure diferents moments històrics viscuts 
en les dependències del Palau Reial a través de vuit personatges històricament documentats. 
Data: 23 de novembre 
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5.2 DELEGACIÓ DEL BAGES-BERGUEDÀ-ANOIA 
 
 
Equip responsable 
 
La comissió territorial del Bages-Berguedà-Anoia està formada per Joan Carles Batanès (delegat), 
Marc Rovira, Cristian Marc Huerta, Conxi Pladellorens, Anna Vegas (fins el 31 d’octubre) i Pere 
Vilarrubias. La comissió territorial 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 
2013, comptant amb la participació i col·laboració desinteressada de nombrosos col·legiats. 

 

Serveis al col·legiat 

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 8 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 col.legiats i usuaris en general. S’han donat d’alta 46 certificats digitals d’idCat. 

 

Relacions amb l’entorn i projecció de la delegació 
 
Taula de la Construcció Bages (Cambra de Comerç) 
 
La Taula de la Construcció és un organisme impulsat per la Cambra de Comerç de Manresa i format 
pels diferents agents implicats en el sector de la construcció del Bages, entre els quals es troba la 
nostra delegació. 
 
 
Taula de la Construcció del Berguedà 
 
La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia, lidera la Comissió de Treball per fer propostes per a la 
millora de les ordenances municipals de Berga, en el marc de la Construcció del Berguedà. 
 
 
Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia (CUMA) 
 
La Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia, en la qual hi participa la Delegació del Bages-
Berguedà-Anoia, compleix funcions de caràcter informatiu, consultor, gestor i resolutiu i, a instància 
dels Ajuntaments, també compleixen funcions interpretatives. 
 
 
Ajuntament de Manresa (Pla d’Actuació Municipal) 
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La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia participa activament amb el Pla d’Actuació Municipal de 
l’Ajuntament de Manresa, el qual té per objectiu final dirigir els canvis que està experimentant la ciutat 
cap a escenaris de major progrés econòmic i social per a tots els ciutadans i de millor posicionament  
territorial. És per això que incorpora mesures objectives que han de permetre dimensionar l’abast de 
la transformació promoguda. Actualment s’està treballant en varis projectes de diferents àmbits. 
 
ITES Ajuntament de Manresa (CAATEEB+COAC) 
La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia del CAATEEBi la Delegació del Bages-Berguedà del COAC, 
juntament amb l’Ajuntament de Manresa signen un conveni per l’elaboració de les ITES de Manresa. 
 
 
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A. (Fòrum) 
 
La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia i el Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A., 
estableixen un conveni de col·laboració per al desenvolupament de mesures per fomentar la 
rehabilitació del Nucli Antic de Manresa, possibilitant actuacions encaminades a l’arranjament i 
modernització d’aquesta part de la ciutat 
 
 
Conveni Ajuntament de Manresa Test Aluminós 
 
Entre la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia i l’Ajuntament de Manresa hi ha signat un acord de 
col·laboració per facilitar als ciutadans la realització de les proves de laboratori per determinar la 
presència de ciment aluminós quan aquesta prova sigui necessària per a la realització de la Inspecció 
Tècnica dels Edificis (ITE).  
 
 
Intercol·legial Tècnica de la Catalunya Central 
 
La Intercol.legial Tècnica està formada per la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia del CAATEEB, la 
Delegació del Bages-Berguedà del COAC, la Demarcació de Catalunya Central del COEIC i pel 
Col.legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa. 
 
 
Berga Progrés 
 
És una Societat Municipal de Promocions a Berga, de la qual en Joan Carles Batanés, delegat del 
Bages-Berguedà-Anoia, és un dels administradors del Consell d’Administració de la Societat 
Municipal. 
 
 
Associació de Comerciants i Empresaris de Berga (ACEB) 
 
La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia i l’Associació d’Empresaris del Berguedà, estableixen un 
conveni de col·laboració que permet que els col·legiats de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia 
puguin tenir un punt de referència del Col·legi al Berguedà.  
 
 
Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) 
 
La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia i la Unió Empresarial de l’Anoia, estableixen un conveni de 
col·laboració que permet que els col·legiats de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia puguin tenir 
un punt de referència del Col·legi a la comarca de l’Anoia. 
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Conveni de formació amb el Gremi Constructors 
 
Aquest conveni té com a objectiu l’organització i la impartició per part del CAATEEB de cursos 
formatius referents al Codi Tècnic de l’Edificació per encàrrec del Gremi de Constructors d’obres de 
Manresa i Comarca, destinat als seus agremiats. 
 
 
Consorci Viari Catalunya Central 
 
La Taula de la Construcció, en la qual participa la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia, assisteix a 
les assemblees del Consorci Viari de la Catalunya Central per presentar propostes de millora en la 
mobilitat del Bages al secretari de la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Conveni CAATEEB - Montepio de Conductors 
 
La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia i el Montepio de Conductors Sant Cristòfol-Manresa-Berga, 
estableixen un conveni de col·laboració per tal que els col·legiats de la Delegació del Bages-
Berguedà-Anoia puguin gaudir de diferents avantatges en el moment de contractar els diversos 
productes i serveis que el Montepio els pot oferir. 
 
 
Plataforma per a l’impuls de la rehabilitació energètica de l’edificació al Bages (PIREEB) 
 
Al gener de 2013 reunits els representants del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, la 
Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, la Delegació 
del Bages-Berguedà-Anoia del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Barcelona  i la Delegació del Bages-Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
components de la Intercol·legial Tècnica del Bages acorden crear la Plataforma per a l’impuls de la 
rehabilitació energètica de l’edificació al Bages (PIREEB). 
 
L’objectiu d’aquesta plataforma és impulsar les polítiques d’estalvi energètic en l’àmbit de la edificació 
al Bages, mitjançant la rehabilitació energètica del parc d’edificis construïts, tant els de titularitat 
pública com privada. Aquesta plataforma és oberta a  totes les administracions i agents relacionats 
amb la construcció i l’energia de la comarca del Bages que s’hi vulguin adherir.   

 

Formació, cursos i sessions tècniques  
 

Febrer 

Curs d’Introducció a l’eficiència energètica 

Data: 26 i 28 de febrer i 5 de març 

Durada: 12 h. 

 

Març 

Sessió: Dubtes i consultes sobre certificats de segona ocupació  

Data: 12 de març  

Durada: 2 h. 
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Sessió tècnica d’empresa: El primer geomorter per a la reparació del formigó (Igualada) 

Data: 14 de març 

Durada: 2 h. 

 

Maig 

Sessió: Reparació i reforç de fonamentacions en rehabilitació d’edificis 

Data: 28 de maig 

Durada: 2 h. 

 

 Juny 

Curs de Certificació Energètica d’edificis existents (CE3X i CE3) 

Data: del 13 de juny al 2 de juliol  

Durada: 24 h. 

 

Juliol 

Curs de Certificació energètica d’edificis existents (CE3X) 

Data: del 9 al 18 de juliol  

Durada: 16 h. 

 

Octubre 

Sessió: Presentació del portal LaMevaCiutat.cat  

Data: 10 d’octubre 

Durada: 1 h. 

    

Novembre 

Sessió: Novetats i canvis a les assegurances de MUSAAT I PREMAAT 

Data: 14 de novembre 

Durada: 1 h. 

 

En aquestes sessions hi ha participat 131 col·legiats 
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Comunicació, cultura i actes socials 

 
25è Sopar del Col·legiat 
 
El 29 de juny va tenir lloc el 25è Sopar del Col·legiat al Monestir de Sant Benet de Bages al terme 
municipal de Sant Fruitós de Bages amb una assistència de 83 persones entre col·legiats, 
acompanyats i convidats. Durant l’acte es va fer entrega de varies plaques commemoratives creades 
pel nostre company Jaume Soldevila, a diferents representants d’institucions. També es va fer 
entrega dels premis Taronja i Llimona. Durant el sopar es va presentar una recopilació de fotografies 
de les activitats realitzades durant aquests darrers 25 anys. La vetllada va estar amenitzada per la 
cantant de Gospel Anna Serra i dos músics acompanyants. A tots els presents se’ls va fer entrega 
d’un petit obsequi com a record de la vetllada.  
 
 
Acte Commemoratiu dels 25 anys 
 
Coincidint amb la data de la inauguració, el 20 de desembre d’enguany va tenir lloc l’acte de 
celebració dels 25 anys de la Delegació a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Manresa amb una 
assistència de 90 persones entre col·legiats, convidats i autoritats. 
 
Durant l’acte van intervenir Valentí Junyent, alcalde de Manresa; Joan Carles Batanés, delegat del 
Bages-Berguedà-Anoia; Maria Rosa Remolà, presidenta del CAATEEB; Genís Sinca, escriptor i 
periodista manresà i Gal.la Garcia, autora del llibre Bastint vint-i-cinc anys, on es pot trobar un recull 
de la història d’aquests 25 anys. A cada assistent se’ls va fer entrega d’un exemplar. 
 
En les diferents intervencions es va nomenar a les persones que han fet possible que la Delegació 
hagi pogut celebrar 25 anys, com ara els delegats i membres de les anteriors comissions territorials, 
gestores de la Delegació, el president del CAATEEB i l’alcalde de Manresa de l’any 1988.  
 
 
 
Activitats culturals i lúdiques 
 

III Partit de Futbol Dual 

El 17 de febrer, durant les festes de la Llum, es va celebrar el 3r Partit de Futbol Dual (amb dues 
pilotes) a l’Estadi municipal de futbol del Congost, on es van enfrontar la Intercol·legial Tècnica de la 
Catalunya Central i la Fundació Universitària del Bages en un ambient lúdicofestiu. 

Partit Bàsquet Manresa – UCAM Murcia 

El 14 d’abril, la Delegació va oferir l’oportunitat de veure el partit de la jornada 29 de la lliga Endesa 
enfrontant el Bàsquet Manresa i l’Ucam Murcia a un preu reduït per col·legiats, familiars i amics en 
motiu de la celebració del 25è aniversari. L’esdeveniment va tenir lloc al Pavelló Nou Congost. 

Caminada a la Tossa de Montbui 

El 5 de maig, amb motiu del 25è aniversari, la delegació va organitzar una caminada a la Tossa de 
Montbui (Anoia), on a més de la caminada, és va esmorzar, es va fer una visita guiada a l’esglèsia de 
Santa Maria de Tossa i al Castell, es va fer una ofrena floral a la Verge i la coral Migto ens va 
acompanyar amb algunes cançons. 
 
Caminada al Santuari de la Mare de Deu de Queralt 
El 19 de maig, amb motiu del 25è aniversari, la delegació va organitzar una caminada al Santuari de 
la Mare de  Déu de Queralt (Berguedà), on després d’un bon esmorzar, es va iniciar la caminada fins 
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el Santuari. A dalt ens va rebre el Mossèn Ramon Barniol i es va fer ofrena floral a la Mare de Déu. 
L’alcalde de Berga també ens va acompanyar en aquesta activitat. 
 
Ofrena a la verge del Monestir de Montserrat  
El 9 de juny, amb motiu del 25è aniversari, la delegació va organitzar una caminada al Monestir de 
Montserrat, on hi havia l’opció de pujar caminant, pel cremallera o amb cotxe. A una hora i lloc 
concrets hi va haver la trobada de tots els participants. Dins la basílica es va fer ofrena floral a la 
Verge i missa, posteriorment els escolanets de Montserrat van fer els cants: Conventual, Salve i 
Virolai.  

Amistós de Futbol 7 CAATEEB i COAC a Castellgalí 

El 28 de juny, arquitectes i aparelladors de les respectives delegacions al Bages, Berguedà i Anoia, 
es van veure les cares al camp municipal de Castellgalí. Jugat en format de Futbol 7 i en ambient 
lúdicofestiu, el partit es va decantar de la banda dels aparelladors per un contundent 7 a 4. 
 
 

Fires i premis 

Fira Ecoviure i XI Premis Ecoviure a les Instal·lacions i Construccions Sostenibles 

Durants els dies 18, 19 i 20 d’octubre d’enguany al Palau Firal de Manresa va tenir lloc la Fira 
Ecoviure, una fira per a la sostenibilitat on participen diferents sectors i es reparteixen diferents 
premis. Durant aquests dies es fa el lliurament dels premis, hi han jornades tècniques i es realitzen 
activitats divulgatives.  
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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.  
 
 
Serveis al col·legiat 
 
Entitat de registre del certificat digital IdCat 
 
La delegació 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.  

 
Relacions amb l’entorn 
 
 
Ajuntament de Mataró 
 
Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró. 
Aquest organisme té com a objectiu el control de les actuacions en els béns del patrimoni 
arquitectònic i ambiental de la ciutat, amb especial atenció sobre els béns catalogats. Antoni Floriach 
(delegat) i Joan-Fèlix Martínez formen part del Consell del Patrimoni i han assistit a les reunions 
programades. 

           
Consell Assessor Urbanístic de Mataró. 
Òrgan local de caràcter informatiu i deliberatiu en matèria urbanística. Antoni Floriach (delegat) forma 
part del Consell Assessor i ha assistit a les reunions programades. 

Participació a la Mesa Local de l’ Habitatge. 
La Mesa Local de l’ Habitatge té una funció consultiva, amb el dret de rebre informació general, 
àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes relacionats amb l’habitatge, i amb la facultat d’emetre 
informes, fer propostes o al·legacions. Antoni Floriach  delegat) ha assistit a les reunions 
programades. 
 
Consell Municipal de Medi Ambient 
El Consell Municipal de Medi Ambient és un organisme de caràcter consultiu en les matèries de 
competència municipal que afectin de manera directa o indirecta al medi ambient.  El Consell està 
integrat, entre d'altres, per representants d'entitats i organitzacions de la ciutat, així com dels grups 
polítics amb representació municipal. Aquest any la delegació, representada pel seu delegat, ha 
iniciat la participació en aquest consell. 
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Casa Capell. Club 21 
La Delegació del Maresme dóna suport al programa d' activitats del  Club 21 que s' organitzen a la 
Casa Capell de Mataró sobre desenvolupament sostenible. La Casa Capell és un equipament 
municipal situat al Parc Central de Mataró que, sota l’aparença d’un habitatge comú, busca mostrar a 
tothom aquelles opcions que tenim a l’abast per encaminar-nos cap a un desenvolupament 
sostenible. La Casa Capell s’adreça a tota la ciutadania, les entitats, els centres educatius i les 
empreses de Mataró. 
 
Conveni de col·leboració amb l’Associació Sant Lluc per l’Art 
Continua el conveni entre la Delegació del Maresme i l’Associació Sant Lluc per l’Art per promocionar 
l’art i la cultura al Maresme. El conveni s’ha renovat aquest any 2013 i Sant Lluc començarà la 
cinquena temporada d’exposicions a la Delegació. Des del gener fins al juny de 2013 s’han realitzat 6 
exposicions amb un gran èxit de participació ciutadana. 

 

Conveni de col·laboració amb Clack Produccions  

La Delegació del Maresme i Clack Produccions van signar el passat 26 de maig de 2011 un conveni 
de col·laboració durant cinc anys per impulsar un nou espai cultural al servei de la ciutat. L'activitat de 
Clack es durà a terme en el local que està just al costat de la Delegació, al carrer Xammar. L'espai 
tindrà el format de cafè cultural i la creació audiovisual serà un dels seus punts més forts. 
 

Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme 

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

 
Conveni de col·laboració amb TE de Tertúlia 

La Delegació del Maresme i l’entitat cultural Te de Tertúlia van signar a l’octubre de 2012 un conveni 
de col·laboració per impulsar un nou espai cultural al servei de la ciutat, les tardes culturals al Col.legi 
d’Aparelladors.  
 
 
Formació i sessions tècniques 
 
 
Formació contínua: 

 
 Certificació energètica d’edificis existents. 

Data: del 7 de maig al 16 de maig de 2013  
 

 Certificació energètica d’edificis existents. 
Data: juliol  

 
Sessions informatives, tècniques i espai empresa 
 

 
 Sessió de l’àrea tècnica: Dubtes i consultes sobre els certificats de segona ocupació. 

Data: 7 de febrer de 2013 
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 Espai Empresa: Productes per a la restauració de maçoneria. 

Data: 19 de març de 2013 
 

 Espai Empresa: Reparació i reforç de fonamentacions en rehabilitació d’edificis. 
Data: 2 d’abril de 2013 
 

 Espai Empresa: Aplicacions de la termografia infraroja. 
Data: 5 de juny de 2013 
 

 Espai Empresa: Aplicacions geomètriques en l’edificació. 
Data: 12 de juny de 2013 
 

 Sessió informativa: 48 hores open de Puig i Cadafalch 
Data: 19 d’octubre de 2013 
 

 Sessió informativa: Novetat a les assegurances de MUSAAT I PREMAAT 
Data: 12 de novembre de 2013 

 
 Espai Empresa: QUIMILOCK: la reparació-rehabilitació de les estructures de formigó armat  

Data: 26 de novembre de 2013 
 

 
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 va decidir dedicar un dia a la setmana a fer conversa en anglès orientat al camp 
professional de la construcció. S’han organitzat dos grups de conversa en el primer semestre de 
l’any. El primer grup de l’11 de gener al 28 de març, amb un total de 12 sessions; el segon grup de 
l’11 d’abril al 27 de juny, 12 sessions més. 
 

 Conversa en anglès del sector de la construcció. 
Data: del 30 de gener al 20 de març de 2013 
 

 Crea el teu Currículum en anglès 
Data: 23 de gener de 2013 
 

 Conversa en anglès del sector de la construcció. 
Data: del 4 d’abril al 29 de maig de 2013 
 

 
Comunicació, cultura i actes socials 
 
 
Sopar anual de col·legiats i col·legiades 
 
El divendres 24 de maig va tenir lloc el VI Sopar de Col·legiats de la Delegació del Maresme a la 
Masia Mas Coll d’Alella. 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 
3 empreses del Maresme que ja son els patrocinadors habituals d’aquest acte: BANCELLS 

ECOTÈCNICS, FOREST HOUSE i ALUMINIS ILURO. I com a empreses col·laboradores:  SPEEDGRASS,  
FUSTES PRAM, FOLGARONA,  2PE PILOTES, NOU/BAU, TE DE TERTÚLIA i AVELLANET AMBIENTS.  
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 VI Sopar de col·legiats del Maresme 
Data: 24 de maig 
Assistents: 96 

 
 
Acte culturals i socials 
 

 L’esplendor dels Medici. 
Data: dilluns 14, 21 i 28 de gener de 2013 
Assistents: 237 
 

 El París de la Belle Époque. 
Data: dilluns 11, 18 i 25 de febrer de 2013 
Assistents: 124 
 

 Anglaterra en l’època de Shakespeare. 
Data: dilluns 11, 18 i 25 de març de 2013 
Assistents: 126 
 

 Modernisme europeu; un art nou, jove i modern 
Data: dilluns 15, 22 i 29 d’abril de 2013 
Assistents: 117 
 

 Via Vèneto, de Vivaldi a Palladio 
Data: dilluns 6, 13 i 27 de maig de 2013 
Assistents: 126 
 

 Històries i paisatges de l’exili de la guerra civil espanyola 
Data: dilluns 7, 14, 21 i 28 d’octubre de 2013 
Assistents: 108 
 

 La ciència pas a pas. 
Data: dilluns 11, 18 25 de novembre i 2 de desembre de 2013 
Assistents: 71 
 

 El bicentenari de Giuseppe Verdi 
Data: dilluns 9 i 16 de desembre de 2013 
Assistents: 57 
 

 Excursió al Turó de Céllecs 
Data: 28 de setembre de 2013 
Assistents: 12 

 
Els actes culturals, socials i lúdics han suposat un total de 978 participants durant el primer semestre 
del 2013. 
 
 
Exposicions 
 

 “Punt i seguit”, del fotògraf Sergio Ruiz. 
Data: del 19 de desembre de 2012 al 15 de gener de 2013 

 
 “En la penombra”, del pintor Camil Giralt. 

Data: del 18 de gener al 16 de febrer 
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 "Procesos", de pintor Mariano Cabellos. 

Data: del 22 de febrer al 22 de març 
 
 “Elements”, del pintor alemany Uwe Hand. 

Data: del 26 de març al 27 d’abril  
 

 “Simbiosi permanent”, de Jaume Rocamora. 
Data: del 31 de maig al 23 de juny 
 

 “La plaça Xica, un petit món”, de Tano Pisano 
Data: 20 de juny 
 

 L’informatiu del CAATEEB. 
Data: Agost 2013 

 
 “Catarsi” de Marc Prat 

Data: del 5 al 26 de setembre de 2013 
 

 "Paisatges” de Toni Martí 
Data: del 4 al 26 d’octubre de 2013 

 
 “El desgel humà” de Marc Duran 

Data: del 30 d’octubre al 23 de novembre de 2013  
 

 “Damunt la mar en calma. Dues mirades” d’Araceli Merino i Carme Riera 
Data: del 14 de desembre de 2013 al 8 de gener de 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 139

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 2013, els membres de la Comissió de la delegació s’han reunit 
setmanalment, els dimecres al migdia, per tractar assumptes referents al funcionament dels serveis, 
programació i organització d’activitats tant a nivell professional com lúdic, visites tècniques, 
exposicions, relacions institucionals, vetlla dels interessos dels col·legiats a nivell d’atribucions i 
promoció de la nostra professió a la comarca. 
 
 
Relacions amb l’entorn 
 
Cambra de Comerç 
Dia: 15 de febrer 
Assisteix: Maria Molins 
Lloc:Cambra de Comerç d’Osona 
Reunió amb Miquel Sitjà delegat del COAC d’Osona i Noemi Morral de la Cambra de Comerç per 
programar una sessió informativa conjunta sobre emprenedoria, línies de finançament per a 
autònoms, internacionalització i presentació dels avantatges del Club Cambra. 
 
II Fira de Biomassa Forestal 
Dia: 21 de febrer 
Assisteix: Maria Molins 
Lloc: Recinte Firal El Sucre 
Acte inaugural de la 2a fira de biomassa que es va dur a terme al recinte Firal de la ciutat de Vic del 
21 al 23 de febrer. 
 
Consell Comarcal d’Osona 
Dia: 17 d’abril 
Assisteix: Maria Molins 
Lloc: Consell Comarcal d’Osona 
Reunió amb Josep Rovira, enginyer responsable de l’assessorament a municipis de la comarca 
d’Osona per tal de programar una sessió formativa sobre la redacció i tramitació de les llicències 
d’activitat adreçada al nostre col·lectiu. 
 
VI Jornades de Construcció Ecològica ecoARK 
Dia: 11 de maig 
Assisteix: Maria Molins 
Lloc: Tavertet 
Assistència a les 6es. Jornades de construcció ecològica que van tenir lloc els dies 11 i 12 de maig al 
municipi osonenc de Tavertet. 
 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
Dia: 23 de maig 
Assisteix: Maria Molins 
Lloc: CAATEEB-Osona 
Reunió amb Miquel Darnés, candidat a la presidència d’aquesta institució, per a exposar la seva 
candidatura i proposar futures col·laboracions entre les dues institucions per compartir sinèrgies en el 
cas de formació, sessions tècniques, entre d’altres temes. Miquel Darnés va presentar als enginyers 
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de la comarca la seva candidatura, a la Seu de la Delegació, el 23 de maig. Va estar escollit 
president després de les eleccions del mes de juny al CETIB. 
 
Col·legi d’Arquitectes d’Osona 
S’han mantingut diverses reunions i un contacte molt fluid amb la Delegació d’Osona del COAC durant 
tot l’any, quant a temes que afecten als dos col·lectius professionals i a l’organització de jornades 
conjuntes a nivell tècnic. 
Dia: 7 de juny 
Assisteix: Maria Molins 
Lloc: COAC Osona 
 
Actes de celebració dels 25 anys de la delegació d’Osona del COAC  
Patronat d’Estudis Osonencs 
Dia: 16 d’octubre 
Assisteix: Maria Molins 
Lloc: CAATEEB-Osona 
Reunió amb el vicepresident del patronat, Rafel Ginebra, per establir una possible col·laboració amb 
aquesta institució referent als actes que s’organitzen el 2014 sobre el Tricentenari. 
 
Col·legi d’Advocats d’Osona 
Dia: 28 d’octubre 
Assisteix: Maria Molins 
Lloc: CAATEEB-Osona 
Reunió de la delegada d’Osona, Maria Molins, amb el Degà i vicedegà del Col·legi d’Advocats 
d’Osona, Antoni Molas i Sebastià Puigdecanet, per tal d’incrementar la col·laboració entre ambdues 
institucions. Arran d’aquest trobada inicial s’acaba duent a terme la celebració d’una sessió 
informativa sobre RC Hereditària el mes de desembre. 
 
Patronat d’Estudis Osonencs 
Dia: 16 d’octubre 
Reunió amb el vicepresident del Patronat, Rafael Ginebra, per establir una possible col·laboració amb 
aquesta institució. 
 
Consell Comarcal d’Osona 
Dia: 27 de novembre 
Assisteix: Maria Molins 
Lloc: Consell Comarcal d’Osona 
Reunió amb Josep Baulenas, arquitecte tècnic responsable del departament d’habitatge al CCO per 
exposar la problemàtica del preu de les taxes a l’hora de tramitar les cèdules d’habitabilitat al Consell 
Comarcal d’Osona i el temps de tramitació, arran de vàries queixes rebudes per part dels nostre 
companys. 
 
Ajuntament de Vic 
Patronat de la ciutat antiga 
Enguany s’ha procedit a la nova constitució del Patronat de la Ciutat Antiga de Vic. La Comissió 
Territorial d’Osona va nomenar al col·legiat Pere Pou i Viñas com a representant del col·legi al 
patronat, el qual ha assistit periòdicament a les reunions d’aquesta comissió. 
 
Consell Assessor Urbanístic de la ciutat de Vic 
Arran de la creació del Consell Assessor Urbanístic de Vic, es nomena com a representant del 
Col·legi en aquest òrgan local al col·legiat Marc Manubens Mayans.  
 
Plataforma Afectats Hipoteca Osona  
A partir del juliol s’estableixen converses amb la PAH d’Osona per tal de poder elaborar un conveni 
de col·laboració amb el Col·legi en aquells casos en què, arran de la dació en pagament, calgui la 
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intervenció d’un arquitecte tècnic com ara en la tramitació de cèdules d’habitabilitat o dels certificats 
d’eficiència energètica per poder fer la transmissió a les entitats financeres. 
 
 
 
Formació i sessions tècniques 
 
Curs : Introducció a l’eficiència energètica 
Dates: 11, 13 i 18 de març 
Assistència: 20 col·legiats. 
 
Sessió tècnica: Productes i sistemes per a la restauració i 
sanejament d’edificacions en maçoneria 
Data: 14 de març 
Assistència: 22 col·legiats 
 
Sessió tècnica: Sistemes de calefacció amb biomassa 
Data: 20 de març 
Assistència: 17 col·legiats 
 
Curs : Certificació energètica d’edificis existents 
CE3X i C3 
Dates: del 8 al 24 d’abril 
Assistència: 21 col·legiats 
 
Curs : Anglès per a professionals de la construcció 
Dates: de l’11 d’abril al 13 de juny 
Assistència: 12 col·legiats 
 
Sessió informativa: Presentació del Club Cambra 
Data: 7 de maig 
Lloc: Delegació d’Osona del COAC 
Assistència: 16 col·legiats 
 
Sessió tècnica: Reparació i reforç de fonamentacions 
en rehabilitació d’edificis 
Data: 4 de juny 
Assistència: 14 col·legiats 
 
Curs: Certificació energètica d’edificis existents (CE3X) 
Dates: del 16 al 23 de juliol 
Lloc: Delegació d’Osona del CAATEEB 
Assistència: 20 col·legiats 
 
Curs: Certificació energètica d’edificis existents (CE3X) 
Dates: del 15 al 24 d’octubre 
Assistència: 14 col·legiats 
 
Sessió Informativa: 
Novetats i canvis a les assegurances de Musaat i 
Premaat 2014 
Data: 7 de novembre 
Assistència: 14 col·legiats 
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Sessió tècnica: Habitatges passius 
Data: 19 de novembre 
Assistència: 30 col·legiats 
 
Sessions informatives: ramitació i redacción de proyectes d’activitats 
Dies: 21 i 28 de novembre. 
Assistència: 37 col·legiats 
 
Sessió informativa: La responsabilitat civil hereditària 
Organitzat conjuntament amb el Col·legi d’Advocats de Vic 
Data: 17 de desembre 
 
 
Comunicació, cultura i actes socials 
 
Activitats Mercat del Ram  
 
5è. Concurs de paletes 
Dissabte, 23 de març 
De 10 a 1 del migdia 
Plaça del Carbó / Rbla. del Passeig - Vic 
 
El concurs va consistir en la construcció d’un element d’obra artesana de paleta, que enguany va ser 
l’execució d’un pentàgon regular d’1m de costat, 1,54m d’alçada total i una profunditat d’1m. 
Un total de 4 parelles de paletes van competir durant les 3 hores de concurs. El jurat va valorar: la 
geometria i dimensions, estabilitat i resistència, nivell d’acabats, ordre i neteja, ús del mínim material 
possible i temps d’execució. El concurs va ser molt disputat atès que el nivell dels participants era 
molt bo. Les parelles guanyadores van ser les següents: 
1rs Classificats: Josep Vidal i Miquel Olivar 
2ns.Classificats: Ton Carol i Santi Fortet 
3rs.Classificats: Josep Ribas i Ramon Oliveras 
Premis: 300, 200 i 100 € respectivament 
Patrocinadors del concurs: BIGMAT GIL, JÒDUL, CORRETJA i EURO-MAT. 
 
2n. Concurs de petits constructors 
Dissabte, 23 de març 
De 10 a 1 del migdia 
Plaça del Carbó / Rbla. del Passeig - Vic 
 
Aquest concurs va consistir en reproduir una construcció emblemàtica de la comarca d’ Osona 
utilitzant peces de LEGO. Va constar de dues categories: 
- Grup dels petits: nens i nenes de 5 a 8 anys. 
El grup dels petits van haver de reproduir la Torre del Rellotge de l’Ajuntament de Vic situada a la 
Plaça Major. Amb un total de 12 participants, els guanyadors d’aquesta categoria segons la valoració 
del jurant van ser: 
1a classificada: Miquel Güell Molist 
2n classificat: Bruna Soler Comerma 
3r classificat: Conrad Soler Comerma 
- Grup dels grans: nens i nenes de 9 a 12 anys 
El grup dels grans van haver de reproduir el Temple Romà de Vic. Amb un total de 7 participants, els 
guanyadors d’aquesta categoria segons la valoració del jurant van ser: 
1r classificat: Nicolau Vilaró Palau 
2n classificat: Roger Vilaró Palau 
3r classificat: Arnau Antentas Vernis 
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Els premis van consistir en jocs de LEGO per als tres primers classificats de cada categoria i obsequis 
per a tots els participants. Va ser una activitat molt festiva i tota la mainada va gaudir de valent! 
 
Sopars de col·legiats i col·legiades 
14 de juny  
La delegació d’Osona va celebrar el tradicional sopar de col·legiats de la comarca el divendres 14 de 
juny, al restaurant del Club Tennis Vic, al qual van assistir una seixantena de persones. Als voltants 
de 2/4 de 9 del vespre va començar el sopar amb un gran aperitiu a peu dret a la terrassa del 
restaurant i a continuació ens vam entaular per seguir amb la resta del sopar a l’interior de l’espai. 
 
Durant la celebració, la delegada Maria Molins va adreçar unes paraules als assistents i es va retre 
homenatge als 50 anys de professió al col·legiat 1.451 Jaume Cabeza i Fontdevila, un dels impulsors 
de la creació de la Delegació d’Osona i primer responsable de la Seu a la comarca l’any 1974. 
També es va retre homenatge als 25 anys de professió al col·legiat 6.780 Ramon Jordà i Pla. 
 
Una vegada finalitzat el sopar va començar el concurs del sopar que va ser conduit pel col·legiat 
Miquel Vilaró. Enguany vam escollir un joc amb el que segurament tots ens hem entretingut a la 
nostra infantesa i que que probablement va introduir a més d’un al món de la construcción: el LEGO. 
La prova va constar de 2 parts: 
1.- Reproducció del llagost, l’ escultura que presideix l’edifici de la seu 
central de Barcelona, en 2 dimensions, respectant al màxim les proporcions i 
la forma de la figura. 
2.- Reproducció de la seu de la delegació d’Osona del CAATEEB en 3 
dimensions. 
Es va lliurar les fotografies dels diferents elements a reproduir, sense mides. El resultat va ser 
sorprenent atès que es disposava únicament de 30 minuts per a dur-la a terme. Tots els comensals 
de la taula guanyadora, que va ser la número 1 van rebre una caixa regal perquè puguin dur a terme 
una activitat conjunta. Tothom va gaudir de la vetllada, ja esperem la propera trobada! 
 
 
Visita tècnica i cultural al Monestir de Sant Benet de Bages 
 
El 28 de setembre es va organitzar conjuntament amb el COAC-Osona una visita als espais 
monumentals, medievals, modernistes i a la Fundació Alícia, del Monestir de Sant Benet del Bages. 
Durant la visita es va comptar amb l'assistència de l'arquitecte Josep Maria Esquius, un dels 
projectistes responsables de la restauració i adequació del monestir per a destinar-lo a espai 
museïtzat, en les estances de major valor històric i arquitectònic i d'altra banda, per a espais de 
congressos, convencions i banquets. 
Assistents: 16 persones 
 
 
Visita a les obres de la Sagrada Família 
 
El 27 de novembre, un grup de 14 col·legiats van poder realitzar una visita tècnica a les obres de la 
Sagrada Família de Barcelona. La visita va anar a càrrec de l’arquitecte tècnic Ramon Espel. 
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5.5 DELEGACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL 
 
 
Equip responsable 
 
La comissió territorial del Vallès Occidental està formada per Jaume Casas (delegat), Francisco José 
Andreu, Marc Barjola, Josep Mas, Anna Simó (fins al maig) i Anna Portella (a partir de l’octubre). 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 2013, comptant amb la participació i col·laboració de diferents col·legiats. S’han 
dut a terme 18 reunions ordinàries.  
 
Els integrants de la comissió territorial participen en diferents comissions pròpies del CAATEEB com 
ara la comissió deontològica (Anna Simó); la comissió d’activitats (Francisco José Andreu) i la 
comissió de formació contínua (Marc Barjola i Francisco José Andreu). 
 
 
Serveis al col·legiat 
 
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 9 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. S’han realitzat 87 certificats. 

 

Relacions amb l’entorn professional 
 
En col·laboració amb els ajuntaments del Vallès Occidental, s’han dut a terme nombroses reunions 
que han possibilitat diferents iniciatives. Les taules tècniques, comissions i demés activitats en que 
participa la delegació, són: 
 
Ajuntament de Terrassa 

 
 Taula de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa:  

 
La Taula de Mobilitat es l’òrgan de participació en temes de mobilitat, on participen 
institucions, entitats i associacions interessades en aquesta qüestió. A aquesta reunió 
s’assisteix periòdicament. 
 
TASCOM:  
 
TASCOM Terrassa és una taula de debat i seguiment per a l’harmonització dels criteris 
d’aplicació de les ordenances municipals d’aplicació al règim d’activitats de l’Ajuntament de 
Terrassa. Vol ser un marc permanent de trobada que permeti compartir els coneixements 
tècnics i l’experiència de les entitats que la formen, en matèria d’activitats regulades per les 
ordenances municipals d’aplicació al règim d’activitats. A aquestes reunions assisteix Marc 
Barjola. 

 
Comitè d’accessibilitat 



 145

 
La Comissió d’Accessibilitat està formada per persones representants d’entitats i associacions de 
la Taula de la Discapacitat amb un interès específic per abordar l’accessibilitat des de tots els 
seus àmbits i amb la participació de referents dels diferents serveis municipals depenent del tema 
que es treballa: targetes i reserves, accessibilitat al comerç, accessibilitat a parcs i jardins, actes 
públics municipals accessibles, reserves d’aparcament, etc. A aquestes reunions hi assisteix 
Marc Barjola. 
 
Taula tècnica: 
 
Està formada per representants de l’Ajuntament de Terrassa, Gremi de la Construcció del Vallès, 
Col·legi d’Aparelladors, Col·legi d’Arquitectes i Col·legi d’Enginyers amb l’objectiu de debatre 
diferents aspectes tècnics de normativa, funcionament, etc. 
 
Conveni residus: 
 
Continuació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa per a la prevenció i 

minimització de residus.  
 
Conveni Vapor Universitari: 
 
Cal destacar el conveni signat entre l’Ajuntament de Terrassa (propietari de l’Edifici del Vapor 

Universitari) i el CAATEEB, per tal d’ utilitzar les aules del Vapor Universitari per dur a terme 
la formació que la delegació organitza. 

 
 
Per altra banda la delegació manté diferents reunions que cal destacar com ara reunions amb el 
tinent d’alcalde Alfredo Vega, per tractar diferents temes relacionats amb l’oficina de serveis del 
Vapor Universitari. 

 
Ajuntament de Sabadell 

 
Comissió de Paisatge Urbà (PEIPU) de l’Ajuntament de Sabadell. 
 
 Qualsevol intervenció que per la seva ubicació, per les pròpies dimensions de la futura 

actuació o bé per les característiques de la proposta, pugui tenir a criteri dels serveis tècnics, 
un paper determinant en el paisatge, haurà de passar per la Comissió del paisatge i recollir 
aquells aspectes que del seu pas se’n derivin. 

 
Comissió de seguiment de les obres de perllongament del FCG a Sabadell. 
 
Les obres de perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) representa 

per a la ciutat una millora substancial en les comunicacions i la posada en marxa d’un 
projecte que permetrà la connexió, via ferroviària, de diferents zones de Sabadell i de la ciutat 
amb les poblacions veïnes. La Delegació participa a la comissió de seguiment de les obres. 

 
Protocol de la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic de Sabadell. 
 
El Protocol de Sostenibilitat i Canvi Climàtic de Sabadell neix el 23 de gener de 2008 amb 

l’objectiu de dotar al municipi d’eines per la vertebració de projectes i programes de 
sostenibilitat i de lluita contra el canvi climàtic. La Delegació forma part de la taula 
participativa. 

 
Membres del Consell Assessor de l’habitatge de l’Ajuntament de Sabadell. 
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El Consell Assessor de l'Habitatge de Sabadell és "un espai de participació ciutadana, que 
fomenta la cultura democràtica i participativa a la ciutat", que dóna cabuda als diferents 
sectors implicats en la política d’habitatge a la ciutat i te un caràcter consultiu i orientador en 
matèria d’habitatge.  
 
Dintre del Consell Assessor de l’habitatge, trobem la Taula de seguiment. La Taula de 
Seguiment, del Consell Assessor d’Habitatge, recull la creixent preocupació pel risc de 
pèrdua de l’habitatge que pateixen moltes famílies. 
Realitza el seguiment de les negociacions de l’Ajuntament  amb diferents entitats bancàries 
per a aconseguir habitatges en bones condicions, 
i destinar-los a lloguer social, a persones afectades per deutes hipotecaris, sense recursos i 
en risc d’exclusió social. 

 
Per altra banda, la Delegació manté diferents reunions que cal destacar com ara amb l’alcalde 
Joan Carles Sánchez o el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Habitatge i Espai Públic Josep Ayuso, per 
tractar els temes sobre llicències d’activitats, canvis d’ús i e-llicències. 
 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
 
Jornada de simplificació administrativa en el tràmit de les llicències d’obres i activitats. 
 
En aquesta jornada formada per l’ajuntament de Sant Cugat, Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 

Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, Col·legi D’enginyers Industrials i Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya), s’inicia la voluntat d’aconseguir la llicència única telemàtica entre 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, CAATEEB i altres col·legis professionals. 

 
Arrel d’aquesta reunió s’engega el “Projecte B30” amb l’objectiu d’obtenir una major eficàcia i 

agilització de tot el procés de tramitació de llicències urbanístiques.  
 
 
Altres institucions 
 
Cecot: La Cecot és una associació empresarial multisectorial, constituïda l’any 1978 i integrada 

per una gran diversitat de gremis i associacions empresarials; una patronal de patronals, que 
aglutina els interessos dels seus gremis i associacions, que actua com a representant davant 
dels interlocutors socials i presta directament o indirectament els serveis més avançats per 
fomentar la competitivitat d’autònoms, microempreses, pimes i grans empreses. 

 
El delegat Jaume Casas forma part de la junta directiva de la mateixa 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, assisteix el sr. Josep Mas. 
 
 Intercol·legial Tècnica del Vallès: La Delegació del Vallès Occidental conjuntament amb la del 

Vallès Oriental, manté una col·laboració continuada amb la Delegació del COAC, així com 
amb la Delegació del Col·legi d’Enginyers en la Intercol·legial Tècnica del Vallès. Es duen a 
terme reunions periòdiques per tractar diferents temes i realitzar projectes conjuntament. 
Durant l’any 2012 el CAATEEB ha tingut el càrrec de secretari. 

 
Signatura adhesió a la plataforma FEM VALLÈS: Amb data 11 de gener de 2013, el Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació i el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, juntament amb el Col·legi d’Enginyers que es va adherir el 2012, formen la 
Plataforma Intercol·legial Tècnica del Vallès i en el seu conjunt han volgut formar part de Fem 
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Vallès per posar en valor la singularitat del Vallès i el seu potencial per reforçar el seu paper 
de motor industrial català en el segle XXI. 

 
 Conveni Museu del Gas: Amb data 14 d’octubre de 2013 es signa conveni de col·laboració 

amb el Museu del Gas de la Funció Gas Natural Fenosa. 
 
 Participació com a membres del jurat en el VII Concurs de Paletes del Gremi de la 

Construcció del Vallès. Hi va assistir Joaquim Sierra com a col·laborador habitual de la 
Delegació.   

 
 
Formació i sessions tècniques 
 
Formació contínua: 
 

 Curs: Introducció a l’eficiència energètica 
Data: del 3 al 10 d’abril de 9.30 a 13.30 h 
Durada: 12 hores 
Assistents: 25 
 

 Curs: Certificació energètica d’edificis existents (CE3X) 
Data: del 15 al 29  de maig de 9.30 a 13.30  
Durada: 16 hores 
Assistents: 29 
 

 Curs: Certificació energètica d’edificis existents (CE3X) 
Data: del 26 de juny al 8 de juliol de 9:30 a 13:30 h 
Durada: 16 hores 
Assistents: 28 
 

 Curs: Certificació energètica d’edificis existents (CE3X) 
Data: del 15 al 24 de juliol de 9.30 a 13.30 h 
Durada: 16 hores 
Assistents: 27 
 

 Curs: Certificació energètica en edificis (CE3X) 
Data: del 7 al 16 d’octubre de 16 a 20 h 
Durada: 16 hores 
Assistents: 19 
 

 
Sessions informatives, tècniques i espai empresa 
 

 Sessió Altra Plus, software per a professionals no especialistes 
      Data: 28 de gener de 12 a 13 h 

Durada: 1 
Assistents: 15 
 

 Esmorzar al Vapor: Aplicacions geotèrmiques en l'edificació (Geotics) 
Data: 20 de febrer de 8:30 a 10:00 h 
Durada: 1,5 hores 
Assistents: 20 
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 Esmorzar al Vapor: L’energia geotèrmica com a solució per a la climatització d’edificis (Efivert 
enginyeria i Vaillant) 
Data: 17 d’abril de 8:30 a 10:00 h 
Durada: 1,5 hores 
Assistents: 15 
 

 Esmorzar al Vapor: Calefacció i ACS mitjançant calderes de biomassa (Efivert enginyeria i 
Vaillant) 
Data: 9 d’octubre de 8:30 a 10:00 h 
Durada: 1,5 hores 
Assistents: 12 
 

 Sessió: Novetats i canvis a les assegurances de Musaat i Premaat 2014  
Data: 13 de novembre de 16:30 a 18:30 
Durada: 1,5 hores 
Assistents: 10 
 
 

Visites tècniques 
 

 Visita tècnica a l’edifici Alexandra de Sabadell 
Data: 22 de febrer 
Assistents: 18 
 

 Visita tècnica al Gremi d’Instal·ladors del Baix Llobregat  
Data: 26 d’abril 
Assistents: 7 
 

 Visita tècnica a un habitatge unifamiliar amb instal·lació de caldera de pèl·lets domèstica per 
calefacció i ACS a Valldoreix 
Data: 25 d’octubre  
Assistents: 10 
 
 

 
Comunicació, cultura i actes socials 
 
Exposicions 
 

 “Simfonies Cromàtiques”, d’Elvira Pla i Samir Belhaouss 
Data: del 21 de gener al 15 de març  
 

 “Dibuixos”, d’Àngel Martínez 
Data: del 8 d’abril al 31 de maig 
 

 “Moments de Natura”, de Jordi Chamagué 
 Data: del 5 de juny al 19 de juliol 
 
 “L’informatiu 20 anys!” 
 Data: del 9 de setembre a l’11 d’octubre 
 
 5è Concurs Biennal de Fotografia 2013 amb el lema “La rehabilitació energètica” 
 Data: del 21 d’octubre al 20 de desembre  
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La comunicació de totes les activitats que s’han programat a la delegació s’han reflectit en diferents 
espais a L’Informatiu. També s’han anunciat a la circular mensual que s’ha fet arribar als col·legiats 
de la comarca, que ha rebut també el 7@ i en alguns casos també ho han pogut llegir a la premsa de 
la comarca.  
 
 
 
 
Sopar de la Delegació 
 
El divendres 18 d’octubre va tenir lloc el 22è Sopar de la Delegació del Vallès Occidental, que en 
aquesta ocasió es va fer al Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa de Sabadell. 
    
L’edifici situat a l’edifici modernista La Energia, a la Plaça del Gas de Sabadell, i el museu proposa un 
recorregut per la història de la companyia, una descripció de l’evolució de la indústria del gas i 
l’electricitat en els segles XIX i XX a través dels canvis socials que comporten els nous invents i les 
noves tecnologies; una reflexió sobre el present i el futur de l’energia, és a dir, sobre la importància 
d’utilitzar de manera eficient els recursos naturals i sobre la manera d’obtenir energia de forma 
continuada, econòmica i de baix impacte ambiental; i, finalment, una visió de l’edifici que, des del 
Mirador, mostra les mesures de sostenibilitat fetes en la restauració i la nova construcció de l’edifici. 
  
La trobada va ser presidida pel delegat del Vallès Occidental, Jaume Casas, el vicepresident primer 
del Col·legi, Antoni Floriach i el tinent d'alcalde de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Espai Públic de 
l'Ajuntament de Sabadell, Josep Ayuso.  
  
També ens va acompanyar la tinenta d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de 
l'Ajuntament de Terrassa, Carme Labòria, el president de CECOT, Antoni Abad, el director general de 
la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà, la directora del Museu del Gas, Eva Buch. Hi van 
assistir membres de la Junta de Govern del Col·legi 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: 
Pere Aguilar Soldevila i també es va donar la benvinguda a la nova col·legiada: Cristina Lafuente 
Romero, que van assistir al sopar. Abans del sopar, es va realitzar una visita guiada al Museu del 
Gas, que va estar conduïda pel l'arquitecte tècnic de l'obra (Roger Bancells) i els directors de l'obra 
(Daniel Freixes, Eulàlia González, Vicenç Bou i Artur Arias). 

 
 

Activitats 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. 'Penjats per les mates' és un concurs que vol promoure l’interès per 

les matemàtiques entre els alumnes de secundària. I entre aquests, sobresurten els més 
destacats en aquesta matèria. En total, 21 centres d’ensenyament de Terrassa, i l’àrea 
d’influència, han participat amb els seus 1.876 alumnes en un concurs organitzat pel Grup de 
Didàctica de les Matemàtiques de Terrassa i que se celebra des de l’any 2000, declarat Any 
mundial de les matemàtiques. 

 
 FUNDACIÓ ONCOLLIGA. La Fundació Privada Lliga Catalana d’ajuda oncològica, “ONCOLLIGA” 

és una entitat sense afany de lucre, que té per finalitat la lluita contra les malalties oncològiques.  
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 FUNDACIÓ PRODIS. Prodis contribueix a crear benestar i qualitat de vida. Treballen amb i per a 
les persones, faciliten la millora del seu entorn i aporten una qualitat universal com a bé comú de 
la societat. Integren clients i proveïdors amb l’objectiu d’aportar valor a la societat, per mitjà de 
productes i serveis de qualitat. 
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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 (vocal). La Comissió Territorial es reuneix periòdicament, 
cada dues setmanes. Ha treballat en actes dels municipis de la comarca i ha participat en les 
activitats planificades per a l’any 2013. 
 
 
Serveis al col·legiat 
 
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 continua el servei pels col·legiats que consisteix en posar a la seva disposició dues sales 
de la delegació, la sala de juntes i la de reunions, sense cost però dins de l’horari d’obertura de la 
delegació.  

 

Relacions amb l’entorn professonal 
 
 
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. Concretament, s’ha participat en la Comissió de Territori, una de 
les comissions de treball sectorials. 

 
Consell Assessor Urbanístic de Granollers 
Òrgan local de caràcter informatiu i deliberatiu en matèria urbanística. La comissió territorial 
participa en les reunions i taules rodones.  

 
Ajuntament de Granollers i COAC de Granollers 
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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 la Delegació del Vallès Occidental i Oriental del 
CAATEEB, la Delegació del Vallès del COAC i la Delegació del Vallès del COEIC. Com a membres 
de la Intercol·legial s’ha participat en les reunions programades. 
 
 
TRIBUNAL ARBITRAL DEL VALLÈS ORIENTAL 

 
El Tribunal Arbitral del Vallès Oriental es va crear el 3 de juny de 1991 quan es va formalitzar l’acte 
fundacional per part de l’Associació per a l’Arbitratge del Vallès Oriental.  
 
Des d’aleshores el Tribunal Arbitral del Vallès Oriental ha anat evolucionant fins a l’actualitat, 
juntament amb l’entitat que li dóna vida, l’Associació per a l’Arbitratge del Vallès Oriental.  
 
Aquesta Associació la integren l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers juntament amb la Unió 
Empresarial Intersectorial del Vallès Oriental, el Gremi Comarcal de Constructors d’Obres del Vallès 
Oriental, l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès, la Delegació del Vallès Oriental de CAATEEB i la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 
 
Esteve Aymà Pedrola, com a vicepresident del Tribunal Arbitral del Vallès Oriental, ha continuat 
representant al Col·legi en aquest òrgan, i també en l’Associació per a l’Arbitratge del Vallés Oriental.  
 
El Tribunal Arbitral del Vallès Oriental té com a funció el nomenament de l’àrbitre o àrbitres i 
l’administració del procediment arbitral, d’acord amb el seu reglament, que permet l’acceptació de tot 
tipus d’arbitratges nacionals i internacionals, tant de dret com d’equitat. 
 
 
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. 
 
 
 
Formació i sessions tècniques 
 
 
Formació contínua: 
 

 Curs: Introducció a l’eficiència energètica 
Data: del 4 de març al 11 de març de 2013 
Assistents: 29 
 

 Curs: Certificació energètica d’edificis existents (CE3X, CE3)  
Data: del 16 d’abril al 2 de maig de 2013 
Assistents: 22 

 
 Curs: Plans d’Autoprotecció PAU 
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Data: del 14 d’octubre de 2013 al 15 de gener de 2014 
Assistents: Annul.lat 

 
 Curs: Rehabilitació energètica d’edificis. 

Data: del 1 de novembre al 8 de novembre de 2013 
Assistents: Annul.lat 

 
 Curs: Elaborar projectes electrónics per a E-LLicències 

Data: del 29 de novembre al 29 de novembre de 2013 
Assistents: Annul.lat 
 

 Curs: Certificació energètica d’edificis existents (CE3X, CE3)  
Data: del 25 de novembre al 4 de desembre de 2013 
Assistents: Annul.lat 
 

 
Sessions Informatives, tècniques i espai empresa 
 
Les sessions informatives, sessions tècniques i els espais empresa han suposat un total de 103 
participants durant el 2013. 
 

 Sessions de l’Àrea Tècnica: Dubtes i consultes sobre certificats de segona ocupació 
Data: 8 de febrer de 2013 
Assistents: 44 

 
 Espai Empresa: Productes i sistemes per a la restauració i sanejament d’edificacions de 

maçoneria 
Data: 27 de febrer de 2013 
Assistents: 11 

 Espai Empresa: Resines expansives per a la consolidació de fonaments 
Data: 13 de març de 2013 
Assistents: 12 
 

 Espai Empresa: Aplicacions Geotèrmiques en l’edificació 
Data: 10 d’abril de 2013 
Assistents: 14 
 

 Espai Empresa: L’eficiència energètica en els sistemes de calefacció, refrigeració i ACS 
Data: 8 de maig de 2013 
Assistents: Anul.lat 
 

 Espai Empresa: Reparació i reforç de fonamentacions en rehabilitacions d’edificis 
Data: 29 de maig de 2013 
Assistents: 7 
 

 Sessió informativa: Sisitemes d’aïllament tèrmic exterior 
Data: 12 de juny de 2013 
Assistents: Anul.lat 

 
 Quimlock: la reparació rehabilitació de les estructures de formigo exterior d’edificis 

Data: 18 de setembre de 2013 
Assistents: 8 
 

 Sessió informativa: Novetats i canvis a les assegurances de Mussat i Premaat 2014  
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Data: 20 de novembre de 2013 
Assistents: 7 

 
Visites tècniques 
 

 Obres de reurbanització del c/Girona de Granollers 
Data: 24 d’abril de 2013 
Assistents: 8 

 
 

Comunicació, cultura i actes socials 
 
 

 23é Sopar de la Delegació del Vallès Oriental 2013 
Data: 29 de novembre de 2013 
Assistents: 75 

 
Exposicions 
 

 “Fotografies”, de Laura Sánchez 
Data: del 5 de desembre al 31 de gener de 2013 
 

 “20 anys de L’informatiu” 
Data: del 10 d’abril al 10 de maig de 2013 
 

 “Diccionari mut”, de Xesco Mercé 
Data: del 4 d’octubre al 21 de novembre 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. 


