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El 2014 ha estat un any complex i difícil per al nostre sector, en 
un entorn de canvis substancials que afecten directament els 
professionals i el seu futur. Hem començat a veure alguna dada 
positiva, encara que molt insuficient, amb les primeres aparences 
de recuperació de l’activitat. I mentre aquesta es produeix, els pro-
fessionals han de fer front a les noves necessitats dels mercats, que 
demanen tècnics més especialitzats i amb noves funcions, que han 
de poder destacar en un entorn més competitiu.

Varem distingir l’any 2014 com el de la certificació professional i 
no ens vam equivocar. L’any va culminar amb la presentació de 
l’Agència de Certificació Professional (ACP) i el nou sistema de cer-
tificació, com una eina per afegir competitivitat i racionalitat en 
aquest mercat canviant. Un cop més, els aparelladors no aspirem 
només a adaptar-nos a una nova situació sinó a trobar nous ca-
mins de futur i liderar-los.

En la mateixa línia hem continuat el nostre programa de rellança-
ment professional, amb la preparació de noves eines per competir 
en les millors condicions. Amb formació continuada i formació de 
postgrau i també donant-nos a conèixer a la societat. En aquest 
àmbit, el de la promoció, hem de destacar l’organització de Re-
habilita, una setmana dedicada íntegrament a la rehabilitació 
d’edificis orientada al tècnic i també al ciutadà amb la Fira de la 
Rehabilitació, amb una iniciativa a la que volem donar continuïtat.  

Hem posat en valor eines que considerem molt importants per 
al nostre posicionament professional com el visat col·legial, un 
element que guanya pes en un entorn cada cop més liberalitzat i 
que esdevé garantia de professionalitat davant els nostres clients i 
davant l’administració. També en aquesta ocasió hem de destacar 
el nostre paper com a líders en aquest cas de les organitzacions 
professionals.

Aquest any la tasca feta ha estat intensa i enfocada sobretot al su-
port i la promoció del professional: assessorament tècnic, jurídic 
i d’assegurances, orientació professional i del mercat de treball, 

amb informació a través dels nostres canals i participació en les 
xarxes socials. Sense desatendre el nostre compromis mediam-
biental que ens ha estat reconegut amb el premi EMAS als 10 anys 
de trajectòria..

Les activitats realitzades han estat nombroses, de caire profes-
sional, lúdic i cultural. Hem organitzat l’onzena edició dels Premis 
Catalunya Construcció i hem estrenat un nou format de La Nit de 
la Construcció. Com a colofó del procés iniciat de suport als em-
prenedors ja tenim el Premi a l’Emprenedoria del Caateeb, del qual 
hem celebrat la primera edició que ens ha permès comprovar el 
potencial dels companys amb sentit d’empresa.

Durant el segon semestre, a més, hem treballat intensament en 
l’organització de la primera cimera europea BIM que es farà al fe-
brer del 2015 i també en la preparació dels actes de celebració del 
75 aniversari del Col·legi.    

En les pàgines que segueixen trobareu una descripció detallada 
de l’activitat. Per a la preparació i realització de tota aquesta ac-
tivitat hem comptat amb la col·laboració entusiasta de les comis-
sions col·legials, encapçalades pels més joves i pels més grans, el 
seu ajut és necessari per atendre adequadament les necessitats i 
els anhels dels diferents col·lectius que conformem el Col·legi. El 
nostre agraïment a tots ells, als companys de la Junta de Govern i 
de les comissions territorials, als treballadors de les diferents seus 
i als nombrosos companys i companyes que dediqueu una part 
del vostre temps de manera desinteressada en favor de la nostra 
professió i el nostre Col·legi.

Moltes gràcies a tots. 

1.1 
Presentació

Maria Rosa Remolà 

Presidenta del Col·legi d’Aparelladors,  Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Barcelona (Caateeb)
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2014 ANy DE LA  
CERTIfICACIÓ PROfESSIONAL

L’any 2014 ha estat l’Any de la Certificació Professional, en el trans-
curs del qual s’ha presentat el sistema de certificació desenvolu-
pat conjuntament amb el Col·legi d’Aparelladors de Madrid i la 
consultoria internacional Pricewaterhouse Coopers, com una eina 
per afegir competitivitat i racionalitat en el mercat en canvi cons-
tant. Les dues institucions han treballat en aquest projecte durant 
gairebé dos anys per a la posada en marxa de la nova Agència de 
Certificació Professional (ACP), la primera entitat del nostre país 
que fa un reconeixement per part d’una entitat independent, de la 
capacitat i competència  d’un professional del sector de l’edificació 
per a l’exercici d’un perfil professional determinat, després d’haver 
estat sotmès a un procés de validació d’acord amb la normativa 
ISO-17024. ACP sorgeix com a resposta a una demanda del mer-
cat i de les tendències en matèria de contractació. La seva missió 
és la de ser una eina que faciliti als professionals de l’edificació i 
l’arquitectura l’ocupabilitat, la mobilitat geogràfica i una major 
competitivitat. 

La presentació d’ACP culmina el treball iniciat l’any 2012 amb la 
presentació de l’estudi Aparelladors 2020, que presentava eixos 
de futur com ara potenciar la transició d’atribucions a competèn-
cies, definir i consolidar les especialitzacions i promoure la forma-
ció com a eina de millora de competitivitat, entre d’altres. A partir 
d’aquell estudi es va iniciar el treball conjunt entre els dos col·legis 
i la consultora internacional amb la intenció de fer un veritable salt 

endavant per mantenir el nostre posicionament  com a professio-
nals experts en el cicle de l’edificació. Prèviament al llançament 
que va tenir lloc al novembre, es va continuar amb el cicle de ses-
sions Professió i futur d’anàlisi i debat sobre diversos aspectes com 
ara la internacionalització o les competències professionals en un 
entorn liberalitzat. Tot el procés ha estat seguit amb gran interès 
per part dels professionals.

 �Sessió de presentació de l’Agència de Certificació Professional al 
Caateeb

1.2 
L’acció col·legial
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PROMOCIÓ DE LA  
REhAbILITACIÓ I EL MANTENIMENT  

D’EDIfICIS - REhAbILITA

Una de les activitats organitzades pel Caateeb que ha tingut una 
major repercussió ciutadana al llarg del 2014 va ser Rehabilita, la 
I Setmana de la Rehabilitació, celebrada del 9 al 14 de desembre 
amb sessions tècniques celebrades a diversos indrets i que va cul-
minar amb la Fira de la Rehabilitació, que durant un cap de set-
mana va rebre a la Plaça de les Glóries de Barcelona més de 3.000 
visitants. Rehabilita va comptar amb el suport de tots els agents 
del sector i les administracions catalanes, així com de nombroses 
empreses especialitzades que hi van trobar en la Setmana i sobre-
tot en la Fira, el vehicle adequat per donar a conèixer els seus pro-
ductes i serveis. La Fira de la Rehabilitació va permetre encetar una 
nova via de sensibilització ciutadana envers aquest tema, que es va 
reforçar amb la creació d’una pàgina web específica de Rehabilita, 
així com també amb missatges presents en diversos canals de co-
municació com ara la ràdio o la publicitat en mitjans de transport.

 �A la Fira de la Rehabilitació hi va haver activitats per a tota la família 

EN DEfENSA DEL TREbALL 
qUALIfICAT EN L’ÀMbIT TÈCNIC

24 col·legis i associacions professionals catalanes, liderades i coor-
dinades pel Caateeb, van presentar a l’octubre una campanya 
de posada en valor del visat dels treballs tècnics com a garantia 
i defensa dels professionals col·legiats. La campanya va comp-
tar amb el suport pel Departament de Justícia de la Generalitat i 
l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. 
Es van diverses accions divulgatives conjuntes dels col·legis i asso-
ciacions implicades i també de cadascuna de les entitats, a través 
dels seus propis mitjans i accions de comunicació.

Amb aquesta campanya divulgativa, les organitzacions professio-
nals proposen a la societat, les administracions i als mateixos pro-
fessionals que apostin per la labor de validació dels treballs que 
fan els col·legis com una veritable garantia de professionalitat, de 
cobertura de responsabilitat, mediació, així com de prevenció de 
l’intrusisme i males praxis. 

 �Els representants col·legials junt amb el conseller de Justícia de la 
Generalitat
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PREMI A L’EMPRENEDOR

Al mes d’octubre i en el marc de la jornada d’emprenedoria Be con-
nected organitzada conjuntament amb Barcelona Activa, es va fer 
el lliurament de la primera edició del Premi d’Emprenedoria en la 
construcció, que ha organitzat el Caateeb com una iniciativa que 
s’afegeix al conjunt d’accions destinades a la millora del mercat de 
treball dels aparelladors. Hi van haver 7 equips finalistes, inclòs el 
guardonat, conformats per joves que han decidit impulsar projec-
tes innovadors en els diferents àmbits del nostre exercici professio-
nal. El Caateeb busca amb aquesta iniciativa reconèixer la capacitat 
emprenedor, talent i creativitat dels nostres tècnics, fomentant la 
cultura innovadora i el reconeixement a l’esforç per desenvolupar 
projectes empresarials en el sector de l’edificació.

Es persegueix també promocionar la figura de l’emprenedor, ente-
sa com a iniciativa empresarial que s’orienti a fomentar l’activitat 
del nostre sector. En la organització d’aquest nou guardó del  
Caateeb hi col·laboren Barcelona Activa i l’associació Secot. També 
hi han col·laborat de manera entusiasta els membres de les comis-
sions júnior i sènior del Caateeb. 

 �Els finalistes dels premis junt amb els membres del jurat i de la 
comissió organitzadora

EL VALOR DE LA fORMACIÓ 

 �Els professors, directors acadèmics i personal de l’Àrea de Formació 
del Caateeb

La formació impartida als col·legiats ha estat sempre present al 
Caateeb. Cap a l’any 1993 es va donar forma a l’estructura pròpia 
de l’Àrea de Formació tal com la coneixem avui. La 24 edició del 
Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme, la implanta-
ció l’any 2004 de la ISO 9001, les 4.964 hores impartides el 2014 
a 1.827 alumnes o la implantació de la plataforma de formació en 
línia Àrea Building School (ABS) conjuntament amb el Col·legi de 
Madrid, parlen de la dimensió, professionalitat i reptes assolits en 
aquest àmbit. 

Un any més, la formació continuada i de postgrau dels professio-
nals ha esdevingut un aspecte fonamental per mantenir al dia les 
competències, guanyar-ne de noves en un sector altament com-
petitiu i anticipar-se en els nous àmbits emergents com el BIM. 
Per a dur a terme el programa anual de formació del Caateeb és 
fonamental comptar amb la professionalitat de l’equip de l’Àrea de 
Formació. I també ho és la dedicació i l’esforç de l’equip de pro-
fessors i directors acadèmics, que asseguren el nivell de qualitat 
reconegut al Caateeb. 
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PREMIS CATALUNyA CONSTRUCCIÓ

 �Finalistes i guanyadors dels Premis Catalunya Construcció junt amb 
les autoritats i patrocinadors de la Nit de la Construcció

L’Auditori de Barcelona va acollir l’11 de juny la 19 edició de la 
trobada anual dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers 
d’edificació, que des de fa 11 anys s’ha convertit en la Nit de la 
Construcció, el marc on es fa el lliurament dels premis que reconei-
xen els professionals i empreses que fan avançar el nostre sector 
en el camí de la qualitat, seguretat i innovació. En aquesta edició 
es van presentar 110 candidatures en les categories de direcció 
d’execució, coordinació de seguretat, innovació en la construcció 
i intervenció en edificació existent. El jurat va escollir 17 candida-
tures finalistes i finalment van ser 8 equips qui es van endur els di-
ferents premis i mencions en les diferents categories. També es va 
lliurar el Premi Especial a la Trajectòria Professional, que en aquesta 
edició el jurat va concedir, amb caràcter pòstum, al company Ra-
fael Carreras Puigdengolas, aparellador i dissenyador d’interiors. 
La Nit de la Construcció va ser presidida pel conseller d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat, Felip Puig i la presidenta del Caateeb, 
Maria Rosa Remolà.

RAfAEL CERCÓS REP LA  
MEDALLA D’hONOR DEL Caateeb

 �Lliurament de la Medalla del CAATEEB a Rafael Cercós Ibáñez 

En el transcurs de la Nit de la Construcció 2014 celebrada al juny hi 
va haver diversos moments especials. Un d’ells va ser quan la presi-
denta del Caateeb va anunciar la concessió de la Medalla d’Honor 
del Caateeb al company Rafael Cercós Ibáñez, en reconeixement 
a la tasca duta a terme al llarg de la seva vida en favor de la pro-
fessió i el Col·legi. La Medalla es va crear l’any 1992 amb l’objectiu 
de distingir els companys que pels seus mèrits professionals , tèc-
nics científics o culturals hagin contribuït al desenvolupament de 
la professió, com també de la institucionalització i projecció del 
Col·legi. Aquesta distinció institucional ha estat lliurada anterior-
ment en dues ocasions, l’any 1992 a Lluís Maria Pascual Roca i l’any 
1998 a Jordi Sabartés. El lliurament de la tercera Medalla d’Honor 
del Caateeb va anar a càrrec del conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat, Felip Puig i la presidenta del Col·legi, Maria Rosa 
Remolà.
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10 ANyS DE COMPROMíS 
MEDIAMbIENTAL DEL Caateeb

 �Antoni Floriach va recollir el guardó de mans del conseller Sant Vila i 
el president del Club EMAS, Martí Puig.

El Caateeb va rebre el 2014 el reconeixement pels 10 anys del seu 
compromís mediambiental plasmat amb la certificació ISO i la par-
ticipació continuada al Club EMAS. Aquest reconeixement es va fer 
en el marc de la jornada organitzada per l’Associació EMAS cele-
brada a l’octubre a l’històric recinte de l’Hospital de Sant Pau, en el 
qual el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi 
Vila va lliurar el guardó al vicepresident i responsable de Tecnolo-
gia del Caateeb, Antoni Floriach. El Col·legi va obtenir l’any 2003 el 
certificat de registre EMAS i va ser el primer col·legi professional 
en implantar el sistema de gestió ambiental voluntari certificat se-
gons la norma europea EMAS i la norma internacional ISO 14001.

 

TOT PREPARANT EL  
I EUROPEAN bIM SUMMIT

Un cop celebrada la I Setmana de la Rehabilitació, la cita següent 
tenia un objectiu més centrat en la transformació i modernització 
del sector de la construcció. L’aparició del Building Information 
Modelling (BIM) com una metodologia de treball que aporta im-
portants beneficis als processos constructius és ja irrenunciable i 
la seva adopció imprescindible. Per tal de debatre sobre aquests 
beneficis i debatre sobre la seva aplicació als països del nostre 
entorn econòmic, el Caateeb, conjuntament amb BIM Academy i 
amb l’empresa Roca com a partmer principal, va convocar la pri-
mera cimera europea BIM per al febrer de 2015. Aquesta cimera es 
dirigeix a tècnics i responsables de els administracions públiques, 
promotors, despatxos d’arquitectura, enginyeries, consultories de 
serveis, proveïdors de materials, project & construction managers, 
directors d’execució, gestors d’obra i facility managers i a tots els 
decision-makers que marquen el rumb del sector. Al llarg del 2014 
s’han fet els passos necessaris perquè la celebració de la cimera 
internacional esdevingui un èxit.

La metodologia building 
Information Modelling 
(bIM) serà ben present 
en el futur del sector
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75 ANIVERSARI DEL Caateeb

Al juny del 2015 es compliran 75 anys de la fundació dels col·legis d’aparelladors de Catalunya i Balears, entitats 
que tenen el seu antecedent en l’Associació d’Aparelladors d’Obres de Catalunya, que ja agrupava els titulats de 
la carrera d’aparellador i els que exercien la professió. Per celebrar aquesta efemèride, el Caateeb ha preparat 
un programa d’actes que acompanyaran l’activitat col·legial de l’any 2015, amb l’objectiu de fer una celebració 
atractiva i participativa. Com a primera acció d’aniversari destaca la fotografia realitzada en l’incomparable marc 
del Concert de Nadal celebrat al desembre a Santa Maria del Mar de Barcelona, efectuada per un dron que per 
primera vegada va sobrevolar l’interior de la basílica per fotografiar els més de 2.000 companys i amics que ens 
han permès dibuixar sobre els seus caps el logotip de l’aniversari.

 �Més de 2.000 persones van participar en l’inici de la celebració dels 75 anys del nostre Col·legi
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REUNIONS  
DE LA JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern s’ha reunit 22 vegades al llarg de l’any, normal-
ment 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 su-
port de les comissions territorials que han celebrat les reunions 
respectives corresponents en cadascun dels àmbits de les nostres 
comarques.  

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 2013, 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 comis-
sió 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). 

1.3 
Òrgans de govern
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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 2014, van ser els se-
güents:

1.    Aprovar la Memòria d’acció col·legial presentada per 
la Junta de Govern, corresponent a la gestió realitzada pel  
Caateeb durant l’exercici 2013. 

2.     Aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses 
del Caateeb, corresponent a l’exercici 2013 i del balanç de situa-
ció comptable tancat el 31 de desembre de 2013. 

3.   Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 
de la societat Aparelladors Serveis Professionals Corredoria 
d’Assegurances SLU (el capital del qual pertany íntegrament al 
Caateeb).

4.   Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 de 
la societat Gescol Serveis i Tecnologies SLU (el capital del qual 
pertany íntegrament al Caateeb). 

5.   Elegir els col·legiats Josep Mas Ferrer, Anastasio Bajo i Ma-
nuel Gallego, que constituiran, junt amb Sergi Barquet, San-
tiago Loperena i Meritxell Bosch, la Comissió Econòmica per a 
l’exercici 2014, d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.

6.   Designar els col·legiats Manuel Gallego, Joan Andreu i Marc 
Manubens, amb Anastasio Bajo com a suplent, com a interven-
tors per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de con-
formitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials

Tots els acords es van prendre per unanimitat.

En la sessió de desembre, l’Assemblea General va aprovar el pres-
supost d’ingressos i despeses per al 2015 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 17 de desembre de 2014 van ser 
els següents:

1.    Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses 
presentada per la Junta de Govern per a l’exercici 2015, corres-
ponent al Caateeb.

2.    Aprovar la proposta del pressupost d’ingressos i des-
peses presentat per la Junta de Govern per a l’exercici 2015 
de la societat Aparelladors Serveis Professionals, Corredoria 
d’Assegurances, SLU (el capital del qual pertany íntegrament al 
Caateeb).

3.    Aprovar el pressupost d’ingressos i despeses presentat per 
la Junta de Govern per a l’exercici 2015, corresponent a la socie-
tat Gescol Serveis i Tecnologies, SLU (el capital del qual pertany 
íntegrament al Caateeb).

4.    Designar els col·legiats Joan Olivella, Anastasio Bajo de la 
Fuente i Rafael Cercós, amb Jesús Maria Rey com a suplent, com 
a interventors que signaran conjuntament amb el Secretari i la 
Presidenta l’acta d’aquesta sessió, de conformitat amb allò pre-
vist en l’article 46 dels Estatuts col·legials.

Tots els acords es van prendre per unanimitat.
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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 cà-
rrecs acordat en reunió de data 9 de juliol de 2014 és la següent: 

Presidenta:    M. Rosa Remolà i Ferrer 

Secretari i president executiu:  Pere Garrofé i Cirés

Tresorer:    Joaquim Romans i Ramiò 

Vicepresidents:    Julio Baixauli i Cullaré 
    Ramon Ferré i Capellades

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 dels projectes normatius autonòmics o es-
tatals o la coordinació administrativa per a l’exercici professional 
arreu del país. 

Alguns dels projectes que s’han analitzat i treballat durant l’any 
han estat els esborranys de la Llei de Col·legis professionals, la 
Llei d’Accessibilitat, la Llei de l’Arquitectura, la Llei del Territori o 
el Decret sobre la inspecció tècnica d’edificis, entre d’altres. S’han 
fet accions encaminades a resoldre el problema de la denomina-
ció del grau en enginyeria d’edificació a les universitats catalanes i 
s’han preparat recursos contenciosos en defensa de les atribucions 
professionals.

A través del Consell Català s’han fet accions per a la implantació de 
l’assegurança triennal obligatòria prevista en la Llei d’Ordenació 
de l’Edificació (LOE). S’ha dut a terme la campanya de comunica-
ció per a la posada en valor del visat col·legial davant la societat, 

impulsada pel Col·legi de Barcelona i elaborada conjuntament 
amb la Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de 
l’Associació Intercol·legial de Catalunya, que presideix Maria Rosa 
Remolà.

El Consell Català ha participat en altres activitats del sector i del 
país com ara el Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge, el Comitè 
d’experts per a la reforma de els polítiques d’ordenació territorial i 
urbanisme, l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC) i també 
en d’altres comissions tècniques i grups de treball.

Un any més, el Consell ha donat suport als Premis Catalunya Cons-
trucció 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), així com en les reunions de l’Assemblea General. 
També hi ha participat en les reunions dels diferents grups de tre-
ball encarregats d’analitzar les iniciatives legislatives que afecten 
la professió i el nostre sector. 

Un tema recurrent en 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 com-
partir recursos i unificar criteris d’actuació pel que fa a plataformes 
unificades de visat o compartir diferents nivells de les estructures 
col·legials.

El nostre Col·legi ha liderat altres temes com ara la reincorporació 
de la nostra professió a l’Associació Europea d’Entitats de la Cons-
trucció (AEEBC), la reclamació de la implantació de l’assegurança 

1.4 
Relacions institucionals
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triennal per a la construcció, la creació del sistema de certificació 
professional i la consolidació de la plataforma de formació en línia, 
projectes que ha estat liderats pels col·legis de Barcelona i Madrid.

En l’àmbit tècnic i legislatiu, el Caateeb ha col·laborat amb el Con-
sejo General en l’anàlisi de lleis i normatives d’àmbit estatal, com 
ara l’anàlisi i el seguiment dels successius esborranys de la Ley 
de Servicios y Colegios Profesionales, tot fent les manifestacions 
més adequades en cada moment. A treballat amb el suport del 
Consejo en la preparació i llançament arreu de l’Estat de l’Agència 
de Certificació Professional (ACP). 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 Cata-
lunya en diversos àmbits d’interès professional, amb especial men-
ció de tot allò relacionat amb el mercat de treball i la promoció 
professional.

S’ha fet una tasca intensa d’anàlisi i supervisió de les propostes 
legislatives, com ara la Llei de Col·legis catalana o l’Avantprojecte 
de Llei de l’Arquitectura, tasca que s’ha fet conjuntament amb la 
resta del col·legis catalans a través del Consell, o la implantació i 
evolució del decret de les ITE. Cal mencionar el suport del Depar-
tament de Justícia a la campanya de comunicació de posada en 
valor del visat col·legial com una eina de garantia per al ciutadà. 
L’acte de presentació de la campanya va ser presidit pel conseller 
Germà Gordó.

En l’àmbit de les tecnologies i pràctica professional el Caateeb i la 
Generalitat realitzen conjuntament accions com ara la sessió tèc-

nica sobre la prevenció en treballs de manteniment organitzada 
amb el suport del Departament d’Empresa i Ocupació o la jornada 
sobre les ITE amb l’Agència de l’Habitatge.

La Generalitat va donar suport a la celebració al desembre de Re-
habilita, la Setmana de la Rehabilitació i la Fira de la Rehabilitació. 
També hem mantingut una relació estreta amb entitats com ara In-
fraestructures, amb la signatura d’un conveni per a la utilització del 
programa de control de qualitat del Caateeb o el suport a la prepa-
ració de la primera cimera europea BIM. Destaca també la reunió 
mantinguda amb la directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) 
en relació a la preparació dels certificats d’eficiència energètica. 

Un any més, el Govern català va donar suport a la Nit de la Cons-
trucció, la gran trobada del sector liderada pel Caateeb. En aquesta 
edició va ser el conseller d’Empresa i Ocupació Felip Puig qui va 
presidir la cerimònia de lliurament dels Premis Catalunya Cons-
trucció, conjuntament amb la presidenta del Caateeb. 

ADMINISTRACIONS LOCALS

El Col·legi treballa molt estretament amb les entitats d’àmbit co-
marcal i amb els ajuntaments amb l’objectiu de donar suport al 
nostre dia a dia professional i per col·laborar amb aquelles iniciati-
ves que representen un benefici per als ciutadans. En aquest àm-
bit destaca la tasca intensa que fan les 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 



18

Caateeb  /  MEMÒRIA 2014    

compleixen tots els requisits. Els representants del Caateeb ja han 
fet reunions amb altres consistoris catalans per explicar els avan-
tatges d’aquests sistema en els processos de tramitació de llicèn-
cies. 

Aquest any cal destacar especialment la col·laboració estreta de 
l’Ajuntament de Barcelona en la preparació de Rehabilita, la Se-
tmana i la Fira de la Rehabilitació. També vam comptar amb el 
suport del consistori en la preparació de la I Cimera Europea so-
bre Building Information Modeling (BIM) prevista per al febrer 
de 2015. Es treballa igualment en l’àmbit de les tecnologies de la 
construcció, com ara la presentació conjunta de la Guia per a la tria 
sostenible de la fusta, així com en l’Observatori de Barcelona per a 
la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA), conjuntament amb altres 
entitats del sector.

Coinicidint amb la remodelació de l’Avinguda Diagonal de Bar-
celona, a tocar de la seu central del Caateeb, s’han fet contactes 
amb la regidoria del districte de Sarrià-Sant Gervasi per a la posada 
en valor del Poema visual per a una façana, de Joan Brossa i de 
l’Escultura de Llum, de Carme de la Calzada i Jaume Barrera, com a 
llocs d’interès cultural per als ciutadans i els turistes.

Les diferents delegacions col·legials treballen igualment en les co-
missions tècniques i estan presents en la preparació de normatives 
i ordenances, tot col·laborant en diferents iniciatives d’interès ciu-
tadà. S’han establert diferents acords de col·laboració en els diver-
sos àmbits d’actuació municipal com ara l’urbanístic, cultural i de 
promoció econòmica.

En aquest àmbit podem destacar les sessions de treball amb els 
ajuntaments de Sitges i Vilafranca del Penedès; la participació en 
els diferents grups de treball als ajuntaments de Manresa i Iguala-
da; la col·laboració en els àmbits de l’urbanisme, patrimoni, habi-
tatge i medi ambient amb l’Ajuntament de Manató; la participació 
amb el Patronat de la Ciutat Antiga i el Consell de la Ciutat de Vic; la 
participació en les diferents comissions i taules de treball amb els 
ajuntaments de Terrassa, Sabadell, Rubí i Sant Cigat del Vallès; així 
com el treball desenvolupat dins del Consel Assessor d’Urbanisme 
de Granollers.

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 presi-
denta del Caateeb, Maria Rosa Remolà, ostenta la vicepresidència 
sectorial d’enginyeria, arquitectura i tècnica. En aquesta institució 
hi participem també en la seva taula de caràcter tècnic, així com 
l’anomenada taula lletrada, que tracta els temes de caire jurídic. 

La Intercol·legial catalana ha treballat de manera coordinada per 
defensar la funció social dels col·legis professionals i la importàn-
cia de salvaguardar el sistema de garanties que aquests represen-
ten per la societat. L’associació que representa els professionals ha 
recolzat el dret dels catalans a decidir el seu futur com a poble, 
tot recolzant el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. En un àmbit més 
tècnic també es treballa amb els Col·legis en el marc de la Taula de 
Col·legis Tècnics.

En l’àmbit de l’acció institucional, destaca la col·laboració amb Ar-
quinfad, associació interdisciplinària del disseny de l’espai i amb 
els premis que organitza anualment l’entitat, els Premis FAD, pre-
mis 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. Alhora, Arquinfad dòna suport als Premis Catalun-
ya Construcció que organitza el Caateeb.
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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 lí-
nia de formació per als professionals de la construcció, que es va 
posar en marxa ja fa dos anys i que gaudeix d’una bona accepta-
ció per part dels professionals d’arreu de l’Estat. Una col·laboració 
que ha tingut continuïtat amb el disseny i llançament de l’Agència 
de Certificació Professional (ACP), que redundarà en benefici de la 
competitivitat i rellançament de la professió i que va veure la llum 
a l’octubre.

La col·laboració amb altres col·legis professionals per a 
l’aprofitament de sinergies ha estat intensa, com ho mostra, 
per exemple, la col·laboració amb el Col·legi d’Economistes i de 
l’Associació Secot en la posada en marxa del I Premi d’Emprenedoria 
del Caateeb. O els contactes amb el Col·legi d’Arquitectes (COAC) 
per temes de mutu interés com la preparació d’un curs màster im-
partit conjuntament per als dos col·lectius professionals.

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 or-
ganitzat la jornada CONSTRUJOVE d’iniciació a l’exercici professio-
nal, una jornada que enguany ha arribat a la desena edició i que 
compta amb el suport de les escoles.

Cal destacar també aquest any la intensa tasca desenvolupada per 
apropar el coneixement de la casa, la construcció i els aparelladors 
en l’àmbit escolar. S’ha contactat amb escoles i instituts per dur 
a aterme el programa de divulgació Amb la casa si que s’hi juga, 
amb tallers infantils per donar a conèixer els valors de la casa i l’ús 
de l’energia.

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 pu-
blicacions, les sessions tècniques i les activitats de caràcter social. 
Les empreses amb les quals s’ha signat conveni de col·laboració 
l’any 2014 han estat:

BASF

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN

NAVASA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS

MC PREVENCION

CONSTRUNEXT

KNAUF GMBH

ROCA SANITARIO

PCE IBERICA

SAUNIER DUVAL DICOSA 

MAS PLA COMUNICACIONS 

PICTON INNOVA (KALEOS)
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RELACIÓ DE LES REUNIONS I TRObADES 
INSTITUCIONALS MéS DESTACADES  

DELS MEMbRES DE LA JUNTA DE GOVERN I DIRECTORS

GENER

DIA LLOC REUNIÓ

8 Barcelona TID-PAU

8 Caateeb Mitjans comunicació El Periódico

8 Caateeb Reunió amb el director INCASOL Damià Calvet

9 Secretaria Habiatge Reunió amb el secretari d’Habitatge Carles Sala

9 Vallès Occidental Comissió Territorial

13 Caateeb Reunions amb els directors del Caateeb

14 Caateeb Reunió amb el president del Col·legi de Lleida

14 Caateeb Reunió de la Comissió de Seguretat

15 Caateeb Reunió de seguiment Campanya Visat col·legial

15 Caateeb Comitè editorial de L’informatiu

15 Seu d’Osona Comissió Territorial

16 Agència Habitatge Nou decret de les ITE

16 i 17 MADRID Reunió sobre el projecte de certificacions professionals

17 Seu ICAB Intercol·legial-gerents

20 Caateeb Junta de Govern

20 Seu INTERCAT Presentació del nou portal de la borsa de treball de la Intercol·legial

20 SEU CETIB Taula de Col·legis Tècnics

21 Seu IMPU  Junta Directiva OBRA

22 Caateeb Junta Govern Consell Català

22 Caateeb Sessió homenatge al company Rafael Carreras
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23 Seu Vallès Occidental Comissió Territorial

27 Saló de Cent Aj. Barcelona Consell Habitatge Social

28 Seu BBA Comissió Territorial

28 Seu secretaria Entrevista amb Josep Enric Llebot, secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat

29 Direcció General de Reunió amb Pere Palacín, director general d’Indústria de la Generalitat de 
 Seguretat Industrial Catalunya

29  Ajuntament de Begues Jornada tècnics municipals a l’Ajuntament de Begues

30 Sala d’Actes Caateeb Presentació de la guia Tria sostenible de fusta en elements urbans

30 Seu del Maresme Comissió Territorial

30 Terrassa PEIPU

31 Alt Penedès-Garraf Sopar de la Delegació 
 Museu del Vi VINSEUM

31 Seu de Premaat Junta de Govern

fEbRER

DIA LLOC REUNIÓ

3 Caateeb  Junta de Govern

3 Caateeb Reunió Àrea Tècnica

3 Caateeb Reunió Àrea Col·legiació-Activitats-Formació

3 Caateeb Comissió Eines de diagnosi

5 Terrassa Junta CECOT

5 Terrassa Conveni Vapor Universitari

5 Diputació 92 Reunió de l’Agència de l’Habitatge sobre el nou decret de les ITE

5 Ajuntament de Barcelona Sessió Plenària de la Comissió Mixta sobre Residus 

6 Caateeb Conferència president d’Infraestructures Joan Lluís Quer

6 Caateeb Seguiment projecte certificacions professionals

6 Seu Vallès Occidental Comissió Territorial

7 Caateeb Reunió Àrea de Validació
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7 Palau de Congressos Invitació de l’ICAB a la Festivitat del Patró Sant Raimon de Penyafort  
 de Catalunya

10 Caateeb Reunió Àrea Serveis al col·legiat

10 Caateeb Reunió Àrea Serveis Interns

11 Agència del Paissatge Urbà Junta Directiva OBRA

11 Infraestructures Entrevista amb Joan Anton Rosell director general d’Infraestructures

11 Plaça les Glòries Catalanes Presentació nova marca Master Builders-Solutions de BASF 
 auditori del Disseny 
 Hub Barcelona

11 Seu BBA Comissió Territorial

12 Seu de l’ITEC Comissió Permanent del Patronat

13 Seu del Maresme Comissió Territorial

14 Col·legi Metges Networking breakfast Districte del Coneixement

14 Sarrià-Sant Gervasi Entrevista amb el regidor Joan Puigdollers

17 Caateeb Reunió Àrea Jurídica

17 Caateeb Reunió Àrea Assegurances (Comissió Seguiment Corredoria)

17 Caateeb Junta de Govern

18 Sala de Juntes Reunió Àrea Comunicació

18 Plaça les Glòries Catalanes Invitació de la Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció a  
 auditori del Disseny l’acte de presentació dels 10 projectes finalistes del concurs de les Glòries 
 Hub Barcelona

20 Sala Actes Caateeb Jornada de Responsabilitat Penal

20 Seu Vallès Occidental Comissió Territorial

21 Seu de l’ICAEN Entrevista amb la directora Maite Massià

25 Seu BBA Comissió Territorial

25 Caateeb Acte cultural sobre el Tricentenari

26 COEIC TID-PAU

27 Seu del Maresme Comissió Territorial

27 Terrassa PEIPU

28 COAC Reunió per estudiar el protocol de llicències amb l’Ajuntament de Sant Cugat  
  del Vallès
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28 Seu de l’ICAB Intercol·legial de gerents

28 Seu de Premaat Junta de Govern

MARÇ

DIA LLOC REUNIÓ

3 Ajuntament Barcelona Entrvista amb Antoni Sorolla per presentar la Setmana de la Rehabilitació 

3 Seu de CETOP Taula de Col·legis Tècnics

3 Caateeb Junta de Govern

4 Caateeb Jornada SIS de CAE

4 Seu de l’Alt Penedès-Garraf Reunió del Grup de Treball

5 Departament de Territori Comissió Experts

5 Caateeb Comissió d’Atenció al Col·legiat

5 Caateeb Reunió de treball projecte certificacions

5 Seu d’Osona Comissió Territorial

5 Seu del Vallès Occidental Comissió Territorial

6 CAATEE Madrid Jornada Certificacions

6 Palau de la Música Sopar homenatge a Joan Vallvé i Joan Torres del CEIC

11 Caateeb Jornada Certificacions

11 Caateeb Junta de Govern del Consell català

11 Seu BBA Comissió Territorial

11 Territori i Sostenibilitat Comissió del Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge

11 Seu de l’Alt Penedès-Garraf Reunió del Grup de Treball

12 Caateeb Petites Eines d’inspecció

12 Caateeb Entrevista amb Europa Press

12 Caateeb Comissió de Seguretat i Salut

12 Seu d’Osona Comissió Territorial

12 Seu del Vallès Oriental Comissió Territorial

13 Seu del Maresme Comissió Territorial

14 Hotel Evenia Esmorzar-col·loqui amb Lorenzo Bernaldo de Quirós i Joan Iglesias Capellas
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14 Caateeb Reunió amb degà del COAC 

17 Terrassa Reunió Fem Vallès

17 Caateeb Entrevista Diari ARA

17 Caateeb Junta de Govern

18 Seu de l’Alt Penedès-Garraf Reunió del Grup de Treball

19 Caateeb Reunió Comissió SEREM

19 Seu d’Osona Comissió Territorial

20 Caateeb Certificacions amb COAC

20 Dep. Territori i Sostenibilitat Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya

20 Seu del Vallès Occidental Comissió Territorial

25 Seu BBA Comissió Territorial

25 Seu CAATEE  Madrid Projecte Certificacions

25 Seu de l’Alt Penedès-Garraf Reunió del Grup de Treball

26 COEIC TID-PAU

26 Seu d’Osona Comissió Territorial

26 Seu del Vallès Oriental Comissió Territorial

27 Col·legi Economistes Reunió amb la Junta del Col·legi d’Economistes

27 Fira Barcelona Reunió Fira

27 Seu del Maresme Comissió Territorial

28 Seu de l’ICAB Intercol·legial de gerents

28 Seu de Premaat Junta de Govern

31 Caateeb Junta de Govern

AbRIL

DIA LLOC REUNIÓ

1 Seu de l’ITEC Ple Extraordinari del Patronat

1 Seu Alt Penedès-Garraf Reunió del Grup de Treball

2 Caateeb Servei de Validació
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2 Sala de Juntes Comitè Editorial de L’informatiu

2 Seu d’Osona Comissió Territorial

2 Fira Plaça Espanya Reunió amb Fira Barcelona-Rehabilita

3 Edifici del Rectorat de la UPC Entrevista amb nou rector Enric Fossas sobre el grau EdE

4 Departament d’Interior Grup de treball guia PAU activitats aire lliureTID-PAU

4 Seu del Consejo Junta de Govern

4 Seu del Consejo ABS Comissió Mixta

7 Seu BBA Comissió Territorial

7 COAC Taula de Col·legis Tècnics

7 Seu del BBA Junta de Govern del Caateeb

8 Caateeb Junta de Govern Extraordinària del Consell Català

8 Centre d’Estudis Jurídics Sessió de treball sobre l’Avantprojecte de llei de professions titulades i 
 del Departament de Justícia col·legis professionals

8 Seu Alt Penedès-Garraf Grup de Treball

9 Sala Conferències Projecte Certificacions

9 Hotel 1898 Barcelona Invitació de CCOO Construcció i Fusta a l’acte de suport al sector de la  
  construcció

9 CECOT Junta CECOT

9 Seu d’Osona Comissió Territorial

9 Seu del Vallès Oriental Comissió Territorial

10 CAATEEB Comissió SEREM

10 Seu del Maresme Comissió Territorial

10   Trobada Anual COAC

11 Fundació Pere Tarrés Districte del Coneixement: Networking Breakfast

11 Edifici rectoria UPC Entrevista amb el rector Enric Fossas

15 Caateeb Experts en certificacions professionals: coordinadors de seguretat

19 Matadepera Sortida a La Mola de Sant Llorenç del Munt

22 Seu BBA Comissió Territorial

22 Seu Alt Penedès-Garraf Grup de Treball
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22 Sala de Juntes Comissió Econòmica

22 Caateeb Expert en certificacions: generalistes

23 Seu d’Osona Comissió Territorial

23 Seu del Vallès Oriental Comissió Territorial

24 Terrassa Reunió PEIPU

24 Edifici Rectorat UPC Entrevista amb la vicerectora Maribel Rosselló

24 Seu del Maresme Comissió Territorial

24 Caateeb Experts en certificacions: DEO

25 Seu de Premaat Junta de Govern

25 Caateeb Reunió amb el company Pere Ayala

25 Caateeb Comitè d’experts Setmana de la Rehabilitació

 29 Sala d’Actes Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades

30 Caateeb Experts en certificacions: auditors energètics

30 Sala de Juntes Reunió del Jurat dels Premis Catalunya Construcció

30 Seu d’Osona Comissió Territorial

MAIG

DIA LLOC REUNIÓ 

5 Sala Juntes Comissió Sectorial de l’Arquitectura i Enginyeria

5 Barcelona Consorci de l’Habitatge. Grup Exclusió Social

6 Caateeb Reunió LLIE

6 Caateeb Taula rodona Tricentenari

6 Palau de la Música Catalana Invitació CECCP a la festivitat de Santo Domingo de la Calzada

7 Caateeb Comitè Setmana de la Rehabilitació

7 Seu d’Osona Comissió Territorial

8 Fira de Barcelona Entrevista sobre Setmana de la Rehabilitació

8 Seu Patronat Municipal Presència OBRA a la Fira Leipzig  
 de l’Habitatge
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9 Caateeb Comitè Setmana de la Rehabilitació

9 Sala de Juntes del COEIC Reunió EIX 3: Identificació, selecció i facilitació de la innovació en productes i  
  serveis per a l’eficiència energètica dels edificis

12 Caateeb Junta de Govern

JUNy

DIA LLOC REUNIÓ 

17 Seu de l’Alt Penedès-Garraf Reunió del Grup de Treball

17 Sala Actes Assemblea Territorial Premaat

18 Seu de l’ITEC Ple del Patronat

18 EPSEB Acte Acadèmic de lliurament de diplomes 

18 Seu d’Osona Comissió Territorial

18 CECOT Junta Assemblea de CECOT

19 Barcelona  Taula de Col·legis Tècnics

19 Seu del Maresme Comissió Territorial

19 Seu del Vallès Occidental Comissió Territorial

25 Seu d’Osona Comissió Territorial

26 Ministerio Fomento Reunió amb Fernando Nasarre subdirector de Política del Suelo 

26 Seu de Premaat Junta de Govern de PREMAAT

27 Manresa Inauguració del monumento que dòna el CAATEEB a la ciutat de Manresa  
  amb motiu dels 25 anys de la Delegació

27-28 Seu de Premaat Assemblea General Ordinària de Premaat

30 Caateeb Comitè Seguiment Corredoria d’Assegurances

30 Seu ICAB Assemblea Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals

JULIOL

DIA LLOC REUNIÓ 

1 APCE Conferència de la Ministra de Foment Anna Pastor

2 Caateeb Projecte Certificacions
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2 Sala Actes Gravació Programa Construradio sobre Certificacions Professionals

2 Sala Exposicions Exposició 10 Anys dels Premis Cataunya Construcció

2 Caateeb Junta de Govern

3 Barcelona Entrevista amb el secretari d’Habitatge Carles Sala

3 Edifici DHUB Acte de Lliurament Premis FAD

7 Territori i Urbanisme Reunió amb Agustí Serra director general d’Urbanisme sobre la Llei de  
  l’Arquitectura 

8 Seu Alt Penedès-Garraf Reunió Grup de Treball

9 COEIC  TID-PAU

9 Sala de Juntes Junta de Govern del Consell català

9 Seu de l’ITEC Comissió Permanent del Patronat

9 Caateeb Entrevista del Punt Avui

9 Caateeb Reunió sobre La Nit de la Construcció

10 Sala de Juntes Comissió de Seguretat i Salut

10 Seu del Vallès Occidental Comissió Territorial

11 Auditori de Barcelona La Nit de la Construcció amb Lliurament dels Premis Catalunya Construcció

14 Seu del Vallès Occidental Junta de Govern

15 Santiago de Compostela Projecte Certificacions

15 Dep. Territori i Sostenibilitat Comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i  
  urbanisme a Catalunya

15 Seu Alt Penedès-Garraf Reunió Grup de Treball

16 Seu del Vallès Occidental Comissió Territorial

16 EPSEB Assemblea General Extraordinària Associació Rehabimed

16 Seu d’Osona Comissió Territorial

17 Infraestructures Reunió Comissió SEREM

17 Restaurant Hotel Sant Moritz Taula de Col·legis Tècnics

18 Caateeb Constitució ACP

21 Caateeb Junta de Govern
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23 Seu d’Osona Comissió Territorial

24 València Projecte Certificacions

24 Seu del Vallès Occidental Comissió Territorial

29 Seu Alt Penedès-Garraf Reunió Grup de Treball

29 Conselleria de Territori Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya 
 i Sostenibilitat

30 Seu d’Osona Comissió Territorial

SETEMbRE

DIA LLOC REUNIÓ 

2 Seu Alt Penedès-Garraf Grup de Treball

2 Caateeb Reunió Àrea de Formació

3 Seu de l’ITEC Comissió Permanent Extraordinària

3 Seu d’Osona Comissió Territorial

4 Seu Maresme Comissió Territorial

4 Seu Vallès Occidental Comissió Territorial

4 Agència Habitatge Presentació Projecte de Decret foment de Rehabilitació de les ITE

5 Caateeb Servei de Validació

8 Caateeb Junta de Govern

9 Seu Alt Penedès-Garraf Grup de Treball

9 Fira Barcelona Plaça Espanya Reunió Construmat

10 Seu d’Osona Comissió Territorial

11 Barcelona Ofrena Floral al Monument de Rafael de Casanovas

15 Fabrica DAMM  Acte de comiat del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de  
  Barcelona que s’unifica amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya 

15 Institut del Paissatge Urbà Grup Rehabilitació OBRA

16 Fira Barcelona  Comitè Organitzador Construmat

16 Dep. Territori Sostenibilitat Comitè d’Experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i  
  urbanisme de Catalunya
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16 Ajuntament Barcelona Roda premsa Campanya Rehabilitació OBRA

16 Seu Bages-Berguedà-Anoia Grup de Treball

16 Seu Alt Penedès-Garraf Grup de Treball

17 Caateeb Reunió-dinar AQPE (CAATE MADRID-COAC-COEIC)

17 Seu d’Osona Comissió Territorial

17 Palau de Congressos Presentació acte: “Ha arribat el moment d’anar més enllà” 
 Barcelona

18 Caateeb Junta Govern Consell Català

18 Caateeb Reunió seguiment BIM SUMMIT

18 Caateeb Trobada de professors del CAATEEB

18 Seu Vallès Occidental Comissió Territorial

18 Caateeb Reunió Llibre d’incidències electrònic (Lle)

19 Caateeb MATÍ CONSTRUCCIÓ: El nou marc legal de la Rehabilitació.

19 St. Fruitós de Bages Visita al Municipi

23 Caateeb Reunió Construjove

26 Caateeb Comitè estratègic Setmana Rehabilitació

29 Seu delegació Osona Junta de Govern

29 Seu de l’ITEC Comissió Permanent del Patronat

30 Caateeb Comissió Econòmica

30 Caateeb Reunió Lle amb COAATM

30 Caateeb Premis Emprenedoria

OCTUbRE

DIA LLOC REUNIÓ 

2 Auditori Torre Banc Reunió col·legis i associacions professionals 
 de Sabadell

2 DEMO Reunió Comissió SEREM

2 Seu Alt Penedès-Garraf Reunió Grup de Treball
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2 Seu Vallès Occidental Comissió Territorial

2 Caateeb Seguiment Bim Summit

3 Caateeb Roda de premsa col·legis professionals per al visat

3 Caateeb Pla estratègic ITEC

7 Seu Alt Penedès-Garraf Reunió Grup de Treball

8 Seu Vallès Oriental Comissió Territorial

8 CECOT Reunió Junta CECOT

8 COAC Projecte Certificacions

9 Caateeb Seguiment Bim Summit

9 Caateeb Preparació 75 aniversari Caateeb

10 MUSAAT Reunió de presidents

11 Castell de Perelada Dinar de Germanor Col·legi de Girona

13 Caateeb Junta de Govern

14 Seu Bages-Berguedà-Anoia Comissió Territorial

14 Caateeb II Trobada Col·legis Professionals

15 COAAT Madrid Projecte Certificacions

16 Caateeb Jornada sectorial construcción i Premi Emprenedoria

16 Ajuntament de Barcelona Lliurament Medalla a títol pòstum Francesc Santacana

16 Seu Vallès Occidental Comissió Territorial

17 Seu Vallès Occidental Sopar annual Delegació Vallès Occidental

20 Bilbao Projecte Certificacions

21 Seu Alt Penedès-Garraf Reunió Grup de Treball

21 Departament Territori Comitè d’Experts 
 i Sostenibilitat

22 Seu Vallès Oriental Comissió Territorial

23 Caateeb Jornada Jurídica RC Musaat

23 Caateeb Visita d’obres Caateeb 2a i 5a planta 

24 Caateeb Reunió Comissió SEREM
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27 Palau de la Generalitat Debats preliminars sobre política territorial i urbanística

27-28 Madrid 4t Congrès PRL a Madrid

28 Seu Bages-Berguedà-Anoia Comissió Territorial

28 Museu Marítim - Drassanes Cloenda II Congrès d’Enginyeria Municipal - CETOP

28 Seu Alt Penedès-Garraf Reunió del Grup de Treball

28 Auditori de La Pedrera Premis i Sopar Col·legi d’Agents Comercials

29 Caateeb Homenatge 50 anys col·legiació

29 Caateeb Junta de Govern

30 Fira de Barcelona Jornada Nou Decret ITE

30 Recinte Històric Sant Pau Acte de lliurament Premis EMAS Catalunya 2014 
 a Barcelona

30 Seu Vallès Occidental Comissió Territorial

NOVEMbRE

DIA LLOC REUNIÓ 

3 Caateeb Projecte Certificacions

3 Palau de congressos Nit de l’Empresari CECOT

4 Caateeb Certificacions (COAAT Madrid)

4 Auditori RBA Conversa “Catalunya: memòria i ficció”

4 Manresa Reunió amb el conseller Germà Gordó

5 Hotel Reina Sofia de Fòrum Europa: esmorzar amb Artur Mas 
 Barcelona

5 Seu Vallès Occidental Reunió amb Vidal Gomà

5 Seu Vallès Oriental Comissió Territorial

6 Caateeb Reunió Servei de Validació

6 Infraestructures Presentació Projecte Certificacions

6 Caateeb Reunió seguiment BIM SUMMIT

7 CGATE Junta de Gobierno
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7 Premaat CGATE - Presentació projecte Associació d’experts en gestió urbanística

7 Premaat Jornada amb els presidents de col·legis

8 Seu Musaat Assemblea CGATE

10 Caateeb Comissió d’Assegurances

10 Seu Alt Penedès-Garraf Junta de Govern

11 Col·legi Valladolid Presentació Projecte Certificacions

11 DEMO Reunió Llie

12 Ajuntament de Terrassa Taula Tècnica

12 Caateeb Acte lliurament diplomes i inauguració curs acadèmic

13 COETTC  Taula Tècnica amb degans

13 CAATEEB Reunió seguiment BIM SUMMIT

13 COAC Projecte Certificacions

13 Born Centre Cultural  Dia de l’Auditor 2014

17 COAAT Madrid Comitè Esquema Projecte Certificacions

18 Caateeb Reunió Servei de Validació

18 Direcció Gral. D’Universitats Entrevista amb Lluís Jofre

19 ITEC Comissió Permanent

19 Seu Vallès Oriental Comissió Territorial

19 COAAT Madrid Presentació ACP col·legiats de Madrid

19 Caateeb Comissió de Seguretat i Salut 

20 COAAT Madrid Roda de premsa ACP Madrid

20 CAATEE Girona Jornada Jurídica

21 Hotel Palace Fòrum Europa: esmorzar amb Josep Rull

21 Casa del Mar de Barcelona Segon debat Llei de Territori

24 Caateeb Comissió Visats: Tarifes i pressupost Validació 

24 Caateeb Junta de Govern

25 Caateeb Construjove - Esmorzar amb els directors de les escoles
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25 ITEC Presentació de l’Informe Euroconstruct

25 Caateeb Junta de Govern Consell Català

25 Auditori Fòrum Conferència Artur Mas “Després del 9N”

26 Consorci de l’Habitatge Comissió permanent del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona 

26 ICAB Junta directiva Intercol·legial

26 Delegació Bages- Lliurament III Premi Àlex Mazcuñán 
 Berguedà-Anoia

27 Caateeb Roda de premsa ACP Barcelona

27 Caateeb Presentació ACP als col·legiats de Barcelona

28 Caateeb Reunió amb Barcelona Activa

28 La Garriga Sopar anual Delegació Vallès Oriental

DESEMbRE

DIA LLOC REUNIÓ 

1 Caateeb Presentació pla estratègic ITEC

1 Caateeb Reunió Llie i SEREM

1 Caateeb Junta de Govern

2 Ajuntament de Barcelona Presentació protocolària de la Setmana de la Rehabilitació

2 ConstruRàdio Gravació programa monogràfic Setmana Rehabilitació

2 Palau de Congressos Conferència Oriol Junqueras “Crida a un nou país”

3 Palau de congressos Comitè Organitzador de Construmat

3 ITeC Ple del Patronat

3 EPSEB Reunió-Dinar Consell/Escoles

3 Caateeb Comissió d’Atenció al col·legial

9 Caateeb Matins Construcció Seguretat

9 Caateeb Inauguració Setmana de la Rehabilitació

9 Caateeb Comitè Editorial de L’informatiu
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9 Caateeb Presentació Guia de Diagnosi

9 Caateeb Jornada 100x100 Patrimoni

10 Hotel Palace Esmorzar Fòrum Europa amb Santi Vila

10 ITEC Anàlisi registre de la certificació d’eficiència energètica

10 CCCB Polítiques locals de foment rehabilitació (ACM)

10 Seu d’Ègara (Terrassa) Visita guiada

10 COAC Reunió-dinar degans TCT

10 Reial Club de Tennis Sopar de Nadal Gremi de Constructors Barcelona 
 Barcelona

11 Gremi Constructors Networking sector construcció

11 Caateeb Espais singulars

11 Caateeb Conferència de Carles Sala secretari d’Habitatge

11 ITeC Jornades de solucions per a la rehabilitació

11 Basílica Santa Maria del Concert de Nadal 
 Mar de Barcelona

12 Hotel Evenia Rosselló Esmorzar CETEB amb Màrius Carol

12 ITeC Cloenda Setmana Rehabilitació

12 Barri del Rec Igualada Visita guiada

13 Plaça de les Glòries Inauguració Fira Rehabilitació 
 de Barcelona

13 Edifici DHub Inauguració Museu del Disseny de Barcelona

17 Caateeb Assemblea General Ordinaria de col·legiats

18 Rehabimed Assemblea general anual de l’associació

20 Lleida Dinar de germanor Col·legi de Lleida

22 Caateeb Junta de Govern
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COMISSIONS  
COL·LEGIALS I REPRESENTACIÓ

Els membres de la Junta de Govern han atès les diferents àrees de 
treball del Col·legi segons la distribució següent: Antoni Floriach-
Rehabilitació i Medi Ambient; Jordi Gosalves-Formació i Certifi-
cació professional; Esteve Aymà-Àrea Jurídica; Carolina Cuevas-
Comunicació; Maria Àngels Sánchez-Seguretat i Salut; Adrià 
Guevara-Tecnologia; Joan Carles Batanés-Serveis Generals; Maria 
Molins-Activitats; Sebastià Pujol-Servei d’Ocupació; Jaume Casas-
Validació i Sebastià Jané-Col·legiació.

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 continua-
ció fem una llista amb la composició d’aquestes comissions. Fem 
excepció de les comissions territorials del Caateeb, així com la seva 
representació en els àmbits comarcal i local, que apareixen en el 
capítol de la Memòria dedicada a les delegacions col·legials.

Comissió Deontològica

Esteve Aymà

Salvador Navarro 

Anna Simó 

Joan Olona 

Joan Leiva

Comissió d’Atenció al Col·legiat

Joan Bosch

Esteve Aymà

Sebastià Jané

Joan Ignasi Soldevilla

Comissió d’Assegurances

Maria Rosa Remolà 

Celestí Ventura 

Maria Àngels Sànchez 

Joan Ignasi Soldevilla 

Llorenç Serra

Comissió Sènior 

Josep Mas 

Rafael Cercós

Josep Vila

Magí Miracle

Jaume Palmés

Joaquim Sierra

Ramon Sala

Jordi Pijoan

Ramon Mestre

 Comissió Júnior

Alberto Gutiérrez

Laura Morales

Claudia Vargas

Joan Serra
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Daniel Forteza

Bernat Navarro

Claudia Galicia

Laura Barroso

Alejandro Soldevila

Raúl Heras

Mar Lopez Prat

Oriol Garrido

Álvaro Ferrer

Emili Blanco

Erika Torrents

Lourdes Estéfano

Alejandro Gracia

Rubén Fernández

Xavier Pars

Adelma Sanabria

Marta Piñeiro

Maria Molins

Teresa Pallàs

Comissió d’activitats

Maria Molins

Jaume Casas

Sensi Gálvez

Joan Olivella

Fernando Valero

Francisco José Andreu

Jesús Rey

Marc Rovira

Membre comissió sènior

Membre comissió júnior

Marta Piñeiro

Teresa Pallàs 

Comissió de formació Contínua

Jordi Gosalves

Teresa Pallàs

Mònica Clemente

Manel Segura

Arcadi Prat

Montserrat Casabayó

Meritxell Bosch

Francisco José Andreu

Marc Barjola

Pere Mora

Conxi Pladellorens
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Comitè editorial de L’informatiu  
i mitjans de comunicació

Carolina Cuevas

Maria Molins

Joan Ignasi Soldevilla

Carles Cartañá

Comissió organitzadora dels  
Premis Catalunya Construcció

Maria Rosa Remolà

Maria Àngels Sánchez

Joan Ignasi Soldevilla

Carles Cartañá

Comissió de Cooperació al  
Desenvolupament

Montserrat Casado

Carolina Cuevas

Jordi Arboix

Cristina Gutiérrez

Maite Gutiérrez

Maria Rosa Viñolas

Alvaro Pérez

Enric Graells

Javier Rocabert

Comissió Econòmica

Joan Josep Rami

Salvador Navarro

Antoni Llobet

Sergi Barquet

Santiago Loperena

Meritxell Bosch

COMISSIONS TÈCNIqUES

Grup de treball sobre les ITE

Antoni Floriach

Maria Àngels Sánchez

Jaume Casas

Manuel Segura

Sensi Gálvez
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Comissió de Seguretat i Salut  
en la Construcció 

Maria Àngels Sánchez

Ezequiel Bellet 

Imma Costa

Miguel Angel Palomo  

Josep Augé

Josep M. Calafell

Victòria Piera 

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 so-
cietat 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

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
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Consell Català

Junta de Govern i presidència 

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 institu-
cions següents:

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

Taula d’Accessibilitat en les Activitats de Catalunya (TAAC)

Taula per a la interpretació de la Normativa de Seguretat Contra 
Incendis (TINSCI).

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 admi-
nistracions 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.
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CONVENIS DE  
COL·LAbORACIÓ INSTITUCIONAL

El Col·legi ha signat al llarg de l’any 2014 acords de col·laboració 
amb entitats del sector amb l’objectiu de treballar conjuntament 
i també per facilitar nous serveis als col·legiats.. També s’han es-
tablert acords de col·laboració en l’àmbit comarcal i local. A conti-
nuació, enumerem alguns dels més destacats.

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i 
amb el Consorci Metropolità de l’Habitatge per a la realització i 
implantació dels Informes d’Idoneïtat Tècnica (IIT)

Conveni amb Infraestructures de la Generalitat sobre el control 
de qualitat

Conveni amb el Col·legi d’Aparelladors de Girona per a 
l’optimització de recursos en els serveis col·legials

Convenis entre el Caateeb i 12 entitats del sector per a la 
col·laboració mútua en l’organització de la Setmana de la 
Rehabilitació

Conveni amb l’agència de desenvolupament Node Garraf per  
ala redacció del pla de desenvolupament econòmic i social del 
Garraf.

Conveni amb el Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i 
Comarca per a la impartició de cursos sobre el Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE).

Conveni amb Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa per 
al desenvolupament de mesures de foment de la rehabilitació al 
nucli antic de la ciutat.

Conveni de col·laboració amb INCAFUST per a l’organització de 
jornades sobre rehabilitació d’estructures de fusta en el marc de 
Rehabilita

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa per a la 
prevenció i minimització de residus.

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Les Franqueses 
del Vallès en matèria de rehabilitació d’habitatges dins del marc 
del Pla de Barris de Bellavista.

41
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COL·LEGIATS,  
PRECOL·LEGIATS, SOCIETATS I AfILIATS

El Col·legi és la institució que representa i ordena l’exercici de la professió regulada d’arquitecte tècnic per 
promocionar-lo tècnicament i econòmicament, així 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 d’urbanisme. El Caateeb integra un col·lectiu professional format per gairebé 7.500 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 mitjançant la precol·legiació. Amb aquesta 
modalitat, els estudiants poden accedir a bona part dels serveis en condicions similars als col·legiats. Finalment 
el Caateeb contempla la possibilitat d’afiliació a altres professionals que mostren interès en gaudir dels seus 
serveis, productes i avantatges. Com cada any, s’han realitzat sessions informatives d’acollida als nous col·legiats. 
L’objectiu d’aquestes sessions és donar a conèixer els serveis del Col·legi i assessorar sobre l’inici de l’activitat 
professional una vegada s’ha obtingut la titulació universitària.

1.5 
Integrants del Caateeb

42
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Nombre de col·legiats 

Nombre de col·legiats del Caateeb amb col·legiació única 7.320

Col·legiats com a segona col·legiació i altres casos amb efectes a 31/12/2014 114

TOTAL 7.434

INTEGRANTS DEL Caateeb *

Nombre de col·legiats 7.434

 - En actiu 5.826

 - Sense activitat professional  1.608

Nombre de precol·legiats 316

Nombre de societats professionals 222

Nombre d’afiliats 2

TOTAL 7.974

* Aquestes dades estan tancades a 31 de desembre de 2014

El col·legi representa i 
ordena l’exercici de la 

professió i també treballa 
per promocionar-la  
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ALTES I bAIxES

El servei de Col·legiació és el responsable de tramitar els proces-
sos d’altes, baixes, reingressos i trasllats. Al llarg del 2014 s’han 
col·legiat 273 professionals, dels quals 222 són de nova incorpora-
ció, i 51 corresponen a reingrés en el Caateeb. Durant aquest any 
s’han donat de baixa 391 col·legiats, dels quals 277 corresponen a 
baixa voluntària, 4 han estat baixa per trasllat a un altre col·legi, 40 
han causat baixa per defunció i 70 per l’article 18D dels Estatuts 
del Caateeb. El resultat final és que a 31 de desembre de 2014 el 
nombre de col·legiats del Caateeb és de 7.434.

DISTRIbUCIÓ TERRITORIAL

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

Alt Penedès - Garraf: 256

Bages – Berguedà - Anoia: 329

Barcelonès i Baix Llobregat:  4.701* 

Maresme: 592

Osona: 183

Vallès Occidental: 916 

Vallès Oriental: 457

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

1.6 
Col·legiació



MEMÒRIA 2014  /  Caateeb    

45

COL·LEGIATS PER GÈNERE

Del total de col·legiats a 31 de desembre de 2014:

Dones: 1.603

Homes: 5.831

DONES:  1.603

 Estàndard:  1.469

 Júnior: 107

 Sènior:  21

 Invalidesa: 6

HOMES:  5.831

 Estàndard:  4.673

 Júnior: 209

 Sènior:  864

 Invalidesa: 85

TOTAL:  7.434

 Estàndard:  6.142

 Júnior: 316

 Sènior:  885

 Invalidesa: 91

SESSIONS  
PER ALS NOUS COL·LEGIATS

Com cada any s’han realitzat sessions informatives d’acollida als 
nous col·legiats. L’objectiu d’aquestes sessions és donar a conèixer 
els serveis del col·legi i l’exercici de la professió una vegada s’ha 
obtingut la titulació. El Col·legi va realitzar sessions informatives en 
les quals hi ha participat 35 col·legiats.
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PRECOL·LEGIACIÓ I 
COL·LAbORACIÓ AMb LES ESCOLES

Apropem el món laboral a l’estudiant mitjançant la precol·legiació. 
Els estudiants poden així formar part del Col·legi i accedir a bona 
part dels seus serveis en condicions similars que els col·legiats. El 
Col·legi, amb l’estreta relació que manté amb les universitats, hi 
col·labora 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). També organitza conferències i 
cursos gratuïts pels estudiants amb la finalitat d’apropar-los al 
món laboral.

El nombre d’estudiants que a l’any 2014 tenen la condició de 
precol·legiats és de 516.   

Alt Penedès - Garraf: 12 

Bages – Berguedà - Anoia: 21

Barcelonès i Baix Llobregat * : 355 

Maresme: 32

Osona: 3

Vallès Occidental: 62

Vallès Oriental: 31

* Es comptabilitzen a la seu central els col·legiats que per domicili fis-
cal no corresponen a la província de Barcelona.
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ExERCENTS I NO ExERCENTS

Es considera un  col·legiat “exercent” aquell que desenvolupa qual-
sevol activitat pròpia de la professió, amb independència de la mo-
dalitat d’exercici.  Particularment, el professional que realitza tre-
balls 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 respon-
sabilitat civil. Els col·legiats que d’un altre col·legi que poden visar 
a Barcelona es consideren “Acreditats”. 

Per contra, 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 Fines-
treta 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 de l’Estat) i tampoc podran formar part de la borsa 
de treballs liberals o de les llistes de pèrits que gestiona el Caateeb.

Exercents :  5.826

No exercents :  1.608

RESIDENTS I NO RESIDENTS

Residents: 7.355

No residents : 79 

ACREDITATS

Son aquells professionals exercents de l’arquitectura tècnica 
col·legiats a altres Col·legis del territori nacional, que s’habiliten 
voluntàriament al Caateeb per poder visar els seus treballs profes-
sionals.

Acreditats Catalunya: 796

Acreditats Espanya : 633 
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SERVEI DE  
MEDIACIÓ COL·LEGIAL (Smc)

Servei d’atenció de les sol·licituds i els suggeriments que plante-
gen al Col·legi els consumidors i usuaris en relació amb la inter-
venció professional dels col·legiats. Es tracta d’un servei que el 
Col·legi presta des de fa molts anys i, actualment, s’equipara al 
servei d’atenció als consumidors i usuaris preceptiu segons la Llei 
de Col·legis Professionals 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/Musaat, així com les reclamacions 
per motius contractuals que s’han de dirimir, en el seu cas, per la 
jurisdicció civil.

Indicadors SmC 2014: Expedients tramitats 46

TRAMITACIÓ  
ExPEDIENTS SANCIONADORS

D’acord amb la legalitat vigent, als col·legis professionals els co-
rrespon exercir la potestat disciplinària sobre els seus col·legiats. 
Ens els darrers anys, el Caateeb no ha incoat pràcticament expe-
dientes 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 2014

 Expedients Expedients 
 informatius sancionadors

Número - 4

Infracció -  Incompliment deures  
  professionals i perjudici  
  al client i a tercers.  
  Incompliment  
  requeriments col·legials

Resolució - Sancionadora: 3 
  En tràmit: 1

1.7 
Deontologia professional
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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 desenvolupa-
ment i va obrir la convocatòria anual al febrer. S’hi van presentar 
diferents projectes i es va fer un procés de preselecció molt acu-
rat amb entrevistes personals amb cadascun dels responsables 
de cada projecte.  Finalment, la subvenció es va repartir entre 3 
projectes:

En primer lloc, la construcció d’un magatzerm agrícola a Bonconto 
(Senegal), amb un ajut de 2.500 € a l’ONG Al Karia. El segon projec-
te subvencionat va ser la construcció d’un centre d’atenció a mares 
i fills amb  VIH-Sida a Garisa Districte Tana-Rives de Kénia, amb una 
aportació econòmica de 3.476 € per a l’Associació Emaús Kenia. 
Finalment, es va atorgar un ajut de 4.024 € a Arquitectes Sense 
Fronteres per a la millora de l’escola rural de Bisiga a Burkina Faso. 

1.8 
Compromís social

Un any més, el 
Caateeb ha mantingut 

el seu compromís 
d’aportar una part 

del seu pressupost a 
la cooperació per al 

desenvolupament 
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COMPROMíS MEDIAMbIENTAL

La identitat institucional del Caateeb està compromesa amb la 
sostenibilitat, com a opció davant la incidència que l’activitat de 
la construcció pot tenir sobre el medi ambient. El 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. 

Enguany hem rebut el reconeixement de 10 anys d’EMAS que es 
va fer en l’acte de lliurament dels Premis EMAS Catalunya 2014. 
Aquest any, una vegada més, el Caateeb ha renovat el seu com-
promís ambiental al 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.

El Caateeb 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 em-
preses 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 ini-
ciativa 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 mediam-
bientals tipus III, analitzen el procés de fabricació dels productes 
segons la metodologia d’anàlisi del cicle de vida (ACV) per obte-
nir-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 reco-
neixement 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 aques-
ta certificació ambiental. A més, el Sistema DAPc figurarà com a 
certificació reconeguda i inscrita en el Registre del Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE).

qUALITAT CERTIfICADA

Una formació continuada, especialitzada i adequada és la base 
per poder optar a les millors oportunitats en la vida professional. 
Per aquest motiu, el Caateeb du a terme una tasca destacada en 
l’àmbit de la formació dels professionals de l’edificació. L’objectiu 
és preparar-los per a un mercat cada vegada més competitiu, i 
adaptar-los a les noves necessitats del sector i de la societat.

L’Àrea de Formació del Caateeb és conscient que cal l’excel·lència 
per poder liderar la formació dels nostres professionals. Per aquest 
motiu, es va implantar un sistema de gestió de qualitat i l’any 2004 
es va aconseguir la certificació ISO 9001, que s’ha anat actualitzant 
any rere any. Això ens ha permès ampliar l’oferta formativa i, al-
hora, 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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RECURSOS hUMANS

Durant l’exercici 2014 la unitat de recursos humans ha treballat en 
els àmbits següents:

1. Dissenyar el pla de formació de millora en l’atenció 
col·legial.

2. Sistema de control de dedicació de la jornada laboral 
per projectes. 

3. Llançament de la campanya d’actualització de 
descripció de llocs de treball i inventari de recursos humans.

4. Execució del pla de prevenció de riscos laborals: 
prevenció de riscos laborals de la seu de Vilafranca del 
Penedès.

5. Moviments interns del personal per millorar l’adequació 
de persones a llocs de treball.

6. Incorporació de procediments interns per garantir la llei 
de protecció de dades (LOPD).

7. Dotació d’un desfibril·lador i formació del personal. 

Dades d’evolució estadística:

 Plantilla ETT’s becaris TOTAL

2014 45 0 9 54

2013 43 3 7 53

Distribució de la plantilla:

  Dones homes

Director General 0 1

Dir. Gabinet Tècnic 0 1

Dir. Formació 1 0

Tit. 2n cicle 4 0

Tit. 1r cicle 3 5

Cap Adm. 2 0 2

Of. Adm. 1 3 3 

Of. Adm. 2 4 0

Aux. Adm. A 7 2

Aux. Adm. B 8 1

TOTAL 30 15

1.9 
Serveis generals  
i recursos humans
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SERVEIS GENERALS

Les principals accions i millores realitzades en aquest àmbit han 
estat:

1. Revisió llums d’emergència de la seu central

2. Canvi del quadre elèctric de la sala de màquines

3. Reparació de la porta de la planta baixa accés a 
minusvàlids

4. Canvi de les cadires de les aules

5. Alinear els llums de les sales de formació.

6. Millorar el sistema d’àudio de la sala de conferències

7. Aïllar el baixant de la canonada de la seu de Terrassa

8. Instal·lar la cèl·lula fotoelèctrica de la porta de la seu de 
Terrassa

9. Reparar aire condicionat de la seu de Granollers

10. Reparació de les guies de la sala d’exposicions de 
Mataró

11. Instal·lar detectors de presència a la planta baixa

12. Reparar fuita d’aigua de l’edifici del carrer St. Francesc 
de Terrassa

13. Pintar i reparar WC de la primera planta

14. Repàs de pintura d’algunes zones de la seu central

15. Reparacions i millores a la seu de Vilafranca del Penedès

16. Altres reparacions diverses en els edificis

17. Obres d’adequació a la llicència ambiental (fase I)

SISTEMES I  
DESENVOLUPAMENT INfORMÀTIC

La tasca desenvolupada al llarg del 2014 s’ha centrat principal-
ment a:

1. Elaborar un decàleg intern sobre la seguretat de la 
informació

2. Preparar les connexions amb la seu de Vilafranca del 
Penedès per poder visar

3. Adaptació al sistema SEPA

4. Actualització de les llibreries de SAP

5. Clonació del servidor de proves de SAP

6. Desenvolupaments a IRIS: adaptació tarifes Musaat i 
visats, simulacions, modificar renuncia parcial, gestió de 
municipis, llibre d’incidències, historial de documents i canvi 
documents informes idoneïtat tècnica, entre d’altres 

7. Trasllat del servidor de la Corredoria d’Assegurances al 
Centre de Dades

8. Programa de control de qualitat

9. Connexió IRIS al sistema SAP

10. Auditoria pel projecte del Qlik View

11. CMH

12. Passarel·la de pagament

13. Desenvolupament de control de qualitat

14. Accés al servei Plecinstant pel Col·legi de Girona

15. Modificar informes d’Idoneïtat tècnica

16. Posada en marxa del sistema de vídeo conferència 
Webex Cisco

Aquest any també hem posat en marxa el servei d’assessorament 
informàtic als col·legiats, mitjançant la col·laboració de l’Associació 
Intercol·legial de Catalunya. Hem atès des de juny un total de 42 
consultes, amb una atenció personalitzada d’un cop per setmana, 
el tipus de consultes ateses son en la seva major part de dubtes de 
microinformàtica.
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SERVEIS AL COL·LEGIAT2
Centre d’atenció telefònica. 55

Validació i exercici professional. 56

Assessoria jurídica. 62

Servei d’ocupació. 66

Corredoria d’assegurances. 71

Formació. 75

Activitats professionals i culturals. 84
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RESUM ACTIVITAT CENTRALETA TELEFÒNICA 2014 

Àmbit d’atenció Unitats  %

Visats             28.881    29%

Assessoria tècnica 1.087 1%

Assessoria jurídica         501  1%

Col·legiació 703 1%

Servei d’Ocupació 664 1%

Formació 298    0%

Actes i activitats 387    0%

Informàtica 208 0%

Corredoria d’Assegurances 2.242  2%

Informació general i altres 13.318 13%

Traspàs de trucades      2.917    3%

Total consultes ateses pel CAT 51.206    51%

Traspàs automàtic 48.421    49%

Total trucades ateses 99.627   100%

La centraleta telefònica del Caateeb a Barcelona ha rebut, durant 
el 2014, prop de 100.000 trucades de les quals el 51% han estat 
ateses pel centre d’informació i consultes telefòniques i la resta 
han estat ateses per cadascuna de les àrees del Col·legi. El pes més 
important correspon a consultes sobre temes relacionats amb els 
serveis de Validació de Visat i Idoneïtat Tècnica, així com la informa-
ció general del Caateeb, amb una mitjana de 8.302 trucades al mes.

2.1 
Centre d’atenció telefònica



56

Caateeb  /  MEMÒRIA 2014    

VISATS I REGISTRE D’ACTUACIONS PROfESSIONALS

Al llarg de l’any 2014 s’han visat 71.425 treballs professionals, el que representa una variació del -1% vers l’any 
anterior. Es manté sense variació l’activitat en els treballs de tècnic únic (projectes, documentacions tècniques 
i direccions d’obres de tècnic únic), puja un 12% les direccions d’execució d’obres (DEO) pel repunt de l’obra 
nova i els treballs de seguretat i salut en un 2% global. El pes de la resta de treballs mantenen el seu pes sobre 
el total del 58%, tot i que s’aprecia una davallada dels certificats d’habitatge usat i de les inspeccions tècniques 
d’edificis, després del fort increment de l’any anterior provocat per la finalització del termini per inspeccionar 
edificis construïts abans del 1930 i l’entrada en vigor de la certificació energètica dels edificis. Cal destacar, però, 
que a l’últim trimestre de l’any es veuen símptomes més significatius de recuperació tant pel que fa als treballs 
relacionats amb l’obra de rehabilitació com d’obra nova. Els primers, probablement, impulsats per l’obertura de 
les convocatòries de subvencions per a la rehabilitació d’edificis i el segon pels símptomes de recuperació del 
sector i l’economia en general.

2.2 
Servei de validació i 
exercici professional
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TREbALLS 2013 2014  DESVIACIÓ

VISATS       %

0. Projectes 4.490        4.513     1%

1. Documentacions tècniques 2.421       2.387                  -1%

2. DO+DEO 7.949          7.968     0%

3. DEO 1.724  1.938     12%

4. Estudi Seguretat (ES) 229        319    39%

5. Estudi Bàsic Seguretat (EBS) 3.123      2.961     -5%

6. Coordinacion Seguretat 5.184 5.452     5%

Suma de Treballs d’Obra i Seguretat 25.120 25.538 2%

7. Informes 1.555 1.676 8%

8. Certificat d’Habitatge Usat (CHU) 34.470 32.300 -6%

12. Certificats Eficiència Energètica  7.555 9.046    20%

ITE 2.492 1.714     -31%

9. Treballs varis 878 1.151     31%

Suma altres treballs 46.950 45.887  -2%

TOTAL TREBALLS 72.070      71.425                   -1%

Es continua recuperant el nombre de col·legiats que visen després de l’impacte de la crisi. Un total de 3.591 
col·legiats han visat treballs professionals durant el 2014, dada que es manté respecte a l’any anterior i que es 
continua recuperant després de la davallada dels exercicis anteriors.

Col·legiats visadors
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EL REGISTRE D’ACTUACIONS PROFESSIONALS

S’han comptabilitzat 1.751 actuacions registrades al llarg del 2014, 
un 2% més que l’any anterior, amb un pes que continua sent poc 
representatiu amb un 2% vers el total d’expedients tramitats.

EL VISAT DIGITAL I PER OFICINES 

La tramitació digital es consolida com el canal principal per ges-
tionar els visats amb un pes del 85% del total, 7 punts més que 
l’any anterior. El pes del visat a les delegacions comarcals es manté 
i perd pes l’oficina central de Barcelona en favor de l’oficina virtual, 
motivat principalment per l’empenta de les e-llicències a Barcelo-
na.

Expedients tramitats per oficines% exp tramitats a Oficina virtual
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ATENCIÓ AL COL·LEGIAT I TRAMITACIÓ A DISTÀNCIA

Creix un 5% el nombre de col·legiats atesos, destaca el creixement de consultes per la via del correu electrònic 
(+15%) i el nombre d’expedients tramitats electrònicament (+11%), en detriment de la baixada del -32% de 
l’atenció presencial i del -11% de les trucades telefòniques. El 91% de l’atenció es fa a distància i ha crescut 3 
punts més l’any 2014, amb el que es consolida el canvi de model d’atenció i el procés de virtualització del servei 
es pot considerar quasi complet.

 2013 2014 VARIACIÓ 
ATENCIÓ PER CANAL PERSONES PERSONES 2013/14 
 ATESES ATESES

Visitants 15.613 10.677 -32%

Consultes telefòniques 57.357 51.206 -11%

Consultes correu electrònic 4.677 5.369 15%

Encàrrecs missatgeria 3.671 2.671 -27%

Expedients digitals 44.147 49.091 11%

Total 125.465 119.091 11%

Total tramitacions a distància 109.852 108.337 1%

Pes tramitació a distància 88% 91% -

REGISTRE DE CERTIFICATS DIGITALS

El Caateeb actua com a entitat de registre de certificats digitals per a firma electrònica. Ha gestionat els següents 
certificats digitals de Firmaprofesional i IdCat durant el 2014.

  2013    2014 
ENTITAT REGISTRE ALTES REVOCACIONS RENOVACIONS ALTES REVOCACIONS RENOVACIONS

Firma professional 18 36 35 7 10 5

IdCAT (*) 1.078 199 - 543 169 -

TOTAL 1.096 235 35 550 176 5
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INFORMES D’IDONEÏTAT TÈCNICA (IT)

L’activitat d’Idoneïtat Tècnica consolida el Caateeb com a enti-
tat col·laboradora de l’Administració Pública per a la verificació 
i control de projectes i altres documents tècnics en processos 
d’intervenció administrativa. Des de l’inici d’aquesta nova acti-
vitat de validació col·legial, any rere any s’incrementa el nombre 
d’informes i administracions interessades en sol·licitar aquest ser-
vei. S’han fet un total de 10.957 informes per a prop de 1.000 pro-
fessionals (arquitectes tècnics i altres) i s’han atès 6.098 consultes.

És important remarcar que des del 24 de febrer de 2014, el Caateeb 
està habilitat com a ECA de l’Ajuntament de Barcelona per emetre 
Informes d’Idoneïtat Tècnica, que s’ha continuat realitzant la certi-
ficació d’idoneïtat dels informes d’inspecció tècnica d’edificis per a 
l’Agència de l’Habitatge i que a l’octubre, amb l’obertura de la con-
vocatòria de subvencions del Consorci Metropolità de l’Habitatge 
s’ha acordat un nou conveni amb aquesta entitat.

INFORMES AMB L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

El Caateeb consta inscrit amb el número 4 en el registre d’entitats 
col·laboradores de l’Ajuntament de Barcelona per a la verificació 
i el control urbanístic de les obres (modalitat A, segons el Decret 
d’Alcaldia del dia 27 de desembre del 2013 que regula l’habilitació 
i funcionament d’aquestes entitats en els processos d’intervenció 
municipal dels permisos d’obres, publicat al BOPB del 31/12/2013).

Durant l’any 2014 s’han sol·licitat 3.417 i s’han emès 3.126 Informes 
d’Idoneïtat favorables, un 3% més que l’any anterior. Prop de 1.000 
professionals han utilitzat els serveis d’Idoneïtat Tècnica del Ca-
ateeb: 857 arquitectes tècnics col·legiats al Caateeb, 21 arquitectes 
tècnics d’altres col·legis i 28 professionals amb una altra titulació.

El Caateeb ha rebut més de 10.000 sol·licituds d’informe d’idoneïtat 
tècnica de projectes de Barcelona des de l’entrada en vigor de 
l’ordenança ORPIMO a l’octubre del 2011 i s’han emès 8.942 infor-
me d’idoneïtat fins el final de 2014. 

El pes més important dels informes realitzats han estat per a la 
verificació de projectes tècnics per a comunicats d’obres, princi-
palment de: 

• Rehabilitacions de façana, patis i mitgeres

• Reformes interiors d’habitatges i locals

• Substitució de baixants, clavegueram i altres instal·lacions

• Rehabilitació de cobertes, badalots i claraboies

• Implantació d’ascensors en edificis existents

tipus de document ut expedients   
verificat 2014 %

Projecte bàsic          88   3%

Projecte tècnic 2.786 91%

Documentació tècnica 183 6%

Per donar suport i assessorament professional als usuaris d’aquest 
servei, el Caateeb ha realitzat durant el 2014 les següents activitats:

• S’han realitzat 4 cursos per elaborar projectes electrònics per les 
e-llicències de Barcelona

• S’han ates 3.982 consultes telefòniques i 764 visites 
d’assessorament sobre la tramitació de l’Informe de Idoneïtat

• S’ha publicat un nou Document Guia per l’elaboració projectes 
electrònics per les e-llicències de Barcelona

• S’han publicat al web del Caateeb 18 preguntes-resposta i 
noticies d’actualitat sobre aquest tràmit
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IDONEÏTAT DELS INFORMES D’INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS 
(ITE) PER A L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE

El Caateeb ha tramitat la idoneïtat tècnica de 1.626 ITE durant el 
2014, sol·licitats per 543 col·legiats. Segons dades de les ITE revisa-
des, el 64% dels edificis inspeccionats tenien deficiències greus, el 
33% lleus i un 4% no tenien deficiències.

El 70% dels expedients d’ITE ha sol·licitat també la tramitació del 
Caateeb davant l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat.

Altres activitats de la unitat d’Idoneïtat Tècnica han estat les se-
güents:

• S’han atès 1.123 consultes telefòniques d’assessorament 
sobre ITE’s

• S’ha publicat un nou Document Guia criteris per elaborar un 
Informe de inspecció tècnica

• S’han publicat a la secció del web 3 preguntes-resposta i 
notícies d’actualitat sobre el tràmit

IDONEÏTAT TÈCNICA PEL CONSORCI METROPOLITÀ DE 
L’HABITATGE (CMH )

El Caateeb i el Consorci (CMH), han signat un conveni de 
col·laboració per a la implantació dels Informes d’Idoneïtat Tècni-
ca, en els procediments de concessió de subvencions gestionades 
i atorgades pel CMH durant la campanya de 2014, a diferents mu-
nicipis de l’àrea metropolitana.

Durant 2014 s’han rebut 389 sol·licituds de 171 col·legiats, corres-
ponents a la convocatòria 2014. S’han atès 960 consultes relacio-
nades, des de l’obertura de la convocatòria 2014 a l’octubre fins 
finals d’any.

61



62

Caateeb  /  MEMÒRIA 2014    

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 2014: 3.706 (85% telefòniques o 
per correu electrònic i 15% visites presencials).

Els temes de consulta més comuns continuen sent sobre l’inici 
d’activitat lliberal, 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, així com les opcions per a 
la cobertura adequada d’aquestes feines i la valoració de diferents 
alternatives de pòlissa. 

Es manté l’assessorament i el suport en conflictes laborals, els dub-
tes sobre novetats fiscals i  l’orientació per treballar a l’estranger. I, 
com és habitual, les consultes diverses relatives a l’exercici profes-
sional i sobre la normativa sectorial.

A continuació reproduïm un gràfic que resum els temes principals 
de consulta en l’Assessoria Jurídica l’any 2014.

2.3 
Assessoria jurídica
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SERVEIS DE GESTIÓ JURíDICA

SERVEI ACTIVITAT 2014

Defensa d’atribucions professionals 18 informes

Reclamació extrajudicial d’honoraris  2 expedients

Registre de societats professionals  222 societats d’alta

Emissió certificats col·legials 

Certificats estàndards  2.544

Certificats específics 8

Certificats històric professional 40

Certificats aval GISA   302

Legitimacions signatura / compulses professionals    7

Resposta d’oficis judicials 80

ACTIVITATS  
EN L’ÀMbIT JURíDIC

NOVETATS LEGISLATIVES RELACIONADES AMB LA PROFESSIÓ

Seguiment del procés d’aprovació, estudi i implantació de les nor-
matives que afectin la professió d’àmbit estatal, autonòmic i local:

Llei d’accessibilitat de Catalunya (normativa catalana, aprovada).

Decret pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (normativa autonòmica, aprovada).

Modificació text refós de la Llei d’urbanisme, ampliant la 
pròrroga de les llicències d’obres fins el 31/12/15  (normativa 
autonòmica, aprovada).

Projecte de  Decret sobre la inspecció tècnica dels edificis 
d’habitatges (ITE) i el llibre de l’edifici  (normativa catalana, en 
tramitació).

Modificació de la Llei d’exercici de les professionals titulades i 
dels col·legis professionals de Catalunya (normativa autonòmica, 
en tramitació).

Avantprojecte de Llei de serveis i col·legis professionals 
(normativa estatal, en tramitació). 

Avantprojecte de Llei de l’arquitectura (normativa catalana, en 
tramitació).

Futura Llei del territori (normativa autonòmica, en tramitació).

Altres normatives.
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REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL COMPLIMENT NORMATIU DELS 
PROCEDIMENTS COL·LEGIALS

Auditoria LOPD; revisió contingut certificats dades col·legials i pro-
fessionals; suport jurídic actualització visat digital; suport jurídic 
habilitació del Caateeb com a ECA (IIT Ajuntament de Barcelona); 
revisió normativa del registre de societats professionals; formació 
interna sobre Estatuts del Caateeb.

JORNADES I SESSIONS JURÍDIQUES

Amb l’objectiu de conscienciació sobre el problema de la respon-
sabilitat civil professional del col·lectiu i d’acostament a la judica-
tura, i altres temes jurídics.

Participació I Jornada de tècnics municipals sobre llicències 
urbanístiques, organitzada per l’Ajuntament de Begues, amb la 
col·laboració del Caateeb i de la UAAAP/CSCAE (29/1/14).

Jornada de responsabilitat penal “Causes més habituals dels 
accidents laborals a les obres i recomanacions jurídiques per 
evitar responsabilitats” (20/2/14).

Sessions d’exercici com a liberal individual o societat professional 
(19/3/14, 1/6/14, 12/11/14), en el programa per a emprenedors 
en el sector de la construcció, amb BCN Activa.

Sessió fiscal sobre la campanya de renda 2013 (8/5/14).

Impartició assignatura pràctiques externes sobre modalitats 
d’exercici professional (12/5/14), en el grau de la URL/La Salle.

Jornada de responsabilitat civil “Responsabilitat derivada de 
qualsevol tipus de treball professional i necessitat de disposar 
d’una assegurança adequada” (23/10/14).

Taller d’inici de l’activitat professional lliberal (24/10/14).

Sessió fiscal recomanacions per al tancament 2014 i novetats 
fiscals 2015 (3/12/14).

ACCIONS PER AL POSICIONAMENT DE LA TITULACIÓ DE GRAU 
HABILITANT

Continuació de les accions, polítiques i judicials, amb les univer-
sitats, la Generalitat i el Govern de l’Estat per reconduir la proble-
màtica del nom del grau a Catalunya, treballant per aconseguir el 
consens d’una denominació única i adequada a totes les universi-
tats catalanes i l’emissió del títols d’enginyer d’edificació als estu-
diants que ja l’han obtingut.

ACCIONS PER EXIGIR LA IMPLANTACIÓ DE LA GARANTIA 
TRIENNAL I L’ASSEGURANÇA DE RC OBLIGATÒRIA DE PROMO-
TORS I CONSTRUCTORS

Per aconseguir el repartiment de les responsabilitats i dels costos 
de la seva cobertura entre tots els agents del procés constructiu. 
Seguiment fins la seva aprovació de la proposició no de llei pre-
sentada 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.

IMPLANTACIÓ DE LA NOVA LLEI DE RECOLZAMENT ALS EM-
PRENEDORS: LA NOVA FIGURA DE L’EMPRENEDOR DE RES-
PONSABILITAT LIMITADA 

Assessorament i suport als professionals en exercici liberal perquè 
puguin optar per acollir-se a la nova figura de l’emprenedor de res-
ponsabilitat limitada.
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El servei d’ocupació del Caateeb durant el 2014 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

Organitzar el 1er Premi d’Emprenedoria del Caateeb

Donar suport a l’emprenedor en el desenvolupament del pla 
d’empresa

Projecte mentoring junior-sènior per a joves emprenedors

OfERTES DE TREbALL

El servei d’ocupació ha publicat 1.831 ofertes de treball, 197 ofer-
tes rebudes a través de la Borsa de treball en línia (42% superior a 
l’any anterior), 1.287 buidades d’altres portals transversals d’arreu 
d’Espanya i 347 ofertes per anar a treballar a l’estranger. Aquesta 
secció del web continua sent la pàgina més visitada pels col·legiats 
amb 162.127 visites al 2014, un augment del 39% superior a l’any 
anterior, alineat amb l’increment d’ofertes rebudes.

EVOLUCIÓ DE LA bORSA DE 
TREbALL EN LíNIA DEL Caateeb

En acabar el 2014 hi havia 2.375 inscrits a la borsa de treball en 
línia del Caateeb, un 17% menys inscrits que l’any anterior. Els ins-
crits es continuen concentrant entre els menors de 40 anys amb un 
pes sobre el total del 53%. Ara bé, es detecta una baixada del pes 
d’aquests, de 5 punts respecte l’any anterior, mentre es mantenen, 
amb un lleuger augment, les dades dels inscrits majors de 40 anys.

2.4 
Servei d’ocupació

Inscrits a Borsa de Treball 2014
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En el següent gràfic podem observar que les ofertes publicades 
han augmentat per segon any consecutiu, desprès de la gran 
baixada dels anys anteriors. Amb un increment significatiu del 42% 
vers l’any anterior. Val a dir que les ofertes es concentren en l’últim 
trimestre de l’any, on s’ha identificat símptomes clars de recupera-
ció de l’activitat, amb el major increment del nombre d’ofertes des 
de l’entrada a la crisis al 2008.

CONSULTORIA DE RECURSOS 
hUMANS PER A LES EMPRESES

L’activitat de Consultoria de RH del Caateeb consisteix en la capta-
ció i valoració de candidats per a empreses que acudeixen al Servei 
d’Ocupació del Caateeb per la seva expertesa i especialització en 
perfils professionals del sector de l’edificació. Després de diversos 
anys amb activitat quasi nul·la per la manca de demanda del sec-
tor, aquest servei es reactiva amb un increment de peticions per 
part de les empreses, en especial a l’últim trimestre del 2014.

Serveis oferts:

Processos de selecció completa que consisteix en la  recerca, 
captació, tria i avaluació psicoprofessional dels candidats amb 
tria dels més adequats segons el perfil definit per l’empresa. En el 
2014 s’han portat a terme 2 processos.

La tria curricular és un altre dels serveis de consultoria que 
s’han reactivat durant el últim trimestre del 2014 amb 5 
processos demanats. Aquest servei consisteix en la captació 
i tria dels currículums que més s’ajusten al perfil demandat, 
amb presentació a l’empresa dels 10 CV mes adequats entre els 
presentats a l’anunci publicat de l’oferta.

Evolució de les ofertes de treball publicades a la Borsa de Treball en línia Caateeb
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bORSA D’ENCÀRRECS PROfESSIONALS

Durant el 2014 s’han rebut 1.089 encàrrecs (un 23% menys que l’any anterior), que s’han designat entre els 1.820 
col·legiats inscrits a aquest servei (un 20% més que l’any anterior). Aquests encàrrecs provenen de ciutadans i 
comunitats de propietaris que es dirigeixen al Col·legi per contactar amb un professional per realitzar un treball 
puntual concret. En la majoria dels casos, certificats d’habitatge usat o informes i dictàmens. Les feines assigna-
des durant el 2014 s’han distribuït de la següent manera:

2014
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GUIA PER  
TREbALLAR A L’ESTRANGER

La guia per a treballar a l’estranger, publicada al web del Caateeb, 
proporciona informació de 19 països i permet conèixer les opor-
tunitats de cada país amb l’objectiu d’orientar els col·legiats en la 
cerca de feina a l’estranger. 

La guia consta de dos apartats amb informació general, l’un tracta 
els diferents aspectes a tenir en compte abans d’emigrar i l’altre, 
sobre la regulació de les professions, el reconeixement professio-
nal i de titulacions, així com les ocupacions i borses de treball a 
l’estranger de cadascun del països.  

L’anàlisi de l’ús de les pàgines web que formen part de la Guia per 
treballar a l’estranger ens mostren l’interès creixent per part del 
nostre col·lectiu en la mobilitat internacional. Quest és un repte 
important que s’està integrant com a oportunitat d’expansió i des-
envolupament professional. Durant el 2014 s’han visitat 5.778 pà-
gines de la guia, les més visitades són les següents: 

• Guia per treballar a l’estranger: 624 visites.

• Mapa d’informació per països: 410 visites.

• Viure i treballar a França: 256 visites.

• Viure i treballar a Canadà: 232 visites.

LLISTES DE PÈRITS I ExPERTS

A petició del Departament de Justícia de la Generalitat, el Registre 
Mercantil i l’Agència Tributària, cada any al mes de novembre es 
renoven les llistes de perits judicials i d’ofici, així com experts en 
valoracions que aquestes entitats faran servir durant l’any següent. 
Igualment, des del 2013 l’ICAEN disposa d’un directori interessats 
en realitzar certificats d’eficiència energètica que és públic al web 
del ICAEN i a disposició dels ciutadans. El nombre de col·legiats 
inscrits a les llistes corresponents al 2014 són:

Inscrits bT Col·legiats

Pèrits Judicials    243

Pèrits d’ofici    168

Pèrits de part    385

Taxadors ple Registre Mercantil  104

Taxadors per a l’Agència Tributaria 98

Certificador energètic per a l’ICAEN 2.342

Es detecta una baixada significativa dels interessats en formar part 
d’aquestes llistes de perits al 2014 de prop del -60% i un increment 
del 7% en la de certificador energètics per l’ICAEN.

No és possible identificar el nombre d’encàrrecs repartits entre els 
participants a aquestes llistes atès que l’assignació la fan directa-
ment les entitats demandants del llistat.
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EMPRENEDORS I AUTOOCUPACIÓ

Des del 2009, el Caateeb a través del conveni signat amb Barcelo-
na Activa ofereix cada any el 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. Al 
llarg del 2014 s’han dut a terme 3 edicions d’aquest programa al 
febrer, abril i octubre amb un total de 60 participants.

PROJECTE DE MENTORING

El projecte de mentoring del Caateeb es va iniciar el 2013, amb un 
grup pilot i un total de 9 parelles de companys júniors i sèniors. 
L’objectiu d’aquest programa és donar suport als joves emprene-
dors a través d’un acompanyament al col·legiat junior en l’inici de 
la seva activitat professional per part d’un professional sènior que, 
a partir de la seva experiència, l’orienta en els criteris d’actuació 
professional. 

Les trobades continuades de mentoratge han permès 
l’acompanyament assessor en aspectes relacionats amb la gestió i 
organització del despatx professional, les bones pràctiques a l’obra 
o les bones pràctiques en la realització d’informes, valoracions i ac-
tivitats pericials. La valoració positiva de l’experiència per part dels 
participants ens animen a donar continuïtat al projecte de forma 
estable a través del Servei d’Ocupació.

ASSESSORAMENT  
EN LA RECERCA DE TREbALL

Els col·legiats disposen d’un servei s’acompanyament en la recerca 
de treball que consisteix en entrevistes d’avaluació del perfil pro-
fessional, assessorament i recomanacions pel desenvolupament 
del propi pla de recerca de treball. Durant aquest any del 2014, 
s’han realitzat 39 entrevistes d’orientació i s’han atès més de 300 
consultes.

1ER PREMI  
D’EMPRENEDORIA DEL Caateeb

El 2014 s’ha posat en marxa la primera edició del Premi 
d’Emprenedoria del Caateeb, amb l’objectiu de fomentar i impul-
sar l’esperit emprenedor i el progrés dels col·legiats, així com la 
innovació del sector i contribuir d’aquesta manera al desenvolu-
pament social i econòmic del nostre entorn.

10 candidatures formades per col·legiats emprenedors van pre-
sentar el seu projecte empresarial, que van ser valorades especial-
ment per la viabilitat econòmica, comercial i financera, l’esperit 
emprenedor i la nova visió de les sortides professionals i metodo-
logies de treball en el sector de l’edificació. El que ha permès assolir 
els objectius definits a les bases del premi.

En aquesta primera edició es van identificar 6 projectes finalistes: 
David Ortega i Lluís Haddad (EYELIXbcn); José Luís Sola i Eva Jimé-
nez (Construràdio); Maria Masip (GCD Grup Construcció i Disseny); 
Angel Estèvez, Sandra Martín, Josep Vinuesa i Cristian Poza (Casa 
S-Low); Bernat Vilajuana (Vilajuana Wellnes Design) i Yon Sánchez 
(rEvolutiu).

El guanyador d’aquesta primera edició va ser el col·legiat Enric 
Buxó Collell, amb el projecte d’empresa EfiTèrmic-Confort i Estalvi 
energètic, un projecte que aporta una solució tècnica per reduir 
la demanda energètica dels edificis, amb l’aplicació de mètodes 
constructius poc invasius, amb tecnologia senzilla i baix cost, que 
permet un ràpid retorn de la inversió.

JORNADA “BE CONNECTED”

Més de 300 projectes d’emprenedoria han iniciat el seu pla de ne-
goci en el marc del Programa a mida de creació d’empreses del 
sector construcció, que el Caateeb du a terme des de fa 7 anys con-
juntament amb el Col·legi d’Arquitectes (COAC) i Barcelona Activa, 
entitat depenent de l’Ajuntament de Barcelona. Com a punt de 
trobada dels participants de tots aquests anys i amb l’objectiu de 
promoure el networking i donar visibilitat a les empreses creades, 
es celebrar la jornada “Be Connected”, en la que ponents i partici-
pants van intercanviar la seva experiència en la creació i desenvo-
lupament del seu negoci, generant sinèrgies entre els participants. 
La jornada va culminar amb l’entrega dels diplomes i guardons del 
Premi d’Emprenedoria.
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La Memòria de gestió del Caateeb recull l’activitat feta estricta-
ment pel Col·legi. No obstant això, en aquest capítol es descriu 
també informació relativa a l’activitat feta des de la Corredoria 
d’Assegurances, tot i tenir identitat pròpia, atesa la seva importàn-
cia i implicació en la nostra realitat professional.  

Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances 
(ASP) continua desenvolupant la funció per la qual va ser creada, 
amb l’objectiu de donar un servei integral al col·legiats en l’àmbit 
de les assegurances. Aquest any 2014, la Corredoria ha crescut ja 
que donarà servei també als aparelladors del Col·legi de Lleida, 
amb el qual s’ha establert un acord de col·laboració. 

Hem ampliat el ventall de companyies asseguradores amb les que 
es pot contractar la pòlissa de responsabilitat civil professional tot 
incorporant a la nostra oferta la pòlissa de RC professional de Se-
gurCaixa i continuem oferint les dues pòlisses col·lectives comple-
mentàries a la de responsabilitat civil: DAS (defensa jurídica espe-
cialitzada) i ARAG (reclamació d’honoraris impagats).

Quan a les pòlisses de protecció en l’àmbit personal treballem en 
els àmbits de: 

Assistència Sanitària

Assegurances de la Llar

Assegurances de vehicles

Baixes mèdiques per accident o malaltia

2.5 
Corredoria d’assegurances
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La renovació de la pòlissa de responabilitat civil professional a fi-
nals de l’any 2014 ha tingut menys incidències que el passat any, 
atès que totes les novetats incorporades a les pòlisses han estat 
millores, tant pel que fa a les primes com a les condicions de re-
gularització o desaparició de la regularització en el cas de Musaat. 
Quan al consultes ateses s’estima que s’han atès prop de 3.000.

SINISTRALITAT 
RESPONSAbILITAT CIVIL

Servei d’atenció al professional assegurat, recepció i gestió dels co-
municats de sinistre emparats per la pòlissa de responsabilitat civil 
professional de Musaat.

EVOLUCIÓ SINISTRES MUSAAT

TIPUS 2013 2014 % 

Extrajudicials 122 75 -39%

Civils 95 74 -22%

Penals 7 4 -43%

Laborals 2 0 -100%

Sancionadors 4 1 -75%

Preventives 24 11 -54%

Total preventius  
i sinistres nous  254 165 -35%

 2014 MOVIMENTS RENOVACIÓ PÒLISSES DE RC PROfESSIONAL

 Ampliacions Reduccions Danys Baixes Peticions Canvis Total 
 Cobertura Cobertura Personals Voluntàries Inactius Pagador moviments

 22 159 24 208 80 24 517
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Gràfic del repartiment de prestacions relativa als mutualistes passius

PREMAAT

El nombre total de mutualistes de Barcelona són 3.399 dels quals 
2.243 són mutualistes actius (65’98%) i la resta són mutualistes 
passius (34,02%) els quals són beneficiaris de les prestacions de 
jubilació, invalidesa, viduïtat,  orfandat i fills minusvàlids.

PREMAAT.Mutualistes ACTIUS 2014

Grup Bàsic Ampliat 594

Grup Premaat Professional 1.297

Grup Bàsic antic 58

Total grups obligatoris 1.949

Grup PLUS Estalvi Jubilació 291

Grup PLUS Assegurança de Vida 2

Grup PLUS Accidents 1

Total grups voluntaris 294

 TOTAL MUTUALISTES ACTIUS 2.243

 

PREMAAT.Mutualistes PASSIUS 2014

Grup Bàsic Ampliat 58

Grup Premaat Professional 30

Grup Grup 2000 2

Grup Bàsic antic 832

Total 922

Grup PLUS Estalvi Jubilació 34

PLUS C2 Jubilació/Viduïtat 43

Grup Complementari primer 157

Total 234

 TOTAL MUTUALISTES PASSIUS 1.156

 

D’altra banda també es beneficien d’altres prestacions de Premaat 183 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 1.118 peticions dels col·legiats mutualistes (altes noves, reingressos,  prestacions, trasllats, 
baixes, etc)  
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L’any 2014 hem planificat, una vegada més, un programa forma-
tiu amb una estructura que facilita cobrir les necessitats del nos-
tres col·legiats, empreses i institucions vinculades al sector de 
l’edificació, atenent els canvis normatius, les noves tecnologies, la 
situació del sector, així com les matèries i els camps de coneixe-
ment emergents. 

Hem impartit una formació emprant una metodologia que com-
bina les pautes teòriques amb l’anàlisi i resolució de casos pràc-
tic. 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 complemen-
ta 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 central i també a les 
delegacions del Bages-Berguedà-Anoia, Vallès Oriental, Vallès Oc-
cidental, Osona, Maresme i Alt Penedès-Garraf.

Durant l’any 2014 s’han realitzat 155 accions formatives, les quals 
sumen un total de 4.964 hores de formació i 1.827 alumnes..

El programa formatiu del Col·legi 
facilita cobrir les necessitats 

del nostres col·legiats i de 
les empreses i institucions del 

sector de l’edificació

2.6 
formació
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fORMACIÓ IMPARTIDA

La formació del Caateeb està estructurada en àrees de coneixe-
ment les quals agrupen cursos específics amb un fons comú. 

Les àrees de coneixement del 2014 han estat:

• Obra nova T+I (Tecnologia i Innovació)

• Estructures i geotècnia

• Rehabilitació i manteniment d’edificis

• Energia, medi ambient i construcció sostenible

• Gestió i organització en la construcció

• Seguretat i salut en les obres

• Activitats pericials

• Urbanisme

• Habilitats humanes

• Informàtica i TIC

En les àrees de coneixement estructurem la formació en:

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

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

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

MÀSTER I POSTGRAUS REALITzATS

Màsters

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme de Barcelona 
25a edició

Màster en Rehabilitació en Edificació 3a edició

Postgraus

Postgrau de Coordinador de seguretat i salut en la construcció. 
Perfil tècnic europeu 21a edició

Postgrau de Facility Management 7a edició i 8a edició

Postgrau Property Management. Gestió d’actius immobiliaris 3a 
edició

Postgrau de Direcció d’execució i control d’obres 14a edició

Postgrau de Gestió de Projecte i Obra 2a edició

S’han dut a terme 8 accions formatives, les quals suposen un total 
de 1.750 hores de formació que han rebut 91 alumnes. Els progra-
mes formatius s’han revisat i actualitzat. Enguany els postgraus 
amb més demanda han estat el de Facility Management (del qual 
s’han programat dues edicions) i el de Property Management. Ges-
tió d’actius immobiliaris.

Al Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme cal destacar la 
impartició d’un mòdul dedicat al BIM Project Manager i la integra-
ció del “Curs de preparació per l’examen per ser PMP”. Aquest curs 
prepara als alumnes que vulguin superar els exàmens del Project 
Management Institute (PMI) i convertir-se en professional certificat 
en Project Management Professional PMP® o bé en Certified Asso-
ciate 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 dilatar-
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 

Enguany s’ha creat un nou itinerari formatiu, basat en el Building 
Information Modeling (BIM), per aconseguir els títols de BIM Ex-
pert i BIM Manager. Estan composats per diversos cursos, per ad-
quirir les competències necessàries per desenvolupar i gestionar 
projectes amb BIM. Els cursos inicials són l’Autodesk Revit nivell 1 
i nivell 2. I es complementen amb els cursos d’amidaments i pres-
supostos, detalls constructius, reformes i rehabilitació. El BIM Ma-
nager és la suma del BIM Expert i els cursos d’especialització de 
perfils professionals.

En altres àrees com la  de Rehabilitació i manteniment s’ha iniciat 
noves accions formatives com ara Implantació d’ascensors en edi-
ficis existents i llicències d’activitats. S’ha continuat programant 
formació en l’àmbit de la certificació energètica d’edificis existents 
amb l’eina simplificada CE3X. S’han realitzat dues convocatòries 
del nivell bàsic de Plans d’Autoprotecció, i dues del nivell superior. 
S’ha començat una nova línia formativa en l’àrea d’informàtica, 
planificant cursos de Revit. En col·laboració amb el Gremi de 
Constructors d’Obres de Barcelona i Comarca s’ha realitzat un curs 
d’anglès de nivell elemental totalment subvencionat i gratuït pels 
assistents.

En total s’han dut a terme 114 accions formatives, les quals su-
posen un total de 2.371 hores de formació que han rebut 1.120 
alumnes.
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Relació d’accions formatives que s’han realitzat al Caateeb du-
rant el 2014 (formació contínua sense repetició):

Actuacions de millora de l’estructura

Acústica arquitectònica. Adaptació de projectes d’arquitectura al 
CTE DB-HR (en línia)

Amidaments i pressupostos amb BIM (Building Information 
Modeling) 

Anglès. Nivell elemental

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

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

Avaluació financera de projectes

BIM Expert in Project Management

Biohabitabilitat. Casos pràctics

Càlculs senzills d’estructura per a obra de rehabilitació

Càlculs senzills d’estructura per a obra petita

Certificació energètica amb BIM (Building Information Modeling) 

Certificació energètica d’edificis de nova construcció

Certificació energètica d’edificis existents (CE3X)

Certificació energètica d’edificis existents (CE3X, CE3)

Certificació energètica. Instal·lacions

Certificació energètica. Patrons d’ombres

Conceptes i Beneficis del BIM (Building Information Modeling) 

Construcció amb materials biosfèrics. Casos pràctics

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

Creació de documents en PDF per e-projectes i e-llicències

Curs bàsic de seguretat i salut

Deconstrucció

Detalls constructius amb BIM (Building Information Modeling) 

El certificat de l’habitatge usat i l’informe per a la transmissió de 
l’habitatge usat

El Control d’Execució d’Obres

El control econòmic de l’obra del Director d’Execució

El projecte de rehabilitació

Elaborar projectes electrònics per les e-llicències Barcelona

Façanes i cobertes

Facility Management: Planificació i gestió d’espais

Facility Services

Formació bàsica per elaborar Plans d’Autoprotecció (PAU)

Formació superior per elaborar Plans d’Autoprotecció (PAU)

Guia pràctica del coordinador de seguretat. Cas pràctic

Implantació d’ascensors en edificis existents

Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d’edificis existents

Instal·lacions amb Revit MEP. BIM (Building Information Modeling)

ITE: La prediagnosi de façanes, mitgeres i patis

ITE: La prediagnosi d’estructures 

La gestió de residus. Eines i metodologia d’anàlisi de residus

La gestió del despatx del director d’execució d’obra
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La gestió del Facility Management

La nova tramitació del certificat d’habitabilitat

L’auditoria energètica. Aspectes generals i mercat energètic 

Lectura d’esquerdes per assentament

L’estudi de Seguretat i Salut. El Pla de Seguretat i Salut. Cas pràctic

Llicències d’activitat (llicències ambientals)

Macros amb excel

Novetats CTE. Actualització Document CTE HE

Obtenció de la Certificació del Project Management Institute (PMI)

Planificació i control de projectes amb Microsoft Project

Pressupostos i seguiment econòmic d’obres amb TCQ2000

Presto I. Amidaments, pressupostos i certificacions

Redacció d’expedients d’activitat en locals d’ús terciari 

Reformes i Rehabilitació amb BIM (Building Information Modeling)

Rehabilitació en façanes i cobertes

Rehabilitació energètica: envolupant i instal·lacions

Taules i gràfics dinàmics amb Excel

Valoracions immobiliàries

79
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fORMACIÓ A LES DELEGACIONS

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

Alt Penedès-Garraf: 4 accions formatives, que sumen 67 hores 
de durada, amb un total de 36 alumnes.

Bages-Berguedà-Anoia: 1 acció formativa, de 6 hores, amb un 
total de 16 participants.

Maresme:  3 accions formatives, que sumen 48 hores, amb un 
total de 31 participants.

Osona:  3 accions formatives que sumen 35 hores i 33 alumnes. 

Vallès Occidental: 1 acció formativa, de 16 hores, amb un total 
de 21 participants.

Vallès Oriental: 2 accions formatives, que sumen 12 hores, amb 
un total de 20 participants.

fORMACIÓ EN LíNIA 

Enguany s’ha potenciat la formació a través del portal Area Buil-
ding School, que va crear-se l’any 2012, a partir 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 amb noves metodologies. 

Arquitectes tècnics i professionals del sector de l’edificació de tota 
la geografia espanyola han participat en la formació d’Area Buil-
ding School

S’ha continuat l’oferta formativa en l’àrea d’idiomes, gràcies a 
l’acord signat amb l’Escola d’Idiomes Berlitz. S’ha mantingut la 
formació en l’àmbit de la certificació energètica d’edificis exis-
tents amb l’eina CE3X. D’aquesta línia s’han realitzat 5 edicions. 
S’ha potenciat la formació del BIM i s’han realitzat 8 edicions del 
curs BIM: Revit Architecture 2014. Nivell Inicial i 5 edicions del BIM: 
Revit Architecture 2014. Nivell Avançat. S’han dut a terme 6 edi-
cions del curs sobre redacció d’expedients d’activitat i 4 edicions 
de l’informe d’avaluació d’edificis.

En total s’han realitzat 33 accions formatives en línia, que han su-
posat 843 hores de formació i que han seguit un total de 616 alum-
nes. Actualment la plataforma Area Building School té aproxima-
dament 2.636 usuaris. I 528 seguidors a través de Twitter. 

COMISSIÓ DE fORMACIÓ

Amb l’objectiu d’estudiar i identificar les necessitats formatives 
dels professionals del procés de l’edificació i programar les accions 
formatives més adients pel desenvolupament de les competències 
sol·licites pel sector en l’actual situació laboral i econòmica, es va 
constituir l’any 2013 una comissió de formació. A aquesta comissió 
s’ha convidat a 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.   
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SUPORT I AJUTS A LA fORMACIÓ

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

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

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

Suport als col·legiats amb dificultats econòmiques: per col·legiats 
en situació d’atur.

Suport per transport: per als col·legiats que viuen a més de 30 
quilòmetres de distància de la ciutat de Barcelona i col·legiats de 
la resta de col·legis catalans.

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

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.  

En total s’han concedit 220 ajudes de l’àrea de formació del CA-
ATEEB a alumnes de màster i postgraus, de les quals 87 alum-
nes, del 91 totals (un 96%), s’han beneficiat i que han ascendit a 
80.238,73€.

PATRONS DE LA fORMACIÓ

          

BASF THE CHEMICAL COMPANY ha continuat com a patró global 
de la formació del Caateeb.

GAS NATURAL FENOSA ha estat patró de la formació de l’àrea 
d’energia, medi ambient i construcció sostenible.

                  

CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURA i KALAM han estat patrons 
de la formació de l’àrea rehabilitació i manteniment d’edificis.
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qUALITAT CERTIfICADA

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 ga-
ranties que podem oferir per a aconseguir els objectius que ens 
proposem. Anualment es defineix una política de qualitat i uns 
objectius a assolir, es controlen diferents aspectes com ara con-
tinguts, professorat, documentació, instal·lacions o satisfacció dels 
alumnes, entre d’altres. Els valors que s’assoleixen cada any estan 
per sobre del 80%. 

El curs acadèmic 2013-2014 els valors globals han estat del 83,36%, 
distribuïts en un 84,78% en formació contínua i un 81,95% en màs-
ters i postgraus.

ACTE D’INAUGURACIÓ  
DE L’ANy ACADÈMIC

Aquest acte que se celebra cada any té un doble objectiu. En pri-
mer lloc, vol 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 rea-
litzat durant el curs per part dels alumnes. Va tenir lloc al novem-
bre a sala d’actes del Col·legi. Hi van assistir membres de la Junta 
de Govern, directors acadèmics, professors i alumnes amb els seus 
familiars i amics. El va presidir Jordi Gosalves, vicepresident segon 
del CAATEEB i responsable de Formació i enguany va ser José Ma-
nuel Ventosa, director de gestió de directius del Banc Sabadell i 
director de recursos humans de Solvia, l’encarregat d’impartir la 
conferència inaugural amb el títol “Construeix el teu futur”. A con-
tinuació es van lliurar els diplomes dels diferents cursos impartits, 
així com els premis als millors projectes, tant del màster com de 
cadascun dels postgraus. Finalment es va lliurar el premi BASF al 
millor projecte de l’any. 

Els guardonats de cada curs van ser els que es relacionen a conti-
nuació:

Postgrau en Patologia i Estudis Estructurals de Construccions 
Existents 
Patologia, diagnosi i estudi estructural de l’antic edifici Vapor Turull 
de Sabadell 
Autors: Ricardo Olmo i David Placeres

Postgrau en Facility Management 
Projecte Facility Management (6a edició)  
Autors: Arena Miserachs, Eva Mota, Albert Pla, Jordi Redondo 
Projecte Facility Management (7a edició)  
Autors: Pere Guineau, Jordi Nolla, Francisco Javier



MEMÒRIA 2014  /  Caateeb    

83

Postgrau en Direcció d’execució i control d’obres 
Projecte de direcció d’execució i control d’obres  
Autors: Sònia Castelló i José Joaquin Primo

Màster en Rehabilitació 
Restauració de l’Auditori de Sant Francesc  
Autors: Juan Esplugas i Jaume Juanola

Màster en Certificació i Avaluació de la Qualitat Ambiental 
dels Edificis 
Proposta d’un edifici nZEB a Espanya i la seva certificació ambiental 
verde  
Autores: Ester Hernández  i Eva Pañella

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme 
La construcció sostenible com a alternativa en el sòl urbà  
Autors: Ana Beatriz Castro, Enric Rodriguez i Rosa Ma. Salarichs

Premi BASF al millor projecte de l’any acadèmic 2012-2013.  
Restauració de l’Auditori de Sant Francesc 
Autors: Juan Esplugas i Jaume Juanola

Aquest darrer premi va ser lliurat per Guillermo Sánchez Alvarez, 
Technical Specification Manager - Project Manager Sustainability 
EBE Iberia, en representació de BASF.
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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 aconse-
guir-ho, fa propostes, planifica i realitza activitats i trobades cada 
trimestre en les quals s’analitzen les activitats fetes i se’n proposen 
de noves d’interès especial per a aquest col·lectiu professional.

COMISSIÓ JÚNIOR

La Comissió Júnior neix de les necessitats dels integrants més jo-
ves del Caateeb. El seu objectiu és implicar els joves estudiants i 
col·legiats en les activitats del Caateeb com a eina de posiciona-
ment 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. 

El Col·legi desenvolupa un intens programa d’activitats d’interès 
professional que es complementa amb activitats per a la relació i 
de tipus institucional 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 complementat en 
el capítol corresponent a les delegacions territorials. 

Durant el 2014 es van realitzar un total de 189 activitats al Caateeb 
i a les seves delegacions. La seva classificació per tipus d’activitat la 
trobareu en el gràfic següent: 

La participació en les activitats organitzades pel CAATEEB al llarg 
del 2014 ha estat de més de 7.000 persones. Les activitats que 
componen el programa anual són proposades per les diferents 
àrees del Caateeb i bona part d’elles per les diferents comissions 
de col·legiats.

2.7 
Activitats professionals  

i culturals
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El Col·legi desenvolupa 
un intens programa 
d’activitats d’interès 
professional que es 
complementa amb altres 
activitats

COMISSIÓ D’ACTIVITATS

L’objectiu genèric d’aquesta comissió és proposar, planificar, orde-
nar 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

hOMENATGE ALS MéS GRANS I 
bENVINGUDA ALS NOUS COL·LEGIATS

L’any 2014 els aparelladors que l’any 1989 es van col·legiar al  
Caateeb feien 25 anys de col·legiació i el Col·legi els hi va fer un 
homenatge tot organitzant una emotiva trobada. També va orga-
nitzar un acte per homenatjar els companys que es van col·legiar 
l’any 1964 i que l’any 2014 van fer 50 anys de pertinença continua-
da al Col·legi. 

Per altra banda, des del Caateeb es fa també una sessió de ben-
vinguda als nous col·legiats, amb informació sobre els serveis del 
Caateeb i tallers sobre l’inici de l’activitat professional, on també 
se’ls informa dels serveis que tenen a l’abast al Col·legi . 

Tant els homenatges als companys més grans com la benvinguda 
als nous col·legiats també es fan a les delegacions coincidint amb 
el sopar anual de col·legiats.
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JORNADA CONSTRUJOVE

Al novembre es va celebrar la 10a edició de la jornada anual 
d’orientació professional Construjove 2014, dirigida a estudiants 
d’arquitectura tècnica i recent titulats per conèixer les sortides pro-
fessionals i entrar en contacte amb les empreses del sector. 

En aquesta ocasió, la jornada es van dividir en dues parts. D’una 
banda, al matí, es van donar a conèixer casos d’èxit en emprene-
doria i especialització professional. E va fer una presentació de 
l’Agència de Certificació Professional (ACP) que el Col·legi ha posat 
en marxa per posar en valor la qualitat, capacitat i competència 
dels professionals. També es van presentar casos pràctics d’èxit 
com ara “La casa por el tejado”, així com experiències de nous em-
prenedors. A la tarda es van fer els tallers pràctics amb orientacions 
sobre la manera d’afrontar els primers encàrrecs professionals. Es 
va parlar de la nova metodologia de treball BIM; com fer el primer 
certificat d’habitatge usat, la inspecció tècnica d’edificis i les llicèn-
cies d’activitat. 

En el marc de la Jornada es va presentar el nou logotip que acom-
panyarà la imatge de Construjove, que ha estat dissenyat pel com-
pany Xavier Esquerra, guanyador del concurs entre joves aparella-
dors.

CONSTRUSÈNIOR 

Amb el suport de la comissió sènior del Caateeb, al llarg de l’any 
s’han organitzat diferents activitats relacionades amb la cultura 
barcelonina i la història de Catalunya. En l’àmbit cultural s’han con-
tinuat fent les sortides culturals pels barris de Barcelona organit-
zades en col·laboració amb l’empresa Insòlit Barcelona i que han 
despertat gran interès entre els nostres col·legiats. I en un àmbit 
més històric i polític es van realitzar diverses activitats com ara tau-
les rodones i conferències per commemorar l’Any del Tricentenari i 
participar en el moment polític que viu el país. 

Les activitats fetes en el programa ConstruSènior han estat les se-
güents:

Taula rodona. 300 anys de la Guerra de Successió. Passat i 
present. Dimarts, 6 de maig. Amb la participació de Miquel 
Calzada, josep Maria Torras, Eva Serra i Martí Alcoberro.

Presentació del llibre “Economia de Catalunya. Preguntes i 
respostes sobre l’impacte econòmic de la independència”. Dijous, 
19 de juny. Amb la participació d’Alex Font i Modest Guinjoan.

“Mirada Europea sobre Catalunya” Dimarts, 28 d’octubre. 
Conferència a càrrec de Martí Anglada.



MEMÒRIA 2014  /  Caateeb    

87

PREMIS CATALUNyA COSTRUCCIÓ

Per onzè any consecutiu, el Caateeb va convocar els Premis Cata-
lunya Construcció que tenen com a objectiu reconèixer pública-
ment les funcions professionals relacionades amb la direcció i ges-
tió de l’execució de les obres, la coordinació de seguretat i salut, 
la innovació en la construcció i la intervenció en edificis existents. 
Organitzats pel Caateeb i oberts a tots els professionals de la cons-
trucció, 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 2014 
el nombre de candidatures presentades en totes les categories ha 
estat de 1.148. Els premis compten amb el suport del Consell de 
Col·legis d’Aparelladors de Catalunya i d’Arquinfad. 

CONVOCATÒRIA I DIFUSIÓ

El comitè organitzador dels premis va convocar al novembre del 
2013 l’onzena edició.També va mantenir per tercer any consecutiu 
el Premi del Públic, una categoria orientada exclusivament a la par-
ticipació i la difusió dels premis entre el col·lectiu professional, les 
institucions i els ciutadans. 

El jurat d’aquesta edició va quedar conformat de la manera se-
güent:

Presidenta:

• Maria Rosa Remolà, presidenta del Caateeb

Vocals:

• Maria Àngels Sánchez, arquitecta tècnica, coordinadora de 
seguretat i tresorera del Caateeb 

• Àlex Guillén, gerent de construcció de Teyco

• Antoni Casamor, arquitecte 

• 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
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VALORACIÓ DE LES CANDIDATURES

En aquesta edició es van presentar un total de 110 candidatures, 
de les quals hi va haver 17 finalistes. El jurat va premiar la candida-
tura formada per Gabriel Valeri, Miguel Roldán, Mercè Berengué, 
Jaume Fleta, Isabel Royo i Anna Jorb per la direcció d’execució de 
la Nova seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya, ubicada a la 
Plaça Gal·la Placídia de Barcelona. En aquesta categoria, el jurat va 
concedir una menció especial a Jaume Bach, Eugeni Bach i Jesús 
Montero de Novoa per la construcció de la Seu central del Banc 
Sabadell a Sant Cugat del Vallès.

En la categoria d’Intervenció en edificació existent, el premi se’l 
van endur Carlos Brull, Jordi Segura i Joan Alonso Giménez per la 
Reestructuració del carrer de l’Enrajolat de Tarragona i el seu en-
torn. En aquesta categoria, el jurat va concedir dues mencions es-
pecials, la primera a Joan Nogué, Txema Onzain, Félix López, Joan 
Puig, Lluís Camí i Albert Peñarando per la Restauració i adequació 
del Pavelló d’Administració del recinte modernista de Sant Pau i, la 
segona, a Jordi Badia i Xavier Ferran per la Rehabilitació integral de 
l’edifici d’oficines Alta Diagonal a Barcelona.

En la categoria d’Innovació en la construcció, hi va haver dos 
premis ex-aequo, el primer, per Jordi Garcia, Francesc Moret i 
Mireia Conesa, d’Encofrats Alsina, pel Software STC per al càlcul 
d’estintolaments en estructures de formigó i, el segon, per Josep 
Brazo, Marta Domènech, David López i Mariana Palumbo pel pro-
jecte Brick-Topia. 

Finalment, en la categoria de coordinació de seguretat i salut, el 
premi va ser per Mònica Pascual per la Coordinació de seguretat i 
salut en la construcció del CEIP Baixeras/Escola Drassanes de Bar-
celona.

LA NIT DE LA CONSTRUCCIÓ

Els guardons es van lliurar en el transcurs de la Nit de la Construc-
ció, celebrada l’11 de juny a l’Auditori de Barcelona, una vetllada 
que s’ha anat consolidant com a espai de trobada festiva dels 
professionals i oberta al sector. A l’acte hi van assistir prop de 400 
persones i va ser presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat, Felip Puig i la presidenta del Caateeb, Maria Rosa Re-
molà. En aquesta edició, la cerimònia va canviar el seu format, més 
apropiat a un lliurament de premis i va comptar amb la participa-
ció del grup musical CODA que va fer la presentació i conducció de 
l’acte. El canvi de format va comptar amb una gran acceptació per 
part del públic assistent.

També es va lliurar el Premi Especial a la Trajectòria Professional, 
que en aquesta edició va tenir caràcter pòstum i que es va conce-
dir a Rafael Carreras Puigdengolas, arquitecte tècnic, dissenyador 
d’interiors. El jurat va destacar la trajectòria “llarga, intensa i fruc-
tífera d’un excel·lent professional, amb inquietuds que van més 
enllà de l’exercici diari de la professió i amb una marcada vocació 
docent”. Carreras va morir el 14 de maig de 2013.

En el marc de la Nit de la Construcció es va fer també el lliurament 
de la Medalla del Col·legi al company Rafael Cercós Ibáñez, en 
reconeixement a la tasca duta a terme al llarg de la seva vida en 
favor de la professió i el Col·legi. Rafael Cercós va rebre la seva dis-
tinció, la tercera que s’atorga en la història, de mans del conseller 
d’Economia i Ocupació, Felip Puig i la presidenta del Caateeb.

Enguany el sopar va ser a preu dret a l’estil cocktail i va tenir una 
gran acollida entre els assistents. La Nit de la Construcció 2014 
va comptar amb el patrocini de les empreses BASF, Gas Natural, 
Kalam i Axa Seguros i amb la col·laboració de Caixa d’Enginyers i 
Grupo Navas.
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ExPOSICIÓ: 10 ANyS  
PREMIANT ELS bONS PROfESSIONALS

El Caateeb va convocar el 2004 la primera edició dels Premis  
Catalunya Construcció amb l’objectiu de reconèixer públicament 
les principals funcions professionals relacionades amb l’execució 
de els obres. Per tal de recordar el que ha representat aquesta pri-
mera dècada dels premis, es va preparar una exposició retrospec-
tiva per mostrar amb material documental i gràfic bona part de la 
millor edificació feta a Catalunya en els darrers 10 anys, atenent als 
criteris de bona execució, qualitat de l’obra construïda, seguretat i 
salut, sostenibilitat i innovació.

L’exposició es va inaugurar el 2 de juliol a Barcelona i va comptar 
amb l’assistència d’un bon nombre dels protagonistes d’aquests 
guardons, els candidats que han estat seleccionats, finalistes i 
guanyadors dels premis. L’exposició estava conformada per ma-
quetes, imatges, dos audiovisuals, diverses mostres de materials 
innovadors, així com textos explicatius per mostrar com l’evolució 
dels premis ha avançat paral·lelament amb la de les tecnologies de 
la construcció. La mostra es va exposar a la seu central, a Barcelona 
i també a la Delegació del Maresme.

hOMENATGE AL COMPANy  
RAfAEL CARRERAS PUIGDENGOLAS

El 14 de maig de 2013 va morir el company Rafael Carreras Puig-
dengolas, arquitecte tècnic, dissenyador amb un gran prestigi i no-
torietat professional. Va ser professor de les escoles Elisava i Mas-
sana de Barcelona, director del Postgrau en disseny d’interiors del 
Caateeb, director del Màster en disseny d’interiors de la UPC, co-
fundador de Barcelona Centre de Disseny (BCD) i de l’INFAD, entre 
d’altres. Al gener, els seus companys, amics i familiars van omplir 
la sala d’actes del Col·legi per recordar-lo i retre-li un petit home-
natge ple d’afecte per la seva persona i admiració pel seu treball. 
Va ser una sessió pluridisciplinària que va ser presidida per Maria 
Àngels Sànchez, tresorera de la Junta de Govern del Caateeb.
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fESTA INfANTIL DE NADAL

Un any més, el Caateeb va organitzar una festa infantil i xocola-
tada per celebrar l’arribada del Nadal, amb motiu del Vè Concurs 
de dibuix per a la nadala del Col·legi. A la festa hi van assistir nens 
i nenes familiars dels col·legiats que van berenar, pintar i jugar, a 
més de fer un entretingut taller de titelles. Es va fer una exposi-
ció amb tots els dibuixos participants del concurs, que enguany 
va guanya Laia Montolio Mas (8 anys) i van quedar com a finalistes 
les germanes Adriana i Nerea Sàenz de Navarrete Moles (7 i 9 anys 
respectivament). Les tres es van endur un regal.
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CONCERT DE NADAL  
A SANTA MARIA DEL MAR

La Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona va acollir un any 
més el tradicional Concert de Nadal, activitat que va obrir la ce-
lebració del 75 aniversari del Col·legi i que va reunir més de 2.000 
persones entre col·legiats, familiars i amics. Després de les paraules 
de benvinguda i felicitació del Nadal de la presidenta, Maria Rosa 
Remolà, es va procedir a fer una fotografia aèria dels assistents mi-
tjançant un dron que es va enlairar al sostre de la Basílica, mentre 
els assistents van aixecar el logotip del Col·legi per conformar la 
imatge del 75 aniversari.

A continuació es va iniciar el concert que duia per títol Nit espi-
ritual, nit de Gospel i que va comptar amb la participació del Cor 
Carlit, amb Jordi Gaig al piano i Anna Roqué a la direcció. El concert 
va comptar amb el suport de BASF com a empresa patrocinadora i 
amb la col·laboració de Construnext, Kalam i Grup Navas.
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1 22/01/2014 Rafael Carreras en el record Institucional Barcelona

2 13/01/2014 Passatges d’una commemoració. El Tricentenari 1714 Cultural Mataró

3 17/01/2014 Ivan Jordà  Cultural Mataró

4 22/01/2014 Esmorzar al Vapor: L’estalvi elèctric al teu abast  Professional Terrassa

5 22/01/2014 Jornada BIM  Professional Mataró

6 23/01/2014 Jornada BIM Professional Barcelona

7 23/01/2014 FINSTRAL: Finestres, portes i tancaments a mida  Professional Vilafranca del Penedès

8 23/01/2014 “De l’origen a l’originalitat” de Domènec Povill Cultural Terrassa

9 30/01/2014 Presentació de la guia: Tria sostenible de fusta en elements urbans Professional Barcelona

10 31/01/2014 Itineraris InsolitBcn: Gràcia burgesa i revolucionària Cultural Barcelona

11 31/01/2014 Visita tècnica edifici plurifamiliar amb instal·lació fotovoltaica  Professional Sant Boi de Llobregat 
  a Sant Boi de Llobregat

12 04/02/2014 L’estalvi energètic al teu abast Professional Mataró

13 06/02/2014 Sessió: Previsió d’actuacions d’Infraestructures de la Professional Barcelona 
  Generalitat de Catalunya

14 07/02/2014 Visita a l’exposició “Le Corbusier” Cultural Barcelona

15 08/02/2014 Taller: Amb la casa sí que s’hi juga Cultural Barcelona

16 11/02/2014 Inauguració Exposició: Premi Internacional de Poesia Visual Cultural Barcelona 
  Juan Carlos Eguillor

17 12/02/2014 Sessió tècnica: L’estalvi elèctric al teu abast Professional Granollers

18 13/02/2014 Sessió Informativa i de benvinguda per a nous col·legiats Institucional Barcelona

19 15/02/2014 Taller: Amb la casa sí que s’hi juga Cultural Barcelona

20 16/02/2014 IV Partit de Futbol Dual. Festes de la Llum. Intercol.legial Tècnica contra FUB Lúdica-esp. Manresa

qUADRE RESUM D’ACTIVITATS

A continuació fem un llistat de les activitats de caire professional, institucional, cultural i lúdic, organitzades pel Caateeb al llarg del 2014:
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21 20/02/2014 Jornada de responsabilitat penal Professional Barcelona

22 21/02/2014 Daniel Llin  Cultural Mataró

23 22/02/2014 Taller: Amb la casa sí que s’hi juga Cultural Barcelona

24 25/02/2014 Sessió nous col·legiats: Assegurança de responsabilitat civil i mútues Professional Barcelona

25 26/02/2014 Sessió tècnica: L’estalvi elèctric al teu abast professional Vic

26 26/02/2014 Esmorzar al Vapor: Solucions de ventilació i classificació Professional Terrassa 
  energètica dels edificis (Siber)

27 28/02/2014 Itineraris InsolitBcn: Horta, els safarejos de la ciutat Cultural Barcelona

28 28/02/2014 Visita Tècnica: Obres d’edificació del Centre Logístic de Mango  Professional Granollers

29 04/03/2014 Doble Jornada de dubtes i consultes de Seguretat i Salut:  Professional Barcelona 
  les reunions de coordinació d’empreses

30 05/03/2014 Visita guiada al dipòsit pluvial del Parc Joan Miró Cultural Barcelona

31 06/03/2014 L’Art del gravat ‐ Daniel Llin   Cultural Mataró

32 10/03/2014 Fantasia i física quàntica Cultural Mataró

33 11/03/2014 III Jornada Professió i Futur: El valor de la certificació professional Professional Barcelona

34 11/03/2014 De la ITE a l’IAE Professional Barcelona

35 14/03/2014 Visita Tècnica: Obres del Teatre - Auditori de Llinars del Vallès Professional Llinars del Vallès

36 18/03/2014 Antoni Batlle: el subsòl de les edificacions Professional Mataró

37 18/03/2014 Sessió tècnica: Sistemes de climatització per aire Professional Vic

38 24/03/2014 La Salle presentació Caateeb Professional Barcelona

39 24/03/2014 Patrimoni del sud de Italia Cultural Mataró

40 26/03/2014 Esmorzar al Vapor: Productes i sistemes per la restauració i Professional Terrassa 
  el sanejament d’edificacions de maçoneria (Mapei)
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41 27/03/2014 GRUP PUMA: Solucions per la reparació i protecció del formigó   Professional Vilafranca del Penedès

42 28/03/2014 Itineraris InsolitBcn: L’estiueig a la vila de Sarrià Cultural Barcelona

43 Exposició De la Ossa Cultural Mataró

44 28/03/2014 Visita tècnica a la casa passiva de (Farhaus) a Castellterçol Professional Castelltersol

45 31/03/2014 Visita Tècnica: Obres del Teatre - Auditori de Llinars del Vallès Professional Llinars del Vallès

46 01/04/2014 Visita tècnica a la Sagrada Familia Professional Barcelona

47 01/04/2014 Construcció del nou CAP a Vilafranca del Penedès  Professional Vilafranca del Penedès

48 02/04/2014 Sessió tècnica: Eines de simulació energètica d’edificis Professional Vic

49 03/04/2014 MRW Burofax, la fiabilitat de sempre amb validesa legal  Professional Vilafranca del Penedès

50 05/04/2014 Itineraris: Canet de Mar: El Modernisme de Domènech i Montaner Cultural Canet de Mar

51 05/04/2014 Taller: Amb la casa sí que s’hi juga Cultural Barcelona

52 08/04/2014 Sessió: L’estalvi elèctric al teu abast Professional Manresa

53 08/04/2014 MAPEI: reparació i protecció del formigó Professional Mataró

54 09/04/2014 Estratègies per la recerca de feina. Fes-te visible en el mercat laboral Pràctica Professional Barcelona

55 09/04/2014 Visita al Palau Güell Cultural Barcelona

56 09/04/2014 Esmorzar al Vapor: Aïllaments i revestiments de façanes en Professional Terrassa 
  obra nova i reh. d’edificis Sto SDF Ibérica

57 11/04/2014 Pla de Barris Les Franqueses del Vallès 2014 Sessiò Informativa Granollers

58 12/04/2014 Fira del Mercat del Ram - Tallers: Amb la casa sí que s’hi juga Cultural Vic

59 12/04/2014 Fira del Mercat del Ram - Autotest de l’energia cultural Vic

60 16/04/2014 El meu poble de Joan Bertran Cultural Terrassa
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61 24/04/2014 Solucions ceràmiques KERABEN per a façanes i sòls tècnics  Professional Vilafranca del Penedès

62 26/04/2014 Anem al planetari! Cultural Granollers

63 28/04/2014 Barcelona ciutat literària  Cultural Mataró

64 29/04/2014 Assemblea General Ordinària  Institucional Barcelona

65 30/04/2014 Esmorzar al Vapor: L’envolupant. Millora de l’eficiència energètica de Knauf Professional Terrassa

66 06/05/2014 Taula rodona: 300 anys de la Guerra de Successió. Passat i present. Cultural Barcelona

67 08/05/2014 Visita cultural a la Sagrada Familia Cultural Barcelona

68 08/05/2014 Sessió informativa. Campanya Renda 2013: novetats fiscals Professional Barcelona

69 08/05/2014 Esther Aliu    Mataró

70 10/05/2014 3r Torneig de Pàdel del Caateeb Lúdico-Esp. Terrassa

71 10/05/2014 Excursió al Castell de Burriac Lúdico Esp. Cabrera de Mar

72 13/05/2014 Redacció d’expedients d’activitat en locals d’ús terciari Professional Manresa

73 14/05/2014 Sessió tècnica: L’estalvi elèctric al teu abast Professional Barcelona

74 16/05/2014 Sortida nocturna a la Mola Lúdico-Esp. Matadepera

75 21/05/2014 Sessió tècnica: Aïllaments i revestiments de façanes en obra nova Professional Vic 
  i rehabilitació d’edificis

76 22/05/2014 Visita: Parlament de Catalunya Cultural Barcelona

77 24/05/2014 V Cursa Intercol·legial Lúdico-esp. Barcelona

78 24/05/2014 Pel maig  anem al planetari! Cultural Granollers

79 24/05/2014 Visita Cementiri de Vilafranca  Cultural Vilafranca del Penedès

80 30/05/2014 Visita tècnica a la L9 metro Bcn Zona Universitària Professional Barcelona
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81 02/06/2014 Espai Empresa: Schlüter Systems. Revestiments ceràmics exteriors:  Professional Barcelona 
  principals patologies i solucions

82 04/06/2014 Homenatge als 25 anys de col·legiació Institucional Barcelona

83 05/06/2014 Biz Barcelona 2014 Professional Barcelona

84 06/06/2014 Itineraris InsolitBcn: Una passejada per les Rambles, la ciutat amagada Cultural Barcelona

85 06/06/2014 26è Sopar del Col.legiat Institucional Cardona

86 06/06/2014 Exposició Pere Salinas   Cultural Mataró

87 07/06/2014 Taller: Amb la casa sí que s’hi juga Cultural Barcelona

88 10/06/2014 Sessió: Building Information Modeling (BIM) Professional Manresa

89 12/06/2014 Itineraris InsolitBcn: El Barri Xino o la ruta del pecat a Barcelona Cultural Barcelona

90 13/06/2014 Sopar de col·legiats d’Osona Activitat institucional Manlleu

91 14/06/2014 Exposició i itinerari: 300 onzes de setembre 1714-2014 Cultural Barcelona

92 16/06/2014 Espai Empresa: Laterlite, Solucions lleugeres per reforços i Professional Barcelona 
  intervencions en edificis existents

93 16/06/2014 Jornada BIM   Professional Mataró

94 17/06/2014 Assemblea territorial de mutualistes de Premaat Institucional Barcelona

95 18/06/2014 Sessió Informativa: Eina on line per fer taxacions inmobiliàries de Krata Professional Barcelona

96 19/06/2014 Presentació del llibre Economia de Catalunya.  Cultural Barcelona

97 19/06/2014 Visita tècnica a la Sagrada Família Professional Barcelona

98 26/06/2014 Visita cultural a la Sagrada Família Cultural Barcelona

99 27/06/2014 Inauguració monument 25è aniversari Delegació Institucional Manresa

100 30/06/2014 Espai Empresa: GEOSEC. L’assentament diferencial de la fonamentació Professional Barcelona
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101 01/07/2014 Visita a la Línia 9 del metro Professional Barcelona

102 01/07/2014 L’obra pública com a factor de consolidació perdurable de la Via Augusta Professional Vilafranca del Penedès

103 02/07/2014 Inauguració Exposició: 10 anys premiant bons professionals Cultural Barcelona

104 03/07/2014 Sessió informativa: Building Information Modeling (BIM) Professional Vic

105 04/07/2014 Exposició Miquel Arnau   Cultural Mataró

106 08/07/2014 Visita a les clavegueres de Barcelona Cultural Barcelona

107 09/07/2014 Fons d’art de la delegació Cultural Terrassa

108 10/07/2014 Visita a l’exposició “Sorolla. El color del mar” Cultural Barcelona

109 11/07/2014 La NIT de la Construcció dels Aparelladors 2014 Institucional Barcelona

110 01/09/2014 Sessió informativa: Màster en Rehabilitació de Edificació  Professional Barcelona

111 05/09/2014 Exposició Llucià González Cultural Mataró

112 16/09/2014 Visita Tècnica a la Sagrada Família Professional Barcelona

113 17/09/2014 ACTIS: La referència de l’aïllant ultrafí multireflector  Professional Vilafranca del Penedès

114 17/09/2014 23è Sopar de la Delegació Institucional Terrassa

115 25/09/2014 Terreal: Bloc ceràmic estructural   Professional Vilafranca del Penedès

116 26/09/2014 Itineraris: Barri Gòtic, els orígens de la ciutat  Cultural Barcelona

117 27/09/2014 Visita tècnica a l’edifici la Catalana Professional Manresa

118 30/09/2014 Inauguració Exposició Joan Brossa: “A escena. Personatges brossians” Cultural Barcelona

119 01/10/2014 Exposició: El meu poble, de Joan Bertran Activitat cultural Vic

120 02/10/2014 Visita guiada a la Torre Bellesguard d’Antoni Gaudí Cultural Barcelona

121 06/10/2014 Espai Empresa: Sistemes d’aÏllament tèrmic per l’exterior wall-term Professional Barcelona



98

Caateeb  /  MEMÒRIA 2014    

122 06/10/2014 Jornada Tècnica: Gestió de la rehabilitació d’edificis d’habitatges   Professional Mataró

123 07/10/2014 Grans genis de Roma. Descobrim el patrimonio de la humanitat  Cultural Mataró

124 10/10/2014 Caateeb  Mataró

125 14/10/2014 Sessió informativa: Màster en Project Manager en edificació i turisme Professional Barcelona

126 15/10/2014 Sessió informativa: Postgrau en Property Management Professional Barcelona

127 15/10/2014 Sessió informativa: Postgrau de Facility Management Professional Barcelona

128 16/10/2014 Be connected: sessió per a emprenedors Professional Barcelona

129 17/10/2014 “Manual d’eines, instruments i tècniques de diagnosi a la construcció” . Professional Terrassa

130 23/10/2014 Jornada de Responsabilitat Civil Professional Professional Barcelona

131 25/10/2014 Sortida: Tavèrnoles-Sant Feliuet de Savassona Lúdica-esp. Tevèrnoles

132 27/10/2014 Espai Empresa: SATE, sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior  Professional Barcelona

133 28/10/2014 Conferència: Una mirada europea sobre Catalunya Cultural Barcelona

134 29/10/2014 Homenatge als 50 anys de col·legiació Institucional Barcelona

135 31/10/2014 El Raval: devoció, revolució i modernitat Cultural Barcelona

136 01/11/2014 Troneig de Futbol Lúdico-esp. Terrassa

137 04/11/2014 Conferència “Els Col.legis Professionals en un Estat propi” Cultural Manresa

138 06/11/2014 Torneig: 9è Torneig de Golf d’aparelladors, Arquitectes Lúdico-esp. El Montanyà 
  Tècnics i Enginyers d’Edificació

139 06/11/2014 Taller: Què cal saber per iniciar l’activitat com a professional lliberal Professional Barcelona

140 07/11/2014 Exposició Rafael Romero   Cultural Mataró

141 08/11/2014 Taller: Amb la casa sí que s’hi juga Cultural Barcelona
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142 11/11/2014 5 grans obres de la història de la música  Cultural Mataró

143 12/11/2014 Acte d’inauguració de l’any acadèmic i lliurament de diplomes Institucional Barcelona

144 12/11/2014 Sessió informativa: Canvis a les assegurances de Musaat i Premaat 2015 Professional Vic

145 13/11/2014 Recorregut a edificis rehabilitats per la “Memòria Històrica” Professional Granollers

146 13/11/2014 Sessió: Canvis a les assegurances de Musaat i Premaat 2015 Professional Manresa

147 15/11/2014 Torneig de Futbol 7 Lúdico-esp. Manresa

148 17/11/2014 Espai Empresa: Guia de col·locació de la pissarra Professional Barcelona

149 18/11/2014 Visita Cultural a la Sagrada Familia Cultural Barcelona

150 18/11/2014 Les “Quatre estacions” de Vivaldi  Cultural Mataró

151 18/11/2014 Novetats Musaat i Premaat 2015   Professional Mataró

152 19/11/2014 Què és una PASSIVHAUS i el seu procés constructiu, la LARIXHAUS Professional Barcelona

153 20/11/2014 Novetats i canvis a les assegurances de Musaat i Premaat 2015  Professional Vilafranca del Penedès

154 21/11/2014 Concurs de dibuix infantil: Concurs per a la Nadala del Caateeb Lúdico-esp. Barcelona

155 22/11/2014 Visita Finca Baldús. Les caves Jané Santacana Cultural Santa Fe del Penedès

156 24/11/2014 Novetats i canvis a les assegurances de Mussat i Premaat 2015 Sessiò Informativa Granollers

157 25/11/2014 Visita: Visita guiada a la Torre Bellesguard d’Antoni Gaudí Cultural Barcelona

158 25/11/2014 Construjove 2014 Professional Barcelona

159 25/11/2014 La Bella Molinera de Schubert  Cultural Mataró

160 26/11/2014 Sessió informativa: Canvis a les assegurances PREMAAT i MUSAAT 2015 Professional Barcelona

161 26/11/2014 III Premi Àlex Mazcuñán i Boix Institucional Manresa
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162 26/11/2014 Esmorzar al Vapor: Nous requeriments del CTE:  Professional Terrassa 
  DB HE Disseny d’envolupants eficients (Weber)

163 27/11/2014 Nova Agència de Certificació Professional Professional Barcelona

164 28/11/2014 Itineraris: L’Eixample de Cerdà i el Modernisme Cultural Barcelona

165 28/11/2014 Exposició: 40 anys d’art al Col·legi d’Aparelladors d’Osona.  Activitat cultural Vic 
  Col·lectiva d’artistes

166 02/12/2014 Espai Empresa: El gas natural com a aliat en la rehabilitació energètica Professional Barcelona

167 02/12/2014 Cantata “Carmina Burana” de Carl Orff  Cultural Mataró

168 03/12/2014 Sessió Fiscal: Recomanacions per al tancament 2014 i novetats Professional Barcelona

169 05/12/2014 Exposició Margarida March  Cultural Mataró

170 09/12/2014 Visita tècnica a la Sagrada Familia Professional Barcelona

171 09/12/2014 Matins Construcció: Presentació de la Guia Pràctica de Professional Barcelona 
  SS en treballs de Rehab. I Mant.

172 09/12/2014 Exposició: Eines de diagnosi Professional Barcelona

173 09/12/2014 Jornada: Diagnosi a la construcció. Manual d’eines i instruments.” Professional Barcelona

174 09/12/2014 El “Mesies” de Haendel  Cultural Mataró

175 09/12/2014 Inauguració Rehabilita Tècnica Barcelona

176 10/12/2014 Jornades: Solucions per a la rehabilitació.  Professional Barcelona 
  Sistemes de rehabilitació estructural

177 10/12/2014 Jornada tècnica: Rehabilitació d’estructures de fusta Professional Vic

178 10/12/2014 Nou ús, nova vida: de fassina d’aiguardent a Centre d’Interpretació del cava Professional Vilafranca del Penedès

179 10/12/2014 Visita a la Seu d’Ègara  Professional Terrassa

180 11/12/2014 Jornades: Solucions per a la rehabilitació.  Professional Barcelona
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181 11/12/2014 Concert de Nadal: Nit Espiritual, nit de Gospel  Institucional Barcelona

182 12/12/2014 Sessió i visita tècnica al Barri del Rec d’Igualada  Professional Manresa

183 13/12/2014 Visita a Cardona, la fortalesa inexpugnable Cultural Cardona

184 14/12/2014 Exposició Araceli Merinoi i Carme Riera   Cultural Mataró

185 16/12/2014 Jornades: Conceptes i beneficis del BIM  Professional Barcelona

186 17/12/2014 Assemblea General de Col·legiats i Col·legiades Institucional Barcelona

187 18/12/2014 Activitat infantil: Xocolatada i festa infantil Lúdico-esp. Barcelona

188 19/12/2014 Itineraris InsolitBcn: El futur de Barcelona. El Poblenou i el 22@ Cultural Barcelona

189 19/12/2014 8ª Biennal Artística Col·lectiva Cultural Terrassa
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SUPORT DE LES EMPRESES

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

4 ARK 

ACTIS

ANFAPA

ASS. PUBLI. PERI CATALAN (APPEC)

BANC SABADELL

BASF CONSTRUCTIONS CHEMICALS ESPAÑA 

BUDESA,

CAIXA D’ENGINYERS

CECAM

CERACASA 

CERAMIQUES DEL FOIX

CHAUVIN ARNOUX IBERICA.

CLINICA DENTAL MIRAVE.

CLOS INTERIORS.

COINTECS

COLORKER

CONSTRUCTORA MX10

CONSTRUNEXT

DAVID MUNNE CONSTRUCTOR

DOUBLE TRADE SPAIN

DRUG DEVELOPMENT AND REGULATION 

EL TURO CONTRACTA

ENCOFRADOS J. ALSINA

FORBO PAVIMENTOS 

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN

GEOSEC ESPAÑA 

GERMANS BOADA 

GRESMANC INTERNACIONAL

GRESPANIA

IBERMAPEI 

IBERTRAC

INSTITUTS ODONTOLOGICS

KALAM

KNAUF INSULATION

LEICA GEOSYSTEMS

MAS PLA COMUNICACIONS

MC SPA PREVENCIÓN 

MEDIA PLANNING GROUP

MURPROTEC ESPAÑA

NAVASA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS.

NOU BAU

PCE IBERICA

PERLITA Y VERMICULITA

PICTON INNOVA (KALEOS)

PORCELANOSA

PRESTO IBERICA 

PROMOTORA GRABI

PROPAMSA

REHABILIT

REMSA
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ROBERT BOSCH - JUNKERS

SAINT GOBAIN CRISTALERIAS

SAINT GOBAIN WEBER CEMARKSA

SAUNIER DUVAL, DICOSA

SCHLUTERS SYSTEMS 

SIKA

SOLINJECTION ESPAÑA 

SOMFY

STANDARD HIDRAULICA

STO IBERICA

TRAC REHABILITACIÇIÓ D’EDIFICIS

TRILATER 2000

URETEK 

URSA IBERICA AISLANTES

VIVES AZULEJOS I GRES

VOLKSWAGEN BCN

WERMASI

ZABAEN

ESPAI EMPRESA

També aquest any s’han celebrat sessions tècniques de presenta-
ció de productes i serveis que han estat seguides amb gran interès 
pels professionals i que s’han celebrat tant a Barcelona com a les 
delegacions.

REhAbILTA  
SUPORT DE LES EMPRESES

L’any 2014 cal destacar molt especialment en l’àmbit de la 
col·laboració amb les empreses, la celebració al desembre de Re-
habilita, que va comptar durant el cap de setmana amb la Fira de 
la Rehabilitació. Ubicada a la Plaça de els Glòries de Barcelona, en 
aquesta fira ciutadana hi van participar 23 empreses:

 SOMFY

 GO & GO

 URETEK 

 MECANOVIGA 

 CONSTRUCCIONES TÉCNICAS ALBATROS 

 CARPINTERIA METÀL·LICA ANGEL GONZALEZ

 SISTEMES DE REFORÇ ACTIU

 EL TURO CONTRACTA D’OBRES   

 ASEA BROWN BOVERI 

 SOM-HI (PATROCINADOR PRINCIPAL)

 VALENTÍ VILA (TOLDOS ROS)

CONSTRUCCIONS LLUIS DACHS

 IBERTRAC

 SCHLÜTER SYSTEMS

 GIACOMINI ESPAÑA 

 ALTBATH COMPANY

 CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS 4ARK 

 REHABILIT

THYSSENKRUPP ELEVADORS 

PAREX MORTEROS 

C. CASADEVALL ESTUCS

GEOSEC ESPAÑA 

  KNAUF INSULATION 
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ÀREA TÈCNICA3
Consultoria tècnica. 105

Centre de documentació. 109

Seguretat i salut. 111

Rehabilitació i medi ambient. 113
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CONSULTES TÈCNIqUES

Durant l’any 2014 s’han resolt 8.750 consultes en aquest servei. 
Aquestes dades mostren un manteniment del nombre de consul-
tes respecte de l’any 2013. Les consultes han estat tant presencials 
com telefòniques, amb una temàtica diversa.

Via d’entrada 
de les consultes    Resoltes %/total 

Telefòniques directes 6.948 79%

Telefòniques via centre  105 2% 
d’atenció telefònica (CAT)  

Presencials 964  11%

Correu electrònic 720 8%

TOTAL 8.750 100%

3.1 
Consultoria tècnica
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El temes més consultats han estat: habitabilitat, ITE, informes, cer-
tificats, dictàmens, legislació i normes, certificació energètica, se-
guretat i salut, responsabilitats i atribucions (LOE), control de qua-
litat i marcatge CE, projectes i direcció d’obres, ajuts i subvencions, 
accessibilitat i ascensors.

Tema               Resoltes       % / total 

Habitabilitat 2.040 23%

ITE, Informes, certificats, dictàmens 1.342 16%

Legislació i normes i Codi Tècnic (CTE) 1.129 13%

Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) 1.089 12%

Seguretat i Salut 627 8%

Responsabilitats i atribucions (LOE) 594 6%

Control de qualitat i marcatge CE 473 5%

Projectes, llicències d’activitats, e-llicències 426 5%

Ajuts i subvencions 423 5%

Accessibilitat, ascensors i rampes 364 4%

Diversos 243 3%

TOTAL 8.750 100%

Consultes tècniques
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DOCUMENTS A L’AbAST

El Caateeb posa a disposició dels 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 cons-
tantment. En l’actualitat es poden descarregar els títols que es re-
lacionen a continuació:

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

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

17.6 Volum II El certificat i la cèdula d’habitabilitat de  
  l’habitatge usat. Decrets d’habitabilitats i  
  guies de comprovació

19.1  Reglamentació de seguretat i salut en la construcció.  
 Estudi bàsic 

26.1 El projecte de bastida tubular

29.1  El certificat de solidesa

34  Criteris per a l’aprovació del pla de seguretat i salut

35 Riscos i mesures preventives en 7 casos pràctics de  
 rehabilitació

36 L’amiant en obres de reforma

37 Guia-Introducció a la coordinació de seguretat i salut a  
 la construcció

38 Malalties professionals més freqüents en el sector de la  
 construcció 

Nous documents editats durant el 2014

39 Les reunions de Coordinació d’activitats empresarials en  
 el sector de la construcció

40 Malalties professionals mes freqüents en el sector de la  
 construcció (volum II) 

Documents finalitzats pendents de ser publicats

41 Control de qualitat de l’estructura metàl·lica segons  
 Instrucció EAE

Documents retirats durant el 2014

33  El marcatge CE de productes de construcció. Canvi de  
 la Directiva de productes de la construcció pel  
 Reglament de productes de la construcció.
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ASSAIGS DE LAbORATORI

Durant l’any 2014, la consultoria tècnica ha donat serveis tant a 
col·legiats com a particulars amb els assaigs de laboratori. Els as-
saigs realitzats són:

Test d’aluminós  2014  % / total

Particulars / Empreses 437      59,95%

Col·legiats / Societats col·legials 292        40,05%

TOTAL 529        100%

Aquestes dades mostren un increment de l’assaig del test alumi-
nós d’un 21,70% respecte les dades de l’any anterior.

Test Aluminós

Altres assaigs 2014

Prova de carbonatació 4

Difraccions 2

Densitats i porositats 0

Test d’amiant 3

TOTAL 7

EINES  
INfORMÀTIqUES DESENVOLUPADES

Durant l’any 2014 s’han desenvolupat diverses eines informàti-
ques per facilitar la feina dels professionals:

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

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

Fitxes per a la redacció del programa de control.

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

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

Amb ALTRA, una eina informàtica que aplica els criteris de 
control proposats pel Caateeb referents a la redacció del pla / 
programa i de la gestió, del seguiment i la documentació i del 
control de qualitat.
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Durant el 2014 el Centre de Documentació ha rebut 36.087 consul-
tes a través dels diferents mitjans que té al servei dels col·legiats: 
telemàtiques via web, telefòniques, presencials i per correu elec-
trònic i s’han mantingut els nivells dels darrers anys de servei en 
nombres d’usuaris totals i de consultes rebudes. Per altra banda, 
cal destacar que el Centre de Documentació acumula una gran 
col·lecció tècnica consolidada amb 20.203 llibres vigents, 219 títols 
de revistes tècniques actius, 1.914 recursos electrònics en el nostre 
catàleg, 558 DVD i CDROM.

Així mateix en els últims anys s’han entrat 13.886 referències a la 
base de dades. També el 2014 s’han incorporat a la base de da-
des de legislació les 98 disposicions aprovades i publicades al BOP, 
DOGC, BOE i DOUE.

Dades del servei quantitat

Consultes telematiques via WEB (Tècnica) 138.233

Consultes telematiques via WEB (Documental) 23.733

Consultes no telemàtiques 3.437

Consultes de material a la sala 4.875

Visites al Centre de documentació 2.728

Préstecs de materials 1.314

TOTALS 36.087

Via d’entrada 
de les consultes    Resoltes   %/Total

Presencials 2.303     66%

Telefòniques directes 672     20%

Telefòniques via centre  55     2% 
d’atenció telefònica (CAT) 

Correu electrònic 407     12%

TOTALS 3.437       100%

3.2 
Centre de documentació
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SESSIONS TÈCNIqUES  
DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Taller de recursos i fonts d’informació del Centre de Documen-
tació del Caateeb

Aquest any hem fet un breu taller per explicar els serveis, les eines 
i els recursos que s’ofereixen des de l’Àrea Tècnica i el Centre de 
Documentació del Caateeb per tal de facilitar als col·legiats les tas-
ques del dia a dia professional.

Sessions per a nous col·legiats

L’Àrea Tècnica col·labora amb l’Àrea de Formació en la preparació 
de les sessions per a nous col·legiats per tal d’informar-los de la 
missió, objectius i serveis de l’Àrea Tècnica i el Centre de Documen-
tació.

SECCIÓ TÈCNICA DEL wEb

Al llarg del 2014 s’ha seguit treballant per millorar el web creant 
nous recursos i actualitzant apartats i bases de dades.

• Subvencions: Amb motiu de la entrada en vigor de les noves 
convocatòries de subvencions per part de l’Administració, 
s’ha creat un apartat específic d’ajuts on es poden trobar les 
convocatòries vigents, informació sobre aquestes i enllaços on 
trobar la documentació i la tramitació que cal seguir.

• Sessions tècniques: Hem afegit les presentacions de les 
sessions i vídeos d’algunes de les jornades tècniques realitzades 
per tal que els col·legiats interessats els puguin consultar en el 
moment que ho necessitin.

• Actualitat: S’han preparat notes d’actualitat per informar sobre 
noves normatives, publicacions pròpies i les que destaquem, 
subvencions, activitats i notícies recents que us poden ser 
d’utilitat per al professional.

• 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.

• Base de dades de preguntes-resposta: Actualització i creació 
de nous continguts, que permet accedir a les consultes que 
ens arriben a la consultoria tècnica. Les consultes que es poden 
realitzar són molt diverses i destaquen les relacionades amb 
consultes del CTE, accessibilitat, seguretat i salut i control de 
qualitat, entre d’altres.

VENDA DE PUbLICACIONS

Des del Centre de Documentació gestionem la venda de llibres 
tècnics així com la seva divulgació a través de L’Informatiu i la pà-
gina web.
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COMISSIÓ  
DE SEGURETAT Caateeb

Aquesta comissió formada per arquitectes tècnics experts en se-
guretat i salut es reuneix cada dos mesos aproximadament per tal 
d’intercanviar informació d’actualitat, assessorar en els projectes 
del Caateeb, debatre i donar suport en futures accions i projectes 
del Col·legi. 

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

Des del desembre del 2009, el Caateeb ofereix una atenció espe-
cífica en suport del col·legiat que es troba que hi ha hagut un ac-
cident 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 col·legi- que permet 
tres nivells d’actuacions. En les primeres hores de produir-se un 
accident, en els primers dies o, posteriorment, quan ja poden ha-
ver 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 2014 s’han atès 17 casos de col·legiats que 
han tingut un accident a l’obra.

CONSULTORIA TÈCNICA

El 2014 s’han atès 627 consultes sobre seguretat i salut laboral, so-
bre tot relacionades amb l’exercici de coordinació de seguretat i 
salut, preparació d’estudis i plans de seguretat, formació i altres.

3.3 
Seguretat i salut
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JORNADES SObRE SEGURETAT

El dimarts 4 de març es va fer, a la sala d’actes del Caateeb una 
doble jornada sobre dubtes i consultes de seguretat i salut, en la 
qual es van abordar temes com ara les reunions de coordinació 
d’empreses, obligacions del coordinador i del cap d’obra i es va 
completar amb una sessió de dubtes i consultes amb represen-
tants de la Inspecció de Treball.

El dimarts 9 de desembre i en el marc de la Setmana de la Reha-
bilitació es va celebrar una jornada de Matins Construcció sobre 
seguretat, salut i responsabilitats professionals, en la qual es va 
presentar la Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Reha-
bilitació i Manteniment-Treballs sense projecte.

PUbICACIONS TÈCNIqUES

S’ha preparat la publicació de tres nous títols de la col·lecció Docu-
ments a l’abast:  Malalties professionals més freqüents en el sector 
de la construcció-Volum II, La  coordinació d’activitats empresarials 
en el sector de la construcció i Preguntes i respostes de seguretat i 
salut en la Construcció (aquest últim pendent de publicació). 

S’ha preparat el document titulat Guia Pràctica de Seguretat i Salut 
en treballs de Rehabilitació i Manteniment-Treballs sense projecte, 
amb la col·laboració del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat i Infraestructures.cat

S’ha treballat per poder disposar ben aviat de l’aplicació web 
del Llibre d’incidències electrònic, que consisteix en una aplica-
ció web que facilita de forma àgil la gestió informàtica del Llibre 
d’incidències, i que permetrà la substitució gradual de l’actual for-
mat en paper.

La seguretat i la salut han estat presents en la revista del Caateeb, 
L’informatiu amb diferents aportacions, redactades des de la unitat 
de seguretat i salut, sobre temes d’actualitat, divulgació de consul-
tes, dades estadístiques sobre sinistralitat i d’altres informacions.  

La unitat de seguretat i salut treballa en col·laboració amb dife-
rents organitzacions del sector en la preparació de documents, 
anàlisi i diagnòstic de la prevenció.
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3.4 
Rehabilitació i medi ambient

El mes de desembre el col·legi va organitzar la primera edició de 
Rehabilta, la Setmana de la Rehabiitació i la Fira de la Rehabilitació, 
que van comotar amb el suport de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona, així com totes les entitats i nombroses 
empreses del sector. La Setmana de la Rehabilitació es va fer del 
dimarts 9 al diumenge 14 de desembre, dedicada a la realització 
d’activitats de caire professional, es va desenvolupar en diversos 
indrets de tot Catalunya i va comptar amb la col·laboració de les 
entitats del sector i l’administració, que conformaven el comitè 
estratègic, així com amb el suport de nombroses empreses espe-
cialitzades.

Es van programar 29 activitats (25 jornades, 1 exposició, 3 visites) a 
les qual s’hi van inscriure 678 professionals. D’aquestes, 13 van ser 
organitzades pel Caateeb, tant a Barcelona com a les delegacions i 
16 per altres entitats del sector. També hi van participar els col·legis 
d’aparelladors de Girona, Lleida i Tarragona. Les empreses, per la 
seva banda, van tenir un paper important doncs van organitzar 
tres jornades on 13 empreses van exposar els seus productes.

La Fira de la rehabilitació, dirigida als ciutadans, va tenir lloc els 
dies 13 i 14 de desembre, a la Placa de les Glòries de Barcelona. Va 
rebre més de 3.000 visitants (10% professionals) en els dos dies. Es 
van instal·lar 24 estands d’empreses i una carpa on hi havia activi-
tats de tota mena, amb un auditori amb 15 sessions programades 
i on van passar més de 250 persones; un espai per activitats fami-
liars on van participar 80 nens en 6 tallers; un laboratori de demos-
tracions de productes i serveis. 

Les institucions van participar activament en l’Oficina de Reha-
bilitació, amb un taulell d’informació i assessorament. I també 
es va poder veure l’exposició itinerant de la Diputació de Barce-
lona amb motiu del Centenari del Servei de Patrimoni: 100 anys 
a l’avantguarda de la restauració monumental. SCCM/SPAL/1914-
2014.

La difusió de l’activitat ha permès una amplia difusió amb més de 
30 aparicions en premsa, ràdio i televisió. Amb motiu de la fira es 
van fer anuncis en programes de ràdio i es va instal·lar publicitat 
en autobusos urbans..
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JORNADES PROfESSIONALS

Les accions realitzades al llarg de l’any van ser les següents:

• Presentació de la guia elaborada per l’Ajuntament de Barcelona 
“Pautes per a la tria sostenible de fusta en elements urbans” 
dijous, 30 de gener. S’hi van inscriure 30 persones que van rebre 
un exemplar gratuït de la guia.

• Capacitació d’experts en el Test Energia, realitzada els dies 12, 
13 i 14 de març per als 16 primers col·legiats que hansuperat 
l’autotest i que volien formar part del grup d’experts.

• Jornada de Matins Construcció dedicat al nou marc legal de la 
rehabilitació, ajuts i finançament. La jornada va tenir lloc el 19 de 
setembre i va comptar amb el suport de l’Agència de l’Habitatge, 
Ajuntament de Barcelona, Consorci Metropolità de l’Habitatge, 
IDAE i ICAEN hi van assistir més de 140 persones.

• Jornada de presentació del Manual d’eines per a la diagnosi 
d’edificis. Es va fer el 9 de desembre dins la Setmana de la 
Rehabilitació. S’hi van inscriure 43 persones.

• Millores energètiques per a l’habitatge-Solucions per a la 
rehabilitació. Es va fer el 10 de desembre dins la Setmana de 
la Rehabilitació per presentar les solucions de les empreses 
participants. Inscrits: 46

• Sistemes de rehabilitació estructural-Solucions per a la 
rehabilitació, el 10 de desembre dins la Setmana de la 
Rehabilitació per presentar les solucions de les empreses 
participants, amb 42 inscrits.

• Jornades de solucions per a la rehabilitació, l’11 de desembre 
dins la Setmana de la Rehabilitació, realitzada a l’ITEC per 
presentar les solucions de les empreses participants, amb 18 
inscrits.

S’han desenvolupat 
activitats per situar 
al Col·legi i els seus 

professionals com a 
capdavanters en la 

resposta als compromisos 
ambientals internacionals
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DIfUSIÓ I  
SENSIbILITzACIÓ SOCIAL

Taller educatiu “Amb la casa sí que s’hi juga”.

Aquest taller educatiu es va posar en marxa a començament 
de l’any, pensat per a la sensibilització en l’aplicació de criteris 
d’eficiència energètica a la llar.

S’han fet 33 tallers al llarg de l’any. 7 a Barcelona on s’ha programat 
de forma estable cada primer dissabte de mes, dirigit al públic fa-
miliar. A Vic, dins el Mercat del Ram, per al públic en general es van 
fer 2 tallers. A Granollers, en l’àmbit del Casal d’Estiu que organitza 
l’Ajuntament a l’espai Roca Umbert, es van fer 7 tallers. A Mataró, 
12 tallers per a les escoles de la comarca al llarg del mes d’octubre 
i 1 taller per al públic en general. Per acabar l’any, el taller es va fer 
dins la Fira de la Rehabilitació.Han participat en el taller més de 650 
persones, entre nens i adults.

Test Energia

Aquest grup d’experts han participat en dos activitats amb 
l’objectiu de sensibilitzar als usuaris de la importància de fer una 
avaluació energètica i millorar l’estalvi a la llar: una organitzada per 
la Delegació d’Osona, dins del Mercat del Ram i l’altra dins la Fira 
de la Rehabilitació a la Plaça de les Glòries.

Es va crear el Web Test Energia, en el qual estan allotjades les apli-
cacions desenvolupades com ara l’Auto test energia, el joc interac-
tiu Amb la casa sí que s’hi juga o l’autovaluació per a experts del 
Test Energia. Ha rebut 1.855 visites i s’han visitat 8.167 pàgines.



116

Caateeb  /  MEMÒRIA 2014    

EINES DE DIAGNOSI

A llarg de l’any s’han elaborat diferents materials per a l’etapa de 
diagnosi d’edificis, atès que és la fase més important de tota ac-
tuació professional en rehabilitació. Per aquest motiu s’ha treballat 
per facilitar el col·lectiu la bona praxis i que pugui conèixer les ei-
nes i instruments existents per oferir la millor qualitat en el serveis 
als seus clients.

Manual d’eines i instruments, llibre digital que s’ha posat a dispo-
sició de tots els col·legiats a través del web. Es tracta d’un manual 
pensat des d’un punt de vista pràctic i es compon d’un conjunt 
de fitxes que recullen esquemàticament i de forma visual la des-
cripció i característiques de cada instrument, les seves aplicacions, 
possibilitats i limitacions, la complexitat d’ús o la qualificació que 
requereix l’operador, tant pel que fa a la realització de la prova com 
a la interpretació dels resultats, i també indiquen alguns fabricants 
i distribuïdors on poder-los trobar. La preparació del manual, així 
com l’exposició sobre Eines de diagnosi va ser impulsada i dirigida 
des de la Delegació del Vallès Occidental del Caateeb.

Exposició Eines de diagnosi. Es tracta d’una exposició itinerant, 
l’objectiu de la qual és difondre entre els tècnics aquelles eines, 
instruments i tècniques utilitzades habitualment en la diagnosi 
d’edificis en el moment de realitzar les tasques d’inspecció, tant 
pel que fa a les seves característiques com per la informació que 
ens poden aportar. Es va inaugurar el novembre a la Delegació del 
Vallès Occidental, del 17 al 28 de novembre i del 9 de desembre al 
9 de gener es va exhibir a la seu central de Barcelona. Al llarg del 
2015 té prevista la seva itinerància a la resta de seus del Col·legi. 
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AGENDA DE LA  
CONSTRUCCIÓ SOSTENIbLE (ACS)

Durant l’any 2014 s’han publicat 8 vídeos relacionats amb la soste-
nibilitat en el sector de l’edificació: Informació per a la reducció del 
consum de recursos; Monitorització del consum elèctric a la llar; 
Monitorització del consum elèctric en edificis del sector terciari; 
Bombes de calor per a la climatització d’habitatges; Àrids reciclats; 
Aigua calenta sanitària amb bomba de calor; Internet de les coses: 
oportunitats i reptes per al sector de l’edificació; Les certificacions 
de la fusta. 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. Finalment s’han fet diverses 
millores al web per facilitar la compartició d’enllaços i incrementar 
les visites.

S’ha actualitzat l’apartat sobre eines de diagnosi reforçant així el 
recull que s’ha realitzat al llarg de l’any.

Pel que fa a la utilització, s’han vist 76.773 pàgines del web al llarg 
de l’any, el 73,6% per nous visitants i el 26,4% per visitants habi-
tuals. El 36% d’aquests visitants provenen de Catalunya, el 42% de 
la resta de l’Estat i el 22% d’altres països de la resta del món. 

EL SISTEMA DAP®CONSTRUCCIÓ

Al llarg d’aquest any 2014 s’ha seguit fent 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.

PRESÈNCIA EN EL SECTOR

La presència del Col·legi en activitats que organitzen les adminis-
tracions i altres agents del sector és continuada. Des de l’Àrea Tèc-
nica es cobreixen algunes de les que estan orientades als diversos 
àmbits de la construcció i de manera especial en la rehabilitació i 
el medi ambient, com ara:

• Redacció d’articles i atenció als mitjans de comunicació.

• Presència i participació en entitats del sector.

• Participació a la Junta directiva de GBCe, en representació del 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE).

• Participació a la plataforma Impulsar la rehabilitació, juntament 
amb d’altres entitats.

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

• Assistència a salons especialitzats en el l’àmbit de la 
construcció, la rehabilitació i el medi ambient: RESTAURO 2014 
Ferrara: Exposición de arte, restauración y conservación del 
patrimonio; SICRE 2014 Madrid, Semana Internacional de la 
Construcción y Rehabilitación Eficiente, etc.

• Participació en el Comitè del Congrés SB14
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Els mitjans periòdics d’informació del Caateeb tenen 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 l’any anterior va ser renovat, ha mantingut la seva perio-
dicitat setmanal. Totes les informacions publicades tant al setma-
nari com als anomenats flaix de novetats connecten i amplien la 
informació a la pàgina www.apabcn.cat la qual actua com a eina 
informativa i de gestió amb el Col·legi. 

El web principal del Caateeb es complementa amb altres pà-
gines 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 pàgi-
na www.aspcorredoria.cat que es va crear ara fa tres anys per a 
la promoció, l’assessorament als professionals i la gestió en ma-
tèria d’assegurances. I si l’any 2013 va entrar plenament en fun-
cionament l’espai web Area Building School www.areabs.com  la 
plataforma de formació en línia posada en marxa conjuntament 
amb el Col·legi de Madrid, aquest any ha nascut la nova pàgina 
www.agenciacertificacionprofesional.org d’informació i gestió 
de la nova Agència de Certificació Professional (ACP) que va di-
rigida als professionals de la construcció de tot l’Estat espanyol. 
Aquest any també s’ha posat en marxa www.rehabilita.cat el web 
de la Setmana de la Rehabilitació celebrada al setembre, així com  
www.bimsummit.eu la pàgina web de la primera cimera europea 
sobre tecnologia BIM organitzada pel Caateeb i BIM Academy per 
celebrar-se al febrer del 2015.

La revista L’informatiu, per la seva banda, segueix la seva línia com 
a revista tècnica de la construcció i l’arquitectura, amb periodicitat 
trimestral i amb un contingut que potencia el tractament en pro-
funditat dels temes de caire tecnològic i professional. Finalment, 
els seguidors de les xarxes socials tenen en Twitter un nou canal 
de comunicació consolidat, dirigit tant als col·legiats com als ciu-
tadans en general i a finals d’any ja superàvem els 1.700 seguidors. 
L’objectiu de la participació en la xarxa és incrementar la nostra 
visibilitat i posicionament social, a més de millorar les eines de co-
municació amb el col·lectiu professional. 

Els mitjans periòdics 
d’informació del 
Caateeb mantenen al 
dia els professionals 
sobre la realitat del 
seu entorn i informen 
de l’activitat 
col·legial

4.1 
Canals de comunicació
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SETMANARI 7@  
TOTS ELS DIMECRES

Al llarg del 2014 han estat publicats 45 números del setmanari 7@. 
Amb tota la informació sobre les novetats, convocatòries, activi-
tats i avisos sobre l’exercici de la professió. 7@ s’ha demostrat com 
un mitjà que permet la comunicació amb els col·legiats de manera 
àgil, ràpida i econòmica. El setmanari destaca les principals infor-
macions i les activitats que s’organitzen a totes les seus col·legials 
i facilita accés directe a les àrees de mercat de treball, formació, 
avantatges als col·legiats i petits anuncis. També hi ha espai per 
a d’altres informacions del Caateeb o bé d’altres entitats, així com 
per la publicitat institucional o bé externa. Les informacions del 
7@ estan basades en la seva brevetat i en la seva connexió directa 
amb la pàgina web, en la qual el professional pot trobar tota la 
informació ampliada. 

Tots els números de 7@ són accessibles amb posterioritat a través 
de l’hemeroteca ubicada al web on les informacions es poden 
trobar per la seva data d’emissió. Per a les informacions específi-
ques, 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. 
Igualment, les delegacions del Col·legi disposen del seu flaix 
d’informació específic, adreçat a tots els col·legiats del seu àmbit 
territorial. Creat l’any 2008 i sempre amb periodicitat setmanal, el 
7@ ha arribat a finals d’any al número 293.

El nou format del 7@ que es va posar en marxa a principis d’any, és 
més fàcil de llegir pels dispositius mòbils, telèfons i tablets. A més, 
el nou sistema d’enviament s’ajusta a la normativa vigent de pro-
tecció de dades personals i permet als col·legiats escollir quines in-
formacions volen rebre i quines no. També permet la segmentació 
dels destinataris de manera que podem preparar i enviar informa-
cions personalitzades i adaptades a les necessitats dels diferents 
col·lectius professionals. 

www.bimsummit.eu

www.agenciacertificacionprofesional.org
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L’INfORMATIU REVISTA TÈCNICA

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 nos-
tre 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, Tecnologia, Espai Empresa i Cultura.

Alguns dels temes professionals que s’han abordat des de la revis-
ta al llarg de l’any han estat la internacionalització dels despatxos, 
els joves emprenedors, la campanya de posada en valor del visat 
professional tècnic, els Premis Catalunya Construcció, els avantat-
ges de la nova metodologia Building Information Modeling (BIM), 
la importància del manteniment i inspecció dels edificis o la posa-
da en marxa de la nova Agència de Certificació Professional (ACP) 
que el Caateeb ha impulsat conjuntament amb el Col·legi de Ma-
drid amb l’objectiu de guanyar competitivitat en un mercat cada 
vegada més complex i globalitzat. 

En l’àrea d’assessorament i normativa, destaquen temes recu-
rrents i no menys importants com la seguretat i salut i prevenció, 
la responsabilitat civil professional o el càlcul dels honoraris pro-
fessionals en un entorn de desaparició de tarifes oficials i de lliure 
competència. També destaquem l’anàlisi d’obra amb els repor-
tatges 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 dels lectors. 

La mitjana de pàgines publicades ha estat de 120 i enguany hem 
arribat al número 342 de la revista. Avui, L’informatiu ha esdevingut 
una revista tècnica, però conserva encara una part del seu objectiu 
fundacional com és esdevenir canal de comunicació periòdic amb 
el col·lectiu professional. Ja fa més de 20 anys que la revista dels 
aparelladors persegueix aquest objectiu i per tant ha esdevingut 
la crònica puntual del passat més recent del Caateeb, una crònica 
que és totalment accessible al web a través de l’hemeroteca elec-
trònica.
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LES PUbLICACIONS  
TAMbé EN fORMAT ELECTRÒNIC

L’informatiu disposa actualment d’una completa hemeroteca elec-
trònica en la qual es pot buscar qualsevol article o informació apa-
reguda a través d’una paraula clau. Aquesta hemeroteca es troba 
allotjada al web del Caateeb en l’apartat de publicacions periòdi-
ques. La versió electrònica de L’informatiu s’envia als col·legiats a 
través del setmanari 7@. Els professionals interessats poden desca-
rregar-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). Avui 
aquesta lectura electrònica és més còmoda amb la utilització del 
programa ISSU que es va implementar l’any passat i que comporta, 
a més, una presentació més moderna, atractiva i útil.

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 ISSUU, tot perme-
tent una fàcil lectura electrònica combinada amb la possibilitat 
d’imprimir la publicació en el mateix format.

L’informatiu és la revista dels aparelladors col·legiats, però pot 
interessar altres professionals de la construcció i l’arquitectura 
i per això es troba a la seva disposició a la plataforma  
www.iquiosc.cat com a publicació associada a l’Associació de Pu-
blicacions Periòdiques en Català (APPEC). També la trobaran a la 
Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell. 

ESPAI wEb PER A LA 
COMUNICACIÓ I GESTIÓ 

La pàgina web www.apabcn.cat és avui una de els eines de comu-
nicació 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 re-
cursos externs al nostre abast. Disposa d’un sistema d’autogestió 
per part de les diferents àrees del Caateeb, que permet una reno-
vació i actualització dels continguts de manera àgil i rigorosa, sem-
pre sota la supervisió, coordinació i suport dels responsables de 
comunicació. 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 pu-
bliquen en un apartat d’informació així com un sistema d’inscripció 
en línia. 

Al llarg del 2014 s’ha dut a terme un procés de millora del web 
amb noves seccions i s’ha preparat una nova proposta gràfica i de 
distribució de la home, que seguirà la línia establerta pel nou 7@, 
per tal de guardar una homogeneïtat en la imatge institucional. A 
més, la nova web del Caateeb tindrà una lectura fàcil i àgil a través 
dels dispositius mòbils. Es preveu que la nova web es pugui posar 
a disposició del públic el primer trimestre de 2015. A continuació 
podem veure un resum estadístic de la utilització del web, que 
ha estat menor respecte de l’any anterior i paral·lel al descens de 
l’activitat professional en general.
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ESTADíSTICA GENERAL DE LA PÀGINA wEb

Comparativa amb any anterior
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La pàgina web 
www.apabcn.cat  
és avui una de 
les eines de 
comunicació 
i gestió més 
importants del 
Caateeb

PÀGINES VISTES PER ÀREES

Àrea  Nombre pàgines vistes

Serveis al col·legiat 701.899

El Col·legi 63.030

Agenda 48.437

Serveis al ciutadà 32.836

Serveis a les empreses 12.628

Altres 20.304

PÀGINES VISTES DINS DE LES SECCIONS DE SERVEIS AL 
COL·LEGIAT

Seccions  Nombre pàgines vistes

Formació 172.942

Borsa de treball 162.116

Àrea tècnica 138.871

Visats 124.698

Centre documentació 23.934

Avantatges als col·legiats 14.069

Actes i activitats 11.932

Assessoria 11.923

Altres 13.706
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PRINCIPALS PÀGINES D’ENTRADA 

Títol  Sessions

Inici 504.865

Ofertes borsa de treball  20.481

Serveis al col·legiat 13.400

Presentació del full d’ofertes 4.748

Consultes  4.287

Servei d’Ocupació 3.860

Nou canal de tramitació telemàtica cèdules 3.387 
de segona ocupació

Directori de col·legiats 3.179

El Col·legi 3.043

Presentació documents visats 2.615

PÀGINES MÉS VISTES 

Títol de pàgina  Nombre

Inici 677.790

Ofertes borsa de treball  70.723

Calendari de formació  31.861

Serveis al col·legiat 27.708

Servei d’Ocupació 27.365

Centre de cerques  26.787

Àrea tècnica 24.018

Cursos de formació contínua 17.746

Presentació del full d’ofertes 13.945

Recursos tècnics  12.934
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PROCEDÈNCIA PER PAÏSOS 

TOTAL: 703.239

País  Visites

Spain 693.239

France 1.248

United Kingdom 1.239

United States 863

Germany 635

Austria 615

Andorra 424

Switzerland 288

(not set) 958

Italy 246
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TwITTER,  
L’ACTUALITAT  

EN 140 CARÀCTERS

El Caateeb és present a les xarxes socials i ja fa més de dos anys 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 
2014, s’havien fet més de 3.500 piulades (+2.142), entre les pròpies 
i els reenviaments i el compte del Caateeb havia sobrepassat els 
1.800 seguidors (+ 794) 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, activitat del sector i esdeve-
niments i, en general, tota aquella informació que es considera 
d’interès per als nostres seguidors. Mitjançant la xarxa, s’ha ofert 
el punt de vista i l’opinió de l’organització professional respecte 
de temes que ens interessen. També hi ha hagut comentaris, con-
sultes i suggeriments que han estat contestats puntualment pels 
responsables col·legials i directors d’àrea.

La resposta dels col·legiats i del públic en general és molt positiva, 
pel nombre de seguidors i també pels seus comentaris, que mos-
tren la seva satisfacció pel funcionament d’aquesta eina de comu-
nicació col·legial.
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4.2 
Promoció professional i imatge

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 pre-
para i coordina l’edició de publicacions de caire institucional ja sigui en suport electrònic o bé en paper. Quant 
a la imatge gràfica, treballa en la preparació de models de documents que permetin als diferents departaments 
treballar amb la màxima autonomia, tot fent la supervisió i control necessaris que garanteixin una imatge homo-
gènia de la institució. Les principals línies d’acció dutes a terme l’any 2014 han estat les següents:
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CAMPANyES INSTITUCIONALS  
I PLANS DE COMUNICACIÓ

• Campanya 2014 Any de la Certificació Professional 
amb accions de comunicació en premsa i organització de sessions 
d’informació i debat adreçades als col·legiats. Actes de presentació 
de l’Agència de Certificació Professional (ACP) a Madrid i Barcelo-
na. Aquesta campanya es va dur a terme conjuntament amb el 
Col·legi d’Aparelladors de Madrid.

• Campanya de posada en valor del visat professional 
tècnic. Organització i lideratge de la campanya publicitària i de 
difusió en premsa conjuntament amb 23 col·legis i associacions 
professionals de Catalunya. Es va dissenyar el missatge, continguts 
i material publicitari i es va preparar un manifest signats per tots 
els col·legis professionals tècnics. Es va presentar en roda de prem-
sa als mitjans de comunicació. La campanya va comptar amb el 
suport del Departament de Justícia de la Generalitat i l’Associació 
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

• Campanya L’aparellador, el tècnic de capçalera. Aques-
ta campanya es du a terme de manera continuada des de la seva 
creació ara fa alguns anys, amb l’objectiu que la societat associï 
l’àmbit de la rehabilitació i manteniment dels edificis amb la pro-
fessió de l’aparellador i arquitecte tècnic. S’ha fet publicitat en 
premsa dedicada especialment a la certificació energètica, així 
com amb la rehabilitació en general amb motiu de la Setmana de 
la Rehabilitació.

• Altres campanyes de comunicació. També s’han dut a 
terme campanyes relacionades amb l’acció que organitzen els 
diferents departaments i serveis com ara la formació i mercat de 
treball, col·legiació i serveis del Caateeb o activitats professionals 
i culturals entre ls quals destaquem la Setmana de la Rehabilita-
ció o la preparació de la cimera europea BIM. Finalment, és funció 
d’aquest departament la preparació d’elements de promoció i di-
fusió d’activitats i serveis en general com ara fulletons publicitaris, 
anuncis per a publicacions i banners electrònics, cartells, targetons 
i invitacions en paper i electròniques, referides tant a accions pro-
mogudes des de Barcelona com les delegacions. 
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• Nadala i calendaris de l’Any Nou. L’àrea de comunicació 
prepara cada any la nadala amb la qual el Col·legi felicita el Nadal i 
Any Nou a tots els col·legiats, així com a les entitats del sector i ins-
titucions. Per fer-ho i des de fa alguns anys, organitza un concurs 
infantil amb el qual es determina el motiu gràfic i a partir del qual 
s’elabora la nadala, que els darrers anys té format electrònic. Igual-
ment, preparem el calendari de l’any que comença, ja sigui en for-
mat paper de sobretaula com en format pòster que els col·legiats 
poden obtenir a través de la pàgina web.
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EL Caateeb I  
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

El gabinet de premsa del Caateeb actua com a pont entre la institu-
ció col·legial i els mitjans de comunicació generals i del sector. En-
tre les seves funcions hi ha la de difondre l’activitat del Caateeb en-
tre els ciutadans i donar a conèixer el punt de vista de la professió 
sobre els temes que ens afecten. També s’ocupa de promocionar 
la figura i les funcions professionals dels aparelladors, arquitectes 
tècnics i enginyers d’edificació entre els ciutadans. I a la inversa, el 
gabinet de premsa atén els requeriments i consultes dels mitjans 
de comunicació i les vehicula a través de les diferents àrees i ser-
veis col·legials.

L’activitat del gabinet de premsa al llarg del 2014 ha estat intensa 
i destaca la preparació i llançament de la nova Agència de Certifi-
cació Professional (ACP), amb una campanya de premsa conjunta 
amb el Col·legi de Madrid i en el marc de la campanya institucional 
2014 Any de la Certificació Professional. 

La preparació d’una campanya de posada en valor del visat 
col·legial conjuntament amb 23 col·legis professionals catalans i 
liderada pel Caateeb ha estat una altra de les accions destacades 
amb la presentació d’un manifest que ha comptat amb el suport 
del departament de Justícia de la Generalitat.

En tercer lloc, s’ha fet una acció intensa de promoció ciutadana 
de suporta  la celebració de la I Setmana de la Rehabilitació ce-
lebrada al desembre a Barcelona, amb el suport de tot el sector i 
sota el lideratge del Caateeb. Aquesta campanya se suma a l’acció 
que el Col·legi du a terme de manera continuada de promoció de 
l’aparellador com a expert en rehabilitació i tècnic de capçalera 
dels edificis, amb una atenció especial pel factor mediambiental.

Altres temes que han ocupat l’atenció del gabinet de premsa han 
estat els Premis Catalunya Construcció que enguany han celebrat 
la seva XI edició, amb la presentació d’un nou format de La Nit de la 
Construcció o el 1er Premi d’Emprenedoria impulsat pel Caateeb. 
També destaca l’acció en premsa comarcal que acompanya l’acció 
duta a terme per les delegacions del Caateeb, com ara el 25 ani-
versari o el Premi Alex Mazcuñán organitzat per la Delegació del 
Bages-Berguedà-Anoia, la Biennal d’Art de la Delegació del Vallès 
Occidental o la trobada anual i sopar de les delegacions.

També en aquest any 2014 s’ha reforçat l’acció en premsa amb el 
suport publicitari en format de falques radiofòniques o anuncis al 
carrer relatius al paper dels aparelladors en els àmbits de la forma-
ció continuada, la rehabilitació i el paper de l’aparellador com a 
tècnic de capçalera. 

Durant l’any 2014 s’han emès 38 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 es-
pecialitzats de la premsa general i s’ha mantingut un contacte con-
tinuat amb les revistes del sector. Quant a l’interès dels mitjans de 
comunicació, s’han comptabilitzat 111 impactes en la premsa es-
crita, entre la qual destaquen les aparicions amb motiu dels Premis 
Catalunya Construcció, la campanya del visat col·legial, la celebra-
ció de la Setmana de la Rehabilitació o l’exposició cultural del Pre-
mi de Poesia Visual Juan Carlos Eguillor organitzat conjuntament 
amb la Fundació Joan Brossa. La mitjana mensual d’impactes en 
premsa és d’uns 8-11 aproximadament.

Completa aquesta acció de premsa la publicació d’articles d’opinió 
signats per la presidenta del Caateeb, així com la participació de 
diversos membres de la Junta de Govern en reportatges, informa-
cions i entrevistes emeses per la premsa escrita, ràdio i televisió.  

4.3 
Gabinet de premsa
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Les notes de premsa que s’han emès als mitjans al llarg del 2014 han estat les següents:

GENER

El Caateeb distingeix el 2014 com a Any de la Certificació Professional

Per una major garantia en la construcció (assegurança triennal)

Vinseum acull la 3a trobada d’aparelladors de l’Alt Penedès-Garraf

Un any 2014 ple de reptes (article presidenta)

fEbRER

Exposició del Premi Internacional de Poesia Visual

Els col·legis professionals creen la borsa de treball intercol·legial

Test Energia: un mètode de diagnosi per fer els edificis més eficients

MARÇ

El Caateeb parla de rehabilitació a El Periódico de Catalunya

110 candidatures optaran als Premis Catalunya Construcció

AbRIL

Taula rodona al Caateeb en suport del Tricentenari

Compromís amb la Rehabilitació 

MAIG

Campanya de promoció professional a la ràdio

El Jurat selecciona 41 candidatures per als Premis Catalunya Construcció

JUNy

El Col·legi d’Aparelladors convoca el primer Premi d’Emprenedoria

17 candidatures finalistes als Premis Catalunya Construcció

Escultura commemorativa del 25 aniversari de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia
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JULIOL

Premi a la Trajectòria Professional per a Rafael Carreras Puigdengolas

Els aparelladors de Terrassa exposaran el seu fons d’art

La nova seu dels economistes i l’Enrajolat de Tarragona, premis Catalunya Construcció

Rafael Cercós rep la Medalla del Caateeb

Primer cimera europea BIM

SETEMbRE

Tendències i reptes de futur en la construcció (article de la presidenta a La Vanguardia)

Preparar el futur dels professionals (reportatge a El Periódico de Catalunya)

Exposició al Caateeb sobre l’obra de Joan Brossa

OCTUbRE

Els col·legis professionals alerten contra els treballs no qualificats en l’àmbit tècnic

Primera Setmana de la Rehabilitació

23 Trobada anual dels aparelladors del Vallès Occidental

Caixa d’Enginyers traslladarà l’oficina del carrer Bon Pastor

Enric Buixó guanya el 1r Premi d’Emprenedoria del Caateeb

El Govern aprova el Projecte de llei de col·legis professionals

NOVEMbRE

Agustí Cots guanya el Premi Àlex Mazcuñán 2014

Amb la casa sí que s’hi juga, al Maresme

Rehabilita, I Setmana de la Rehabilitació

Neix la primera Agència de Certificació Professional d’edificació i arquitectura

DESEMbRE

Barcelona acull la I Setmana de la Rehabilitació

Convocats els Premis Catalunya Construcció 2015

Activitats familiars i infantils a la Fira de la Rehabilitació

Presentada la Guia pràctica de seguretat en els treballs de rehabilitació i manteniment
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Delegació de l’Alt Penedès-Garraf. 136

Delegació del Bages-Berguedà-Anoia. 140

Delegació del Maresme. 144

Delegació d’Osona. 149

Delegació del Vallès Occidental. 153

Delegació del Vallès Oriental. 158

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

DELEGACIONS5
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EqUIP RESPONSAbLE

La delegació de l’Alt Penedès-Garraf del Caateeb ha complert el tercer any de vida. La comissió territorial de la 
delegació està formada pels companys Sebastià Jané (delegat), 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 muni-
cipis d’aquestes comarques, a més de participar en les activitats planificades per a l’any 2014.

5.1 
Delegació  

Alt Penedès-Garraf



MEMÒRIA 2014  /  Caateeb    

137

RELACIONS AMb L’ENTORN

El delegat ha mantingut reunions institucionals amb els ajunta-
ments següents:

• Ajuntament de Sitges. Reunió amb la regidora d’Urbanisme, 
Medi Ambient i Habitatge per trobar vies de col·laboració amb el 
Col·legi en l’àmbit de la idoneïtat tècnica.

• Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Reunió amb el 
regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès per trobar noves vies de col·laboració 
amb el Caateeb.  

• Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Reunió amb el 
regidor d’Ensenyament per presentar-li el projecte “Amb la casa 
sí que s’hi juga”, destinat al públic infantil, així com contactes 
amb l’Àrea de Mediambient per la difusió del projecte.

S’ha signat un conveni amb l’agència de desenvolupament Node 
Garraf per a la redacció del pla de desenvolupament econòmic i 
social del Garraf.

També s’ha assistit a diferents convocatòries de:

• Node Garraf, Agència de Desenvolupament sobre el projecte: 
L’Estratègia per a la Rehabilitació Energètica d’ Edificis a la 
comarca del Garraf. 

• Node Garraf, Agència de Desenvolupament sobre el projecte: 
Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014 – 
2020.

• CITEP, Comissió Infraestructures i Territori Penedès, amb la 
presentació del Manifest sobre la situació i necessitats de sól 
per activitats econòmiques a l’àmbit Penedès i la  Proposta Pla 
Estratègic Penedès.

S’han fet diferents col·laboracions amb la Unió Empresarial del Pe-
nedès (UEP). També s’han mantingut contactes amb l’Associació 
d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf (ADEG) 
per tal d’establir-hi un acord de col·laboració.

fORMACIÓ, SESSIONS  
TÈCNIqUES I INfORMATIVES

Gener

Finstral: Finestres, portes i tancaments a mida

febrer

Curs de taules gràfics dinàmics amb Excel

Març

Grup Puma: Solucions per a la reparació i protecció del formigó 

Abril

MRW Burofax: La fiabilitat de sempre amb validesa legal

Solucions ceràmiques Keraben per a façanes i sòls tècnics

Visita tècnica a la construcció del nou CAP de Vilafranca del 
Penedès

Maig

Visita cultural al cementiri de Vilafranca

Juny

Sessió informativa sobre Building Information Modelling (BIM)

Juliol

Curs de redacció d’expedients d’activitats en locals terciaris

Conferència sobre L’obra pública com a factor de consolidació 
perdurable de la Via Augusta
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Setembre

Actis: La referència de l’aïllant ultrafí multireflector

Terreal: Bloc ceràmic estructural

Octubre

Curs d’Autodesk Revit Nivell 1 (BIM)

Curs d’Autodesk Revit Nivell 2 (BIM)

Novembre

Sessió sobre novetats i canvis en les assegurances de Musaat i 
Premaat 2015

Desembre

Conferència sobre Nou ús, nova vida: de fassina d’aiguardent a 
Centre d’Interpretació del Cava (Setmana de la Rehabilitació)

El total d’assistents a aquestes sessions ha estat de 174 persones.

SESSIONS AMb LA UEP

Dins del conveni de col·laboració amb la Unió Empresarial del 
Penedès (UEP), s’han realitzat una sèrie de sessions a les nostres 
instal·lacions amb temes com: Conferència sobre el procés partici-
patiu del 9N,  Reforma horària: Adaptació oficial a l’horari europeu 
i  La nova reforma fiscal 2015: Principals novetats a considerar pels 
empresaris. 
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ACTES SOCIALS

Sopar 2014

La Delegació de l’Alt Penedès-Garraf va celebrar el 31 de gener 
el tradicional sopar anual de col·legiats i col·legiades. La trobada 
es va fer al Museu del Vi Vinseum  i al restaurant El Cigró d’Or a 
Vilafranca de Penedès, amb la participació de 75 persones, entre 
professionals i els seus familiars i amics. La trobada va ser presidida 
per Josep M. Martí, regidor d’Urbanisme de Vilafranca del Penedès; 
Maria Rosa Remolà, presidenta del Caateeb i Sebastià Janè, dele-
gat.

Durant la vetllada es van entregar els premis del concurs i es va 
retre homenatge als companys que feien 25 anys de professió i es 
va fer una benvinguda als nous col·legiats de la comarca.

Entitats i empreses col·laboradores:

• Ajuntament de Vilafranca del Penedès

• Bohigas

• Grupo Puma

• Prefabricats Pujol

• Cafès Novell

• Joan Olivella, S.L.

• Uniland

• Olis Pausas

• El Fornell

• Sika

• Roc Roi



140

Caateeb  /  MEMÒRIA 2014    

EqUIP RESPONSAbLE

La Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia està formada per Joan Carles Batanés (delegat), Marc Rovira, 
Cristian Marc Huerta, Conxi Pladellorens i Pere Vilarrubias. La Comissió es reuneix periòdicament i ha treballat 
als municipis de les tres comarques i seguint la planificació de les activitats que es van marcar per a l’any 2014, 
comptant amb la participació i col.laboració desinteressada de nombrosos col.legiats.

5.2 
Delegació  

del bages-berguedà-Anoia
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RELACIONS AMb L’ENTORN I 
PROJECCIÓ DE LA DELEGACIÓ

Taula de la Construcció del 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 
Delegació del Bages-Berguedà-Anoia del Caateeb. 

Taula de la Construcció del Berguedà

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia lidera la Comissió de Tre-
ball 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 partici-
pa 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)

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 ciu-
tat cap a escenaris de major progrés econòmic i social per a tots 
els ciutadans i de millor posicionament  territorial. És per això que 
incorpora mesures objectives que han de permetre dimensionar 
l’abast de la transformació promoguda. Actualment s’està treba-
llant en varis projectes de diferents àmbits.

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 el de-
legat del Bages-Berguedà-Anoia del Caateeb, és un dels adminis-
tradors 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 puguin tenir un punt de referència del Col.legi 
al Berguedà. 

Conveni 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.

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 puguin tenir un punt de referència del Col.legi a la 
comarca de l’Anoia.

ITES Ajuntament de Manresa (Caateeb + COAC)

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia del Caateeb i la Delegació 
del Bages-Berguedà del COAC, juntament amb l’Ajuntament de 
Manresa tenen un conveni de col·laboració per a l’elaboració de 
les ITES de Manresa.

Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (FORUM)

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia i el Foment de la Rehabi-
litació Urbana de Manresa estableixen un conveni de col.laboració 
per al desenvolupament de mesures per fomentar la rehabilitació 
del nucli antic de la ciutat, possibilitant actuacions encaminades a 
l’arranjament i modernització d’aquesta part de la ciutat.

Consorci Viari Catalunya Central

La Taula de la Construcció, en la qual participa la Delegació del Ba-
ges-Berguedà-Anoia, assisteix a les assamblees 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 amb el Montepio de Conductors

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia i el Montepio de Con-
ductors Sant Cristòfol-Manresa-Berga, estableixen un conveni de 
col.laboració per tal que els col.legiats puguin gaudir de diferents 
avantatges en el moment de contractar els diversos productes i 
serveis que el Montepio els pot oferir.

Conveni amb l’Ajuntament de Manresa sobre el 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 ciu-
tadans la realització de les proves de laboratori per determinar la 
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Juny

• Sessió: Building Information Modeling (BIM). Data: 10 de juny. 
Durada: 1,30 h.

Setembre

• Visita a l’Edifici La Catalana, actual seu d’Endesa a Manresa. 
Data: 27 de setembre

Novembre

• Conferència: Els col·legis professionals en un Estat propi. Data: 4 
de novembre. Durada:1,30 h.

• Sessió: Canvis a les assegurances de Musaat i Premaat 2015. 
Data: 13 de novembre. Durada: 2 h.

Desembre

• Sessió: Presentació del catàleg d’actuacions constructives per a 
la rehabilitació de les adoberies del Barri del Rec d’Igualada (dins 
la Setmana de la Rehabilitació). Data: 12 de desembre. Durada: 
2 h.

• Visita a les adoberies “Can Ton”, “Bella” i “Igualadina Cotonera” 
al Barri del Rec d’Igualada (dins la Setmana de la Rehabilitació). 
Data: 12 de desembre

En aquestes activitats hi ha participat 187 col·legiats.

COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS

26è Sopar del Col·legiat

El 6 de juny va tenir lloc el 26è Sopar del Col.legiat a la Factoria 
Compact Habit de Cardona, amb una assistència de 74 persones 
entre col.legiats, acompanyants i convidats. L’acte va començar 
amb una visita guiada per les instal·lacions de l’empresa i seguida-
ment va haver un refrigeri a peu dret a l’exterior de la nau, auw va 
anar seguit pel sopar. La trobada va ser presidida per la presidenta 
del Caateeb, Maria Rosa Remolà i el delegat del Bages-Berguedà-
Anoia, Joan Carles Batanés.

presència de ciment aluminós quan aquesta prova sigui necessària 
per a la realització de la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE). 

Plataforma per a l’impuls de la rehabilitació energètica 
de l’edificació al Bages (PIREEB)

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia participa, junt a la resta 
de components de la Intercol·legial Tècnica del Bages, en la Pla-
taforma per a l’impuls de la rehabilitació energètica de l’edificació 
al Bages (PIREEB), creada l’any 2013. L’objectiu d’aquesta platafor-
ma 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. 

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. 

Entitat de Registre del Certificació Digital idCat

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia és entitat de registre del 
certificat d’identitat digital català idCat i ofereix aquest servei de 
validació a col.legiats i usuaris en general. S’han donat d’alta 9 cer-
tificats digitals d’idCat.

fORMACIÓ, SESSIONS  
I VISITES TÈCNIqUES

Abril

• Sessió: L’estalvi elèctric al teu abast

• Data: 8 d’abril. Durada: 2 h.

Maig

• Redacció d’expedients d’activitat en locals d’ús terciari. Data: 13 
i 15 de maig (dimarts i dijous de 16 a 19 h). Durada: 6 h.
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En el transcurs del sopar es va donar la benvinguda als nous 
col.legiats i es va fer l’homenatge als col·legiats amb 25 anys de 
col·legiació i amb 50 anys de professió. També, com cada any, es va 
fer lliurament dels premis Taronja i Llimona.

Es van fer diversos sortejos de regals entre els assistents i també 
hi va haver-hi un joc de preguntes referent a la consulta de la in-
dependència del país on tots hi participaven i la taula que més 
encerts va tenir va guanyar obsequi a cada un dels membres. La 
vetllada va finalitzar amb l’actuació del mag Fèlix que amb els seus 
trucs de màgia va captar l’atenció de tots els espectadors i va fer 
participar a alguns d’ells. A tots els assistents se’ls va fer entrega 
d’un petit obsequi com a record de la vetllada. 

Inauguració del monument del 25è aniversari

En motiu de la celebració del 25è aniversari de l’obertura de seu 
del Caateeb a Manresa, la Delegació va fer donació a la ciutat 
d’una escultura commemorativa en record d’aquesta l’efemèride. 
L’acte d’inauguració va tenir lloc el 27 de juny als jardins ubicats a 
l’avinguda Abat Oliba cantonada amb el carer Dante de Manresa 
on es va instal·lar aquest monument commemoratiu. 

L’acte va ser presidit per l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent i el 
delegat del Caateeb, Joan Carles Batanés. També va assistir l’autor 
de l’escultura, l’aparellador manresà Jaume Soldevila. L’assistència 
va ser nombrosa i en finalitzar l’acte hi va haver un petit refrigeri i 
es va donar un record a tots els assistents. 

XVI Edició de la Fira Ecoviure i XII Premis Ecoviure 

Durants els dies 17, 18 i 19 d’octubre va tenir lloc al Palau Firal de 
Manresa la Fira Ecoviure, una fira per a la sostenibilitat on parti-
cipen diferents sectors i en la qual hi va participar activament la 
Delegació del Bages-Berguedà-Anoia del Caateeb. Durant aquests 
dies es fa el lliurament dels premis, hi han jornades tècniques i es 
realitzen activitats divulgatives.

Lliurament del III Premi Àlex Mazcuñán i Boix

El 26 de novembre va tenir lloc l’acte de lliurament de la tercera 
edició del Premi Àlex Mazcuñán i Boix a la sala d’actes de la Dele-
gació, un premi amb que es vol destacar la trajectòria professional 
d’un aparellador o arquitecte tècnic del Bages, Berguedà i Anoia 
en la seva tasca mes enllà de l’exercici professional. Per aquesta 
edició 2014 el guanyador va ser el col·legiat i empresari Agustí Cots 
Calsina, al que se li va fer entrega d’un diploma i d’una escultura 
realitzada pel reconegut escultor Ramon Oms.  

ACTIVITATS  
ESPORTIVES I LÚDIqUES

IV Partit de futbol dual

El 16 de febrer, durant les festes de la Llum, es va celebrar el IV Par-
tit de Futbol Dual (amb dues pilotes) a l’estadi municipal de futbol 
del Congost, on es van enfrontar l’Interco.legial Tècnica de la Cata-
lunya Central i la Fundació Universitària del Bages en un ambient 
lúdico-festiu. 

Torneig de futbol 7 entre Delegacions del CAATEEB

El 15 de novembre vem poder gaudir del tradicional torneig de fut-
bol  del Caateeb organitzat per la Delegació del bages-Berguedà-
Anoia, que va tenir lloc a les instal.lacions esportives de Sant Frui-
tós de Bages. L’equip de futbol de la Delegació d’Osona va obtenir 
el primer lloc de la classificació declarant-se campió del torneig.
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EqUIP RESPONSAbLE

La comissió territorial del Maresme està formada per Antoni Floriach (delegat), 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. 

5.3 
Delegació  
del Maresme
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RELACIONS AMb L’ENTORN

Ajuntament de Mataró

Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.

Aquest organisme té com a objectiu el control de les actuacions en els 
béns del patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciutat, amb especial 
atenció sobre els béns catalogats. Antoni Floriach (delegat) i Joan-Fèlix 
Martínez formen part del Consell del Patrimoni i han assistit a les reu-
nions programades.

Consell Assessor Urbanístic de Mataró.

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

Participació a la Mesa Local de l’ Habitatge.

La Mesa Local de l’ Habitatge té una funció consultiva, amb el dret de 
rebre informació general, àmplia, puntual i objectiva sobre els assump-
tes relacionats amb l’habitatge, i amb la facultat d’emetre informes, fer 
propostes o al·legacions. Antoni Floriach (delegat) ha assistit a les reu-
nions 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. 

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 desenvo-
lupament sostenible. La Casa Capell és un equipament municipal 
ubicat 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 Ca-
pell s’adreça a tota la ciutadania, les entitats, els centres educatius i les 
empreses de Mataró.

Promoció econòmica i formació al Maresme

L’any 2012 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Institut 
Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, la Fundació Tecno-
campus 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 producti-
vitat dels professionals, l’accés a la informació sobre sortides pro-
fessionals i el foment de l’emprenedoria.

Col·laboració amb l’Associació Sant Lluc per l’Art

Continua la col·laboració entre la Delegació del Maresme i 
l’Associació Sant Lluc per l’Art per promocionar l’art i la cultura al 
Maresme. El conveni s’ha renovat aquest any 2014 i l’Associació 
Sant Lluc començarà la sisena temporada d’exposicions a la Dele-
gació. Des del gener fins al desembre de 2014 s’han fet 11 exposi-
cions amb un gran èxit de participació ciutadana.

Cultura i creació audiovisual

La Delegació del Maresme i Clack Produccions van signar l’any 
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 audio-
visual serà un dels seus punts més forts. Per altra banda, l’any 2012 
es va signar un altre conveni amb l’entitat cultural Te de Tertúlia 
amb l’objectiu d’impulsar un nou espai cultural al servei de la ciu-
tat: les Tardes Culturals al Col·legi d’Aparelladors.
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SERVEIS AL COL·LEGIAT

Entitat de Registre del certificat digital IdCat

La Delegació del Maresme és entitat de registre del certificat d’ 
identitat digital català IDCAT i ofereix aquest servei de 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. 

fORMACIÓ I  
SESSIONS TÈCNIqUES

Formació contínua

ITE: prediagnosi d’estructures 
Data: 6 octubre 2014

Autodesk REVIT. Nivell bàsic. 
Data: del 6 al 27 de novembre 2014 
Assistents: 8

Llicència d’activitats en locals terciaris 
Data: del 17 de novembre al 15 de desembre 2014 
Assistents: 13

Sessions informatives, tècniques i espai empresa

• BIM 
Data: 22 de gener

• L’art del gravat, per Daniel Llin 
Data: 6 de març 

• BIM 
Data: 16 de juny

• Novetats Musaat i Premaat 2015. 
Data: 18 de novembre

• Espai Empresa: L’estalvi al teu abast. Bancells ecotècnics 
Data: 4 de febrer

• Espai Empresa: El subsòl de les edificacions. Antoni Batlle 
Data: 19 i  26 de març

• Espai Empresa: Reparació i protecció del formigó. MAPEI 
Data: 8 d’abril

• Espai Empresa: Create with SISMEDE 
Data: 6 octubre

• Jornada tècnica: “Gestió de la rehabilitació d’edificis 
d’habitatges. Subvencions” 
Data: 11 de desembre (Setmana de la Rehabilitació)

El nombre d’assistents en aquest apartat de formació i sessions 
tècniques ha estat de  189.

Taller per nens: Amb la casa si que s’hi juga 

Del 23 al 31 d’octubre es va celebrar a la delegació de Mataró el 
taller per nens “amb la casa si que s’hi juga” amb un total de parti-
cipació de 4 escoles i 200 nens aproximadament.

Wednesday conversation groups

La Delegació del Maresme, amb l’objectiu de millorar les compe-
tències en anglès dels col·legiats i col·legiades va decidir dedicar 
un dia a la setmana a fer conversa en anglès orientat al camp pro-
fessional de la construcció.
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COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS 

Sopar anual de col·legiats i col·legiades

El divendres 23 de maig va tenir lloc el VII Sopar de Col·legiats de 
la Delegació del Maresme a l’Hotel Atenea Port de Mataró. Un total 
de 100 col·legiats i col·legiades, acompanyants i autoritats van par-
ticipar en l’acte. Es va fer entrega d’una placa commemorativa als 
col·legiats amb 25 anys de professió i es va donar la benvinguda als 
nous col·legiats. Van col·laborar amb diferents aportacions empre-
ses i entitats del Maresme que ja son els patrocinadors habituals 
d’aquest acte:  Folgarona, 2Pe Pilotes, Nou/Bau, Fustes Pram, Ave-
llanet ambients, Associació Sant Lluc, Te de tertúlia, OTR, Aluminis 
Iluro, Multiwebdia. 

• VII Sopar de col·legiats del Maresme 
Data: 23 de maig

Cultura i actes socials / oci 

Els actes culturals, socials i lúdics han suposat un total de 1.018 
participants durant el 2014.

• El Tractat d’Utrech. 
Data: dilluns 13 de gener 

• L’art del 1700 a Catalunya. 
Data: dilluns 20 de gener 

• Biografia de Vilana Perles i els papers perduts de Mataró. 
Data: dilluns 27 de gener 

• La pintura a l’entorn de 1714, autors, obres i especialitats 
pictòriques. 
Data: dilluns 10 de febrer 

• 1714, les músiques de la Guerra de Successió. 
Data: dilluns 17 de febrer 

• Física quàntica i realitat (I) 
Data: dilluns 10 de març 

• Física quàntica i realitat (II) 
Data: dilluns 17 de març 

• Nàpols i la Campània 
Data: dilluns 24 de març 

• Matera i Alberobello a la Basilicata i l’Alpúlia 
Data: dilluns 31 de març 

• Sicília, patrimoni sota la vigilància i l’Etna 
Data: dilluns 7 d’Abril 

• Barcelona ciutat literària 
Data: dimarts del 28 d’abril al 5 de maig

• Grans genis de Roma. Descobrint el Patrimoni de la Humanitat 
Data: dimarts del 7 al 28 d’octubre

• 5 grans obres de la història de la música 
Data: dimarts del 11 de novembre al 9 de desembre

• Presentació del llibre: Retrats Mataronins, 15 vides, 15 oficis 
Data: 12 de juny 

• Presentació del llibre: Retrats mataronins, 15 vides, 15 oficis 
Data: 12 de juny 

• Conferència: Territoris de pau. Visions i passions d’un pintor 
Data: 29 de novembre 
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Exposicions

• “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

• “ADN”, Ivan Jordà. 
Data: del 17 de gener al 7 de febrer 

• “Gravats”, del Daniel Llin. 
Data: del 21 de febrer al 15 de març 

• “Vitia pictorial”, de pintor Juan De la Ossa. 
Data: del 28 de març al 25 d’abril

• “Interferències”, d’Esher Aliu. 
Data: del 8 al 31 de maig 

• “On la Llum”, de Pere Salinas.  
Data: del 6 al 28 de juny 

• “Decipimur specie recti”, de Miquel Arnau. 
Data: del 4 al 6 de juliol 

• “Viatjant per l’espai” de Llucià Gonzàlez. 
Data: del 5 al 27 de setembre 

• “Premis construcció” Caateeb. 
Data: del 10 al 30 d’octubre 

• “Nostàlgies” de Rafael Romero. 
Data: del 7 al 27 de novembre 

• “Llum” de Margarida March. 
Data: del 5 de desembre al 10 de gener 

Excursions i visites culturals

• Excursió al castell de Burriac 
Data: 10 de Maig de 2014

Publicacions a la revista Cap Gros de Mataró

Articles sobre l’eficiència energètica 
i l’estalvi a la llar

- Utilitzar i mantenir els edificis  
Data: 24 d’octubre 

- La façana, la nostra protecció 
Data: 14 de novembre 

- La coberta, molt més que un paraigua 
Data: 21 de novembre 

- Fer obres sense patir accidents 
Data: 28 de novembre 

- L’etiqueta energètica: ara també per l’habitatge 
Data: 5 de desembre
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La comissió territorial de la Delegació d’Osona, està constituïda per Maria Molins (delegada), Marc Manubens, 
Andreu Riera i Mulero i David Mercader. El company Marc Manubens es va  incorporar a la comissió territorial el 
gener en substitució d’Antoni Llobet que formava part d’aquesta comissió des de l’abril del 2005. David Merca-
der, per la seva banda, es va incorporar a la comissió al novembre, en substitució d’Arcadi Prat, que estava a la 
comissió de de març del 2007.

En el decurs de l’any 2014, 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 
de tipus professional com lúdic, visites tècniques, exposicions, relacions institucionals, vetlla dels interessos dels 
col·legiats quant a les atribucions professionals i promoció de la nostra professió a la comarca.

5.4 
Delegació  
d’Osona
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RELACIONS AMb L’ENTORN

III Fira de Biomassa Forestal 
Dia: 20 de febrer 
Lloc: Recinte Firal El Sucre 
Acte inaugural de la 3a fira de biomassa que es va dur a terme al 
recinte firal de Vic del 20 al 22 de febrer.

Escola d’Arts i Oficis de Vic 
Dia: 9 d’abril 
Lloc: Caateeb-Osona 
Trobada amb el director de l’Escola d’Art de Vic, Ramon Ricart, 
per establir una col·laboració amb l’escola per a la utilització de la 
sala d’exposicions de la Delegació..

VII Jornades de Construcció Ecològica ecoARK 
Dia: 18 de maig 
Lloc: Tavertet 
Assistència a les VII. Jornades de construcció ecològica que van 
tenir lloc els dies 17 i 18 de maig al municipi osonenc de Tavertet. 
Dins la programació de les jornades, Maria Molins i Oliver Style 
van oferir una conferència sobre “Construcció i certificació d’una 
passivhaus amb estructures de fusta i bales de palla”.

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 de caire tècnic.

Ajuntament de Vic 
Dia: 23 de juliol 
Lloc: Centre Cívic Can Pau Raba 
Presentació del projecte definitiu de la peatonalització de 
l’Eixample Morató. 
 
• Patronat de la ciutat antiga 
El Col·legi té com a representant, en el Patronat de la Ciutat 
Antiga de Vic, al company Pere Pou, el qual ha assistit 
periòdicament a les reunions d’aquesta comissió i manté 
informada a la delegació dels acords que s’hi prenen.  
 
• Consell Ciutat de Vic 
El Col·legi està representat al Consell de la ciutat de Vic 
mitjançant el company Andreu Riera. El Consell és un òrgan 
participatiu assessor que treballa diversos temes d’àmbit local

Agència Local de l’Energia d’Osona 
S’han mantingut durant l’any vàries reunions amb el responsable 
de l’Agència, Gil Salvans, sobre temes que afecten la professió, 
com ara les subvencions i les vies de finaçament obertes duran 
el 2014.

Oficina de l’Habitatge del Consell Comarcal 
Durant el 2014 s’han mantingut diferents converses amb el 
responsable d’Habitatge al Consell Comarcal, Josep Baulenas, 
sobre diferents temes com ara la línia de subvencions a la 
rehabilitació obertes pel Departament d’Habitatge o els 
problemes i endarreriments en la tramitació de les cèdules 
d’habitabilitat tramitades mitjançant l’oficina virtual de tràmits.

Institut Català de la Fusta 
Acord de col·laboració entre la Delegació d’Osona i l’Incafust, 
després de diverses converses amb el seu director, Jordi Gené, 
per tal d’organitzar una jornada sobre “Rehabilitació d’estructures 
de fusta” i convidar-los als actes celebrats durant la Setmana de 
la Rehabilitació del Caateeb.
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fORMACIÓ I  
SESSIONS TÈCNIqUES

Sessió tècnica: L’estavi elèctric al teu abast 
La delegació d’Osona del Caateeb va organitzar una sessió 
informativa a càrrec de l’empresa Bancells Ecotècnics sobre 
l’estalvi energètic. 
Data: 26 de febrer 

Curs: L’auditoria energètica. Asoectes generals i 
mercat energètic 
Curs organitzat amb l’objectiu de conèixer el contingut d’una 
auditoria energètica i l’estat del mercat energètic . 
Data:  6 de març 

Sessió tècnica: Eines de simulació energètica d’edificis 
La simulació energètica, una eina imprescindible per 
l’arquitectura del segle XXI. 
Data:  2 d’abril de 2014 

Sessió tècnica: Aïllaments i revestiments de façanes en 
obra nova i rehabilitació d’edificis 
Sessió tècnica sobre aïllaments de façanes en obra nova i 
rehabilitació d’edificis a càrrec de l’empresa Sto SDF Ibérica, 
especialista en sistemes d’aïllament tèrmic exterior de façanes 
(SATE/ETICS), revestiments per a façanes i interiors, façanes 
ventilades, sostres acústics, reparació i protecció de formigó 
(obra civil) així com revestiments per a sòls.  
Data: 21 de maig 

Sessió informativa: Building Information Modelling 
(BIM) 
El BIM representa una metodologia de treball innovadora 
que facilita la comunicació entre els àmbits de l’arquitectura, 
l’enginyeria i la construcció. 
Durant la sessió s’explicarà què és, com afecta a l’arquitectura 
tècnica i què cal fer per ser un professional del BIM. 
Data: 3 de juliol 

Curs: Actualització del document bàsic HE del Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE) 
En aquesta jornada es va fer un repàs de les novetats 
incorporades al document, les exigències específiques i 
els procediments de justificació, amb especial èmfasi a les 
consideracions dels documents HE0 i HE1, que incorporen les 
principals novetats.  
Data: 30 de setembre 

Curs: Autodesk Revit. Nivell I 
Introduir-se en el disseny BIM, realitzar i gestionar un projecte 
arquitectònic complert amb el software Autodesk Revit 
Architecture.  
Dates:  del 7 al 28 d’octubre 

Sessió informativa: Novetats i canvis a les 
assegurances de Musaat i Premaat 2015 
Sessió per informar dels principals canvis que afectaran a les 
renovacions de les pòlisses de responsabilitat civil amb MUSAAT i  
a la mútua de previsió social PREMAAT per a l’any 2015.  
Data: 12 de novembre 

Jornada tècnica: Rehabilitació d’estructures de fusta 
La delegació d’Osona, amb la col·laboració d’INCAFUST, va 
organitzar una jornada tècnica sobre rehabilitació d’estructures 
de fusta, en motiu de la Setmana de la Rehabilitació que es 
celebra del 9 al 13 de desembre a diversos indrets de Catalunya. 
Data: 10 de desembre 
Lloc: LOSTEC 

L’assistència a les sessions tècniques i de formació ha estat de 156 
col·legiats i col·legiades. 

COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS

Activitats al Mercat del Ram

Dins dels actes del Mercat del Ram de Vic,  la Delegació va organit-
zar dues activitats que es van dur a terme el dissabte dia 12 d’abril.

1. Aprèn a estalviar jugant! 

Taller guiat per un monitor on es treballen els temes de 
l’eficiència energètica en els edificis de forma didàctica i par-
ticipativa, mitjançant senzills experiments i exemples pràc-
tics. La rehabilitació d’un habitatge serveix com exemple 
per conèixer materials i recursos. Un espai per experimentar 
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amb els elements i construir un habitatge més confortable i 
energèticament sostenible aplicant mesures de millora per 
reduir els consums. L’objectiu d’aquest taller és fer conèixer 
la importància de l’estalvi d’energètic i descobrir les possi-
bilitats d’eficiència energètica que ens ofereix un habitatge. 
Es tracta d’aportar als nens i als joves uns valors i coneixe-
ments que els permetin entendre la relació entre habitatge i 
l’energia i així utilitzar-los més eficientment. Per a nens i ne-
nes de 8 a 12 anys.

2. Vine a fer l’Autotest Energia

Els ciutadans podien realitzar l’autotest energia per saber de 
forma aproximada quina qualificació energètica li correspo-
nia al seu habitatge, amb l’ajuda de tècnics experts en “Test 
Energia”.

Sopar de col·legiats i col·legiades

La delegació d’Osona va celebrar el tradicional sopar de col·legiats 
de la comarca el divendres 13 de juny, dia de Sant Antoni, al res-
taurant El Morter de Manlleu, al qual van  assistir una seixantena 
de persones. Abans del sopar, mentre fèiem l’aperitiu al pati del 
restaurant, vam organitzar una “Iniciació al món dels vins” amb una 
petita cata de 3 vins: un de jove, un criança i un reserva, que va 
anar a càrrec d’un somelier i a continuació  ens vam entaular per 
seguir amb la resta del sopar a l’interior del restaurant.

Durant la celebració es va fer l’homenatge als  25 anys de professió 
dels col·legiats i tot seguit es van presentar els joves que s’han in-
corporat aquest darrer any.

Una vegada finalitzat el sopar va començar el concurs del sopar, 
que enguany dins el marc de celebració dels 40 anys de l’obertura 
de la nostra seu va consistir en al construcció d’un monument 
commemoratiu fet amb fang, que havia d’incorporar obligatòria-
ment la “A” del Col·legi, la inscripció “40 anys-Caateeb-Osona” i un 
element d’obra tradicional o representatiu de la professió.

Visita a les obres de la línia 9 del Metro de Barcelona

Visita tècnica a les obres de la L9 del metro de Barcelona, en la qual 
es van veure les estacions de Fira, Parc Logístic i les obres que es 
feien al túnel d’aquesta zona.

Dia: 1 de juliol . Lloc: L9 metro de Barcelona – Estació de Fira 

Sortida familiar a Tavèrnoles

El 25 d’octubre es va fer una caminada familiar de Tavèrnoles a 
Sant Feliuet de Savassona. Bonica excursió per poder fer en família 
que ens va permetre conèixer els principals indrets de Savassona, 
com ara l’ermita de Sant Feliuet i el seu entorn, amb el Dau i la Pe-
dra dels Sacrificis, el Castell i Sant Pere de Savassona.

Torneig de futbol del Caateeb

El 15 de novembre l’equip de futbol de la Delegació d’Osona va 
guanyar el Torneig  de futbol 7 del Caateeb, que aquest any orga-
nitzava la Delegació del Bages-Berguedà –Anoia. El torneig es va 
celebrar al camp de futbol de les instal·lacions esportives de Sant 
Fruitós de Bages. 

Exposicions d’art

EXPOSICIÓ “El meu poble” de Joan Bertran 
Pintura i escultura  
De l’1 al 31 d’octubre

EXPOSICIÓ “40 anys d’art al Col·legi d’Aparelladors d’Osona” 
Del 28 de novembre al 31 de gener 
Col·lectiva d’escultura, pintura, aquarel·la, video-art i fotografia 
Organitzada en motiu del 40è aniversari de la Delegació d’Osona 
del Caateeb.
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La Comissió Territorial del Vallès Occidental està formada per Jaume Casas (delegat), Francisco José Andreu, Marc 
Barjola, Josep Mas i Ferrer i Anna Portella. S’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 2014, comptant amb la participació i col·laboració desinteressada de molts col·legiats. 
S’han dut a terme 24 reunions ordinàries.

Els integrants de la comissió territorial participen en diferents comissions pròpies del Caateeb com ara la comis-
sió d’activitats (Francisco José Andreu); formació contínua (Marc Barjola i Francisco José Andreu); comissió per 
a l’exposició d’eines de diagnosi (Jaume Casas, Francisco José Andreu, marc Barjola, Josep Mas i Anna Portella).

5.5 
Delegació 

del Vallès Occidental
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RELACIONS AMb  
L’ENTORN PROfESSIONAL

En col·laboració amb els ajuntaments que es troben dins de l’àmbit 
territorial de la delegació, s’han dut a terme nombroses reunions 
que han possibilitat diferents iniciatives. Les taules tècniques, co-
missions i altres activitats en que participa la delegació, són les 
següents:

Ajuntament de Terrassa

· Taula de Mobilitat 

La Taula de Mobilitat es l’òrgan de participació en temes de mobi-
litat, on participen institucions, entitats i associacions interessades 
en aquesta qüestió. A aquesta reunió s’assisteix periòdicament.

· Taula Tècnica

Està formada per representants de l’Ajuntament de Terrassa, Gre-
mi de la Construcció del Vallès, Col·legi d’Arquitectes, Col·legi 
d’aparelladors i Col·legi d’Enginyers amb l’objectiu de debatre di-
ferents aspectes tècnics de normativa, funcionament, etc.

· Taula de debat i seguiment TASCOM

TASCOM Terrassa és una taula de debat i seguiment per a 
l’harmonització dels criteris d’aplicació de les ordenances munici-
pals 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.  

· Comitè d’Accessibilitat 

El Comitè d’Accessibilitat està format per persones representants 
d’entitats i associacions de la Taula de la Discapacitat amb un in-
terès específic per abordar l’accessibilitat des de tots els seus 
àmbits i amb la participació de referents dels diferents serveis 
municipals segons el tema que es treballa: targetes i reserves, ac-
cessibilitat al comerç, accessibilitat a parcs i jardins, actes públics 
municipals accessibles, reserves d’aparcaments, etc. 

· Conveni residus

Continuació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Te-
rrassa per a la prevenció i minimització de residus. 

· Conveni Vapor Universitari 

Cal destacar la renovació del 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 des-
tacar: Reunions amb l’alcalde Jordi Ballart, la tnenta d’alcalde de 
Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria iAlfredo Vega (Ti-
nent d’alcalde de l’ Àrea d’Hisenda i Serveis Generals) per tractar 
el tema de la renovació del conveni del Vapor Universitari, Jordi 
Ballart (Alcalde de Terrassa) i Carme Labòria (Tinent d’alcalde de 
l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori) dintre de les trobades 
habituals que manté la delegació.

Ajuntament de Sabadell

· Comissió de Paisatge Urbà (PEIPU) 

Qualsevol intervenció que per la seva ubicació, per les pròpies di-
mensions de la futura actuació o bé per les característiques de la 
proposta, pugui tenir a criteri dels serveis tècnics, un paper deter-
minant 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 

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 per-
metrà la connexió, via ferroviària, de diferents zones de la ciutat i 
amb les poblacions veïnes. La Delegació participa a la comissió de 
seguiment de les obres.

· Membres del Consell Assessor de l’habitatge 

El Consell Assessor de l’Habitatge de Sabadell és un espai de parti-
cipació ciutadana, que fomenta la cultura democràtica i participa-
tiva a la ciutat, que dóna cabuda als diferents sectors implicats en 
la política d’habitatge a la ciutat i te un caràcter consultiu i orienta-
dor en matèria d’habitatge. 

També es forma part de la taula de seguiment  de la mesura núm. 
11 “Establir acords amb les entitats financeres per a la disposició 
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d’habitatges destinats a lloguer social i al Fons d’emergència so-
cial”.

· Comissió Especial de Contractació

La Comissió Especial de Contractació es va constituir el passat 9 de 
març de 2012. L’objectiu d’aquesta comissió és valorar les propos-
tes que li fa la mesa de contractació en quant a puntuacions de les 
empreses licitadores en el contracte de gestió del servei públic de 
neteja d’espai públic, recollida, trasllat de residus sòlids urbans i 
deixalleries del municipi de Sabadell.

Ajuntament de Rubí

· Comissió del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles 
(2014-2015)

A partir de l’aprovació del Pla d’Inversions Financerament Soste-
nible que consta de 107 actuacions que tenen com a objectiu la 
posada al dia de la ciutat, es crea la Comissió del Pla d’Inversions 
Financerament Sostenibles, de la qual  es va participar en la sessió 
inicial.  

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

· Jornada de simplificació administrativa en el tràmit de les lli-
cències 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 te-
lemàtica entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Caateeb i al-
tres 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 trami-
tació de llicències urbanístiques. 

Altres institucions

CECOT és una associació empresarial multisectorial, constituïda 
l’any 1978 i integrada per una gran diversitat de gremis i associa-
cions empresarials; una patronal de patronals, que aglutina els 
interessos dels seus gremis i associacions, que actua com a repre-
sentant davant dels interlocutors socials i presta directament o 
indirectament els serveis més avançats per fomentar la competiti-
vitat d’autònoms, microempreses, pimes i grans empreses. El dele-
gat 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 Inter-
nacionalització i està adherida al club financer.

Gremi de Constructors de Terrassa: Acte de presentació de la nova 
planta de reciclatge per a la construcció a Can Guitart. 

Participació com a membre del jurat en el 1r Concurs de Disseny 
Industrial en Fusta Jordi Amat.

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.

Fem Vallès: La Delegació del Vallès Occidental forma part d’aquesta 
Plataforma que serveix 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. Aquest any s’ha donat suport concretament al pro-
jecte “20 noves estacions l’any 2020”. Plantegen la formació com-
plerta de 4 grans nodes ferroviaris amb possibilitats d’estacions 
d’enllaç, connexió amb bus i aparcament i també la creació de no-
ves estacions. Aquests nodes completarien la xarxa entre Martorell 
i Granollers passant per Mollet, node ja existent.

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 17 test aluminós.

Entitat de Registre del Certificat Digital idCat

La Delegació del Vallès Occidental és entitat de registre del certifi-
cat d’identitat digital català idCat i ofereix aquest servei de valida-
ció a col·legiats i usuaris en general. S’han realitzat 52 certificats.
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Formació contínua

• R17104 Llicències d’activitat (llicències ambientals) 
Data: de l’1 al 22 d’octubre de 16 a 20 h 
Durada: 16 hores 
Assistents: 22

Sessions informatives, tècniques i espai empresa

• Esmorzar al Vapor: L’estalvi elèctric al teu abast  
Empresa: Bancells Ecotècnics 
Data: 22 de gener  
Durada: 2 hores

• Esmorzar al Vapor: Solucions de ventilació i classificació 
energètica dels edificis (Siber) 
Empresa: Siber 
Data: 26 de febrer  
Durada: 2 hores

• Esmorzar al Vapor: Productes i sistemes per la restauració i el 
sanejament d’edificacions de maçoneria  
Empresa: Mapei 
Data: 26 de març  
Durada: 2 hores

• Esmorzar al Vapor: Aïllaments i revestiments de façanes en obra 
nova i rehabilitació d’edificis 
Empresa: Sto SDF Ibérica, S.L.U. 
Data: 9 d’abril  
Durada: 2 hores

• Esmorzar al Vapor: L’envolupant. Millora de l’eficiència 
energètica  
Empresa: Knauf  
Dia: 30 d’abril  
Durada: 2 hores

• Sessió: Canvis a les assegurances de Musaat i Premaat  
Data: 19 de novembre  
Durada: 2 hores

• Esmorzar al Vapor: Nous requeriments del CTE: DB HE Disseny 
d’envolupants eficients  
Empresa: Grup Saint-Gobain  
Data: 26 de novembre  
Durada: 2 hores

Visites tècniques

• Visita tècnica edifici plurifamiliar amb instal·lació fotovoltaica a 
Sant Boi de Llobregat (Bancells Ecotècnics) 
Data: 31 de gener

• Visita tècnica a la casa passiva de (Farhaus) a Castellterçol 
Data: 28 de març

• Visita tècnica a la L9 metro Bcn Zona Universitària 
Data: 30 de maig

• Visita tècnica a la Seu d’Ègara (Setmana Rehabilita)  
Data: 10 de desembre

El nombre de participants en aquestes activitats ha estat de 204.

COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS

Exposicions

• “De l’origen a l’originalitat” de Domènec Povill 
Del 23 de gener al 21 de març 

• “El meu poble” de Joan Bertran  
Del 16 d’abril al 30 de maig 

• “Fons d’art de la Delegació” 
Del 9 de juliol al 26 de setembre 

• “Eines de diagnosi” 
Del 17 d’octubre al 5 de desembre 

• “8ª Biennal Artística Col·lectiva del Caateeb” 
Del 19 de desembre de 2014 al 13 de febrer 
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Les activitats que s’han programat a la delegació han estat reflec-
tides 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 determinats casos també han tingut 
ressó a la premsa de la comarca. 

Sopar de la Delegació

El divendres 17 d’octubre es va fer el 23è Sopar de la Delegació que 
va tenir lloc a l’Edifici del Vapor Universitari de Terrassa, on tenim 
la nostra seu.  La trobada va ser presidida per l’alcalde de Terrassa, 
Jordi Ballart, la presidenta del Caateeb, Maria Rosa Remolà i el de-
legat del Vallès Occidental del Caateeb, Jaume Casas.

També ens va acompanyar l’alcaldessa de Matadepera, Mireia Sol-
sona; l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, el company Joan Carles 
Batanés; la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i 
Territori de l’Ajuntament de Terrassa, Carme Labòria i el president 
de Cecot, Antoni Abad, entre d’altres personalitats. Hi van assis-
tir membres de la Junta de Govern del Col·legi i de les diferents 
comissions territorials, a més de representants dels col·lectius 
professionals de la comarca i més d’un centenar d’aparelladors i 
aparelladores vallesans.

En el transcurs del sopar es va retre homenatge als col·legiats amb 
25 anys d’exercici professional. També es va donar la benvinguda 
als nous col·legiats que ens van voler acompanyar al sopar.  Abans 
del sopar, es va fer la inauguració de l’exposició “Eines de diagnosi”.  

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:

• 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. 

• FUNDACIÓ PRODIS. Prodis contrubueix 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.

Activitats esportives

• Participació en el Torneig de futbol del CAATEEB, organitzat 
per la delegació del Bages-Bergueda-Anoia i celebrat el 15 de 
novembre. 

• Organització del 3r Torneig de Pàdel del CAATEEB, que es va 
celebrar el dia 10 de maig a les instal·lacions del Club Natació 
Terrassa.
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EqUIP RESPONSAbLE

La Comissió Territorial del Vallès Oriental està formada per Sebastià Pujol (delegat), Jesús Rey, Margarida Deumal 
i Montserrat Casabayó. 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 2014.

5.6 
Delegació  

del Vallès Oriental
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PROJECCIÓ DE LA DELEGACIÓ

Ajuntament de Granollers

· Consell Assessor Urbanístic de Granollers

Òrgan local de caràcter informatiu i deliberatiu en matèria urba-
nística. La Comissió Territorial participa en les reunions i taules ro-
dones. 

· Activitats escolars

El Caateeb ofereix els tallers infantils Amb la casa sí s’hi juga de sen-
sibilització enegètica d’habitatges, guiat per un monitor i adreçat a 
nens i nenes de 8 a 12 anys, famílies i escoles. Aquests tallers es fan 
a la Tèrmica de l’Antiga Fàbrica de Roca Umbert.

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès

· Programa d’ajuts a la rehabilitació dels edificis.

S’ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès en matèria de  rehabilitació d’habitatges 
dins el marc del Pla de Barris de Bellavista. D’aquesta manera es 
faciliten les dades de contacte de professionals tècnics inscrits a la 
borsa de treball que hagin manifestat la seva voluntat de realitzar 
aquests treballs. 

Intercol·legial del Vallès

La Intercol·legial Tècnica del Vallès, està formada per 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 Gra-
nollers juntament amb la Unió Empresarial Intersectorial del Va-
llès 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.

El company Esteve Aymà Pedrola, secretari de la Junta de Govern, 
com a vicepresident del Tribunal Arbitral del Vallès Oriental, ha 
continuat representant al Caateeb 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 nomena-
ment de l’àrbitre o àrbitres i l’administració del procediment ar-
bitral, 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 de-
legació del Vallès Occidental.

SERVEIS COL·LEGIALS

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 po-
sar 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. 
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 Formació contínua

• La nova tramitació del certificat d’habitabilitat  
Data:  11 de juny 

• Redacció d’expedients d’activitat en locals d’ús terciari 
Data: del 7 de juliol al 9 de juliol 

Sessions Informatives, tècniques i espai empresa

• Sessions de l’Àrea Tècnica: L’estalvi elèctric al teu abast    
Data: 12 de febrer 

• Sessió Informativa: Pla de Barris Les Franqueses del Vallès 2014   
Data: 11 d’abril 

• Sessió Informativa: Novetats i canvis a les assegurances de 
Mussat i Premaat 2015 
Data: 24 de novembre 

Visites tècniques

• Obres d’edificació del Centre Logístic de Mango    
Data: 28 de febrer 

• Obres del Teatre - Auditori de Llinars del Vallès    
Data: 4 de març

• Obres del Teatre - Auditori de Llinars del Vallès    
Data: 31 d’octubre 

Visites guiades

• Recorregut a edificis rehabilitats per la “Memòria Històrica” 
(Setmana de la Rehabilitació) 
Data: 13  de novembre 

El total d’assistents en aquestes activitats ha estat de 151. 

COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS

Exposicions

• “Exposició ”, Horitzons, de Marc Iturri 
Data: del 10 de juny al 4 de juliol 

• “Pintures” de Soldevila Oliver 
Data: del 15 de setembre al 15 de desembre
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COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

SEU CENTRAL
C. Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona
Tel. 93 240 20 60 / Fax 93 240 20 61
informacio@apabcn.cat
www.apabcn.cat

Delegació del Maresme
Pl. Xammar, 2 · 08301 Mataró
caateeb.maresme@apabcn.cat 
Tel. 93 798 34 42 

Delegació d’Osona
Rambla Passeig, 71· 08500 Vic
caateeb.osona@apabcn.cat 
Tel. 93 885 26 11

Delegació del Vallès Occidental
Vapor Universitari
C. Colom, 114 · 08222 Terrassa
caateeb.voc@apabcn.cat
Tel. 93 780 11 10 

Delegació del Vallès Oriental
C. Josep Piñol, 8 · 08400 Granollers
caateeb.vor@apabcn.cat
Tel. 93 879 01 76

Delegaciò de l’Alt Penedès-Garraf
Pl. del Penedès, 3 · 4a pl.
Vilafranca del Penedès 08720
caateeb.apg@apabcn.cat
Tel. 93 817 59 37

Delegació del Bages - Berguedà - Anoia
Pl. Plana de l’Om, 6 · 08240 Manresa
caateeb.bba@apabcn.cat 
Tel. 93 872 97 99
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