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El 2016 ha estat un any que s’ha desenvolupat en un entorn de 
millora generalitzada de l’activitat del sector, una millora que 
malauradament no ha estat homogènia a tot el territori ni entre 
tots els professionals, però que deixa veure una tendència cla-
rament esperançadora. 

En aquest entorn apareixen també elements que possiblement 
acabin comportant unes noves regles del joc, com ara una ma-
jor liberalització dels serveis professionals, nous mètodes de 
treball col·laboratiu que es van implantant, una creixent relle-
vància del control econòmic de les obres i iniciatives legisla-
tives com la Llei d’Arquitectura, sense menyestenir la baixada 
dràstica en les matriculacions que estan patint les nostres es-
coles. 

Davant d’aquest escenari, el Col·legi actua de moltes maneres. 
Per una banda, defensant les atribucions i drets dels nostres 
col·legiats i col·legiades, basat-nos en un exercici professio-
nal responsable i fomentant la seva promoció en la societat 
i el sector. Per l’altra, potenciant l’aprofitament dels nous es-
cenaris, promovent uns professionals que més que tècnics 
obligatoris siguin experts necessaris. Des de la Junta de Go-
vern volem estar ben atents a les iniciatives i suggeriments del 
col·lectiu i per això hem habilitat un apartat al web, la bústia del 
president, que us animo a utilitzar.

L’activitat del Col·legi feta al llarg de l’any ha estat intensa i 
ens ha permès abordar els reptes que se’ns plantegen. Des-
taquem algunes activitats com ara la segona cimera europea 
bim, l’aposta continuada per la rehabilitació i el manteniment 
amb una nova edició de la Fira Rehabilita o, quant a la prepara-
ció d’eines d’utilitat professional, la posada en marxa del Llibre 
d’Incidències Web. També compten i molt, la potenciació de les 
xarxes socials i la difusió de la nostra professió en els mitjans 
de premsa. 

En referència a la millora del mercat de treball, cal mencionar 
l’actualització de l’aplicació web de la borsa de treball i el nou 
programa de recol·locació per a col·legiats en atur. En l’àmbit 
de la formació, la posada en marxa del nou postgrau en quan-
tity surveyor, la continuació del postgrau en bim manager i la 
formació en línia amb l’impuls de l’Area Building School. La im-
plantació del nou Codi Deontològic de la professió a Catalunya, 
conjuntament amb la resta dels col·legis catalans i la posada 
en marxa de la campanya de promoció de la professió i el grau 
universitari han estat altres accions que cal destacar.

I no podem deixar de mencionar l’activitat duta a terme per la 
nostra Corredoria d’Assegurances que ja porta sis anys tre-

ballant en la recerca de les millors solucions per als nostres 
professionals. Així com l’acció que du a terme l’Agència de 
Certificació Professional (acp), que ha afrontat el seu primer 
exercici plenament operatiu en la tasca d’afegir competitivitat 
mitjançant la certificació. 

En l’àmbit de les celebracions, acabarem recordant que hem 
commemorat el 25 aniversari de la delegació del Vallès Occi-
dental, una delegació que ha estat sempre molt activa i impli-
cada en la professió.

Per dur a terme aquesta tasca, hem comptat amb el suport de 
molts companys. Començant pels membres de la nostra Jun-
ta de Govern i de les comissions territorials. I també des de 
les múltiples comissions com ara la dels sèniors o la comissió 
de joves, totes dues molt actives i d’altres que han comptat 
amb la participació entusiasta i desinteressada de col·legiats i 
col·legiades. Tota un treball que no hauria estat possible sense 
l’esforç i la dedicació dels directors de les diferents àrees del 
caateeb, així com dels treballadors als quals agraeixo públi-
cament la seva implicació.

En les pàgines que segueixen podreu veure el detall de la tasca 
feta al llarg de l’any. Segurament, si avui el Col·legi continua 
ple de vitalitat i actiu com ho ha estat sempre des de la seva 
creació, és perquè, igual que en els moments decisius de la 
seva història, seguim convençuts que aquesta és una profes-
sió per la qual val la pena lluitar. Una professió que és plena 
d’oportunitats, que té capacitat d’adaptació ràpida i profunda, 
que sempre ha estat capdavantera en el sector i que per so-
bre de tot ha fet realitat els seus somnis. Per fer entre tots del 
Col·legi el motor de la professió i de la professió el motor del 
sector.

/ 1.1 
Presentació

Jordi Gosalves

 
President del Col·legi 
d’Aparelladors,  
Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació 
de Barcelona 
(caateeb) 
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MOTOR DE LA PROFESSIÓ

L’activitat del caateeb al llarg del 2016 s’ha dut a terme sota 
el lema “Motor de la professió”. Davant dels importants canvis 
que ja es deixen veure al nostre entorn professional el Col·legi 
ha de posar-se a l’avantguarda i empènyer la professió. Les 
noves tecnologies de treball bim, les noves oportunitats en el 
camp de la gestió econòmica dels projectes immobiliaris o la 
necessitat de certificar la nostra vàlua professional són només 
tres dels nous factors de canvi als quals el caateeb ha do-
nat resposta mitjançant la cimera europea bim, els nous post-
graus en bim Manager i Quantity Surveying i el llançament de 
l’Agència de Certificació Professional, entre d’altres iniciatives 
que situen els aparelladors i arquitectes tècnics al capdavant 
del nostre sector.

/ 1.2 
L’acció coL·LegiaL

LLIBRE 75 ANYS

L’any 2015 vam celebrar els 75 anys de vida de la nostra ins-
titució col·legial, nascuda l’any 1940 com a Col·legi Oficial 
d’Aparelladors de Catalunya i Balears i que va ser fruit de 
l’evolució de l’antiga Associació d’Aparelladors d’Obres de 
Catalunya, fundada a l’agost de 1929. Al llarg de l’any es va 
dur a terme un intens programa d’actes que va acompanyar 
l’activitat col·legial amb l’objectiu de fer una celebració que va 
ser molt participativa. Faltava el llibre. 25 anys després de la 
publicació que recollia la història del mig segle de la institu-
ció, ha estat editada una publicació amb el recull històric dels 
75 anys que havia estat prèviament publicat en quatre capítols 
de la revista del caateeb. Una història molt visual i amb un 
CD annex que recull un resum dels actes d’aniversari celebrats 
al llarg de l’any. Un llibre-objecte que val la pena conservar i 
rememorar. Aquesta publicació també es pot consultar per In-
ternet.
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25 ANYS DE LA DELEGACIÓ  
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

La Delegació del Vallès Occidental del caateeb va fer 25 anys 
i ho va celebrar amb diferents actes de caràcter institucional 
però també lúdics i esportius, entre els quals detaquen la tro-
bada a l’abril al Vapor Universitari de Terrassa, seu de la De-
legació i el sopar d’aniversari que va tenir lloc a l’octubre a 
l’antiga masia de Can Viver de Torrebonica. Aquesta trobada 
va ser molt participativa i va ser presidida per Josep Rull, con-
seller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Els encarre-
gats de bufar les espelmes del pastís d’aniversari van ser els 
companys Jaume Casas, Maria Rosa Remolà, Salvador Nava-
rro i Bernat Navarro, els quatre delegats que han sabut liderar i 
impulsar l’acció col·legial en aquesta comarca vallesana. 

⁄ ⁄ Portada del llibre dels 75 anys del caateeb

⁄ ⁄ Els quatre companys que han liderat la delegació del Vallès Occidental que  
     ha fet 25 anys
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NOU CODI DEONTOLÒGIC  
DELS APARELLADORS CATALANS

En l’Assemblea General del desembre els col·legiats ratificaven el nou Codi Deontològic i de bones pràctiques dels 
professionals de l’arquitectura tècnica a Catalunya, un document pioner que permet posar en valor la feina dels 
professionals, els quals desenvolupen la seva activitat amb rigor, objectivitat, qualitat tècnica i independència de 
criteri, a més de donar una major seguretat als clients. S’ha pretès que sigui un codi modern, clar i molt vinculat 
a l’exercici pràctic de la professió que, per una banda, desenvolupa les actuacions que poden constituir infrac-
ció disciplinària i que poden ser objecte de sanció deontològica, segons els que ja estableixen els Estatuts del 
Col·legi i, per una altra, defineix les bones pràctiques i les conductes professionals recomanables per al bon exer-
cici professional, per prestigiar i posicionar l’arquitectura tècnica com a professió responsable, digna i que procura 
l’excel·lència professional. La tramitació d’aquest nou codi es va endegar l’any 2015, com una de les accions, entre 
moltes d’altres, definides en el pla estratègic adoptat el 2012. El document respon a les previsions establertes en 
la Llei de Col·legis Professionals de Catalunya, que defineix la potestat deontològica dels col·legis com una de les 
seves funcions essencials i públiques exercides per delegació de l’Administració. El document ha estat consensuat 
pel conjunt dels col·legis catalans. 

⁄ ⁄ El president Jordi Gosalves en la sessió inaugural de l’EBS 2016

SEGONA CIMERA EUROPEA bim 

L’auditori i les diferents sales i espais de treball del 
World Trade Center Barcelona van acollir la segona 
edició de l’European bim Summit (ebs) en la qual hi 
van participar prop de 500 persones vingudes de 20 
països i amb més de 50 conferenciants que hi van 
participar en 15 sessions tècniques retransmeses en 
directe amb 52 emissions de vídeo estríming. Aquesta 
segona edició va finalitzar amb la presentació d’una 
declaració institucional en la qual es reclamava un 
pressupost específic per a modernitzar el sector de la 
construcció europeu mitjançant la implantació de la 
metodologia bim, per poder-lo equiparar a nivell tec-
nològic amb els països més desenvolupats. També es 
va demanar un esforç destinat a crear un marc regula-
dor adequat per a l’ús del bim. A més de les sessions 
de debat hi va haver una mostra d’empreses especia-
litzades, una sessió de treball per a la recerca de feina 
i per donar-se a conèixer com a expert en l’àmbit del 
bim.  
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II PREMI  
D’EMPRENEDORIA DEL CAATEEB

⁄ ⁄ Els finalistes junt amb els membres del jurat i la comissió organitzadora

Per segona vegada es va organitzar el Premi d’Emprenedoria 
del caateeb amb el suport de Barcelona Activa (Ajuntament 
de Barcelona), l’associació Sèniors per a la Cooperació Tèc-
nica (secot) i el Col·legi d’Economistes de Catalunya (cec). 
L’objectiu és reconèixer la capacitat emprenedora, talent i 
creativitat per al desenvolupament empresarial, fomentar la 
cultura innovadora i el reconeixement a l’esforç per desenvolu-
par i crear projectes empresarials en el sector de la construc-
ció. El lliurament del premi es va fer al novembre al caateeb i 
la guanyadora va ser la col·legiada Maria del Mar Mulero, amb 
Ricard Bosch i Sònia Martín com a finalistes.

SETMANA DE LA REHABILITACIÓ  
I FIRA CIUTADANA

⁄ ⁄ Perspectiva de la Fira Rehabilita al Passeig de Lluís Companys de  
     Barcelona

La segona edició de la Fira de la Rehabilitació va confirmar la 
seva gran acceptació entre la ciutadania, amb un èxit de pú-
blic i d’activitat comercial amb més de 15.000 visitants i 6.000 
persones ateses en els 31 estands. A aquest èxit hi va ajudar 
la seva ubicació cèntrica que va compensar un pronòstic me-
teorològic desfavorable. La fira ciutadana es va celebrar en el 
marc de la III Setmana de la Rehabilitació que va tenir lloc a 
l’octubre, amb 7 dies plens d’activitat per apropar aquest sec-
tor a la ciutadania i aportar les darreres novetats al col·lectiu 
més professional. Aquesta iniciativa va comptar amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona i 
amb un comitè estratègic format per 24 institucions i entitats 
del sector.
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DINARS CONSTRUCCIÓ  
AMB JOSEP RULL

La sala d’actes del caateeb va acollir al juny una conferència 
del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep 
Rull, el qual va parlar del moment que viu el sector i les prioritats 
del departament. La premissa de la utilitat i la rendibilitat de les 
infraestructures que es programen a Catalunya, la importància 
i l’aposta pel Building Information Modelling (bim) com a eina 
de treball habitual en el futur del sector i la participació de tots 
els agents implicats en la futura Llei de l’Arquitectura van ser 
els principals temes abordats en la xerrada que va oferir en la 
30a edició dels Dinars Construcció, una activitat que, des de fa 
més de 12 anys organitza el caateeb. ⁄ ⁄ El conseller de la Generalitat junt amb el president del caateeb

LA NIT DE LA CONSTRUCCIÓ

La gran pèrgola dels Encants ubicada a la Plaça de les Glòries de Barcelona va acollir al juny la 21a trobada anual dels aparelladors de 
Barcelona, que des de fa 13 anys és la Nit de la Construcció, el marc en el qual es lliuren els premis que reconeixen els professionals 
i empreses del procés constructiu que destaquen per l’excel·lència en l’exercici professional a Catalunya. A l’acte hi van assistir més 
de 500 persones, professionals i empresaris del sector de la construcció i va ser presidit per Josep Rull, conseller de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat. Es van lliurar els premis en les categories de direcció d’execució d’obres, direcció integrada de projecte, 
coordinació de seguretat i salut, intervenció en edificació existent i innovació en la construcció. Es va lliurar un premi al millor treball 
final de grau i, un any més, es va distingir una persona per la seva trajectòria professional. El jurat de la XIII edició dels Premis Cata-
lunya Construcció estava format per Maria Àngels Sánchez, Enric Batlle, Susana Pavón, Montserrat Bosch, Xavier Font, Celestí Ventura 
i Jordi Gosalves.

⁄ ⁄ Els guanyadors de la XIII edició dels premis junt amb les autoritats i els membres del jurat
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COMENÇA L’ANY ACADÈMIC

⁄ ⁄ Es van lliurar els premis als millors treballs del curs

La sala d’actes del caateeb va acollir a l’octubre l’acte de lliu-
rament de diplomes dels màsters i postgraus i de formació 
contínua de l’any acadèmic 2015-2016, així com dels premis 
als millors treballs del curs. També va significar el tret de sorti-
da del nou curs acadèmic del caateeb, amb l’inici del programa 
formatiu de màsters i postgraus, formació contínua, presencial 
i en línia, imprescindible per al desenvolupament de la carrera 
professional en un àmbit en contínua transformació com és 
el de la construcció. L’acte acadèmic és també cada any una 
festa, que permet el retrobament dels companys de curs amb 
els quals s’ha establert una relació de companyonia, amistat i 
esforç. El nou any acadèmic del caateeb es va iniciar amb un 
programa de màsters i postgraus renovat i ambiciós, que vol 
donar resposta a les principals sortides professionals que pot 
dur a terme l’arquitecte tècnic i que respon a les necessitats i 
exigències qualitatives de les empreses, el sector i la societat. 

AULA PER A LA GENT GRAN

Els col·legiats i col·legiades sèniors tindran noves oportunitats 
per continuar la seva formació i satisfer la curiositat i les ganes 
de saber més amb l’ampli programa d’activitats formatives i 
culturals que ofereix l’Aula A-12 Estudis i Recerca Universitària. 
L’acord de col·laboració entre el caateeb i A-12 es va prendre 
al novembre i en el qual hi van participar Sebastià Jané, vocal 
d’activitats de la Junta de Govern i delegat de l’Alt Penedès-
Garraf i Muntsa Lamúa, presidenta de l’associació universitària 
que promou la formació permanent dels adults. L’objectiu de 
l’Aula és apassionar els alumnes per a l’estudi, el treball i la 
recerca, i fomentar la col·laboració entre ells. Per això, s’adreça 
a aquelles persones que vulguin continuar formant-se, apro-
fundint i ampliant el bagatge cultural, adquirit durant la seva 
vida, de manera activa i constant. L’Aula d’Extensió Univer-
sitària està adherida a la Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’Educació i Esport Blanquerna de la Universitat Ramón Llull.

A més de cursos de formació, també organitza altres activitats 
de caràcter acadèmic, cultural, econòmic o de lleure amb la fi-
nalitat de contribuir al creixement intel·lectual i humà, perso-
nalment i socialment. 

⁄ ⁄ Muntsa Lamúa i Sebastià Jané en l’acte de signatura de l’acord
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UNA CARRERA AMB FUTUR

La Junta de Govern va posar en marxa a l’octubre un pla 
d’acció amb l’objectiu de promocionar entre els més joves la 
professió d’aparellador i incrementar d’aquesta manera les 
matriculacions a les escoles d’arquitectura tècnica i edificació. 
El pla inclou la posada en marxa de diferents eines de promo-
ció i divulgació com ara una pàgina web, promoció a través de 
les xarxes socials, campanya publicitària en medis electrònics, 
edició de videoclips, organització d’esdeveniments i participa-
ció en fires sectorials i disseny d’altres materials divulgatius. 
La campanya tindrà continuïtat al llarg del 2017 i més enllà. En 
la societat hi ha encara un gran desconeixement sobre l’ofici 
de l’aparellador, així com les importants funcions que té en el 
procés de la construcció. Es dóna la circumstància de què és 
una de les professions més ben conegudes i valorades dins del 
sector i per contra en la societat en general és una gran desco-
neguda. I no obstant això, el grau en Arquitectura Tècnica i Edi-
ficació obre la via d’accés a una professió amb un amplíssim 
ventall d’oportunitats laborals i d’especialització. 

ELS CONSTRUCTORS AUSTRALIANS 
VISITEN BARCELONA

El director executiu de l’associació Master Builders Western 
Australia, Michael McLean, en la seva excursió per Espanya i 
Portugal, va fer una visita al caateeb, amb l’objectiu de conèi-
xer el paper i funció de l’arquitecte tècnic, així com el funcio-
nament del sector de la construcció al nostre país. Austràlia 
Occidental (wa) és l’estat més gran d’aquest país, amb una 
població aproximada de 2,6 milions d’habitants. La majoria 
dels quals viu a Perth. La indústria de la construcció d’aquest 
estat comprèn al voltant de 140.000 persones, el tercer major 
ocupador. Aquesta indústria contribueix amb més del 10% de 
la riquesa de la regió i té una facturació anual de prop de 8 mil 
milions de dòlars. 

⁄ ⁄ El TEC i la NICA són els proganoistes de la campanya de promoció del grau

⁄ ⁄ Michael McLean saluda el director general del caateeb, Joan Ignasi Soldevilla
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REUNIONS  
DE LA JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern s’ha reunit 21 vegades al llarg de l’any, nor-
malment en dilluns alterns. La composició de la Junta de Go-
vern, ha estat conformada de la manera següent:

Jordi Gosalves, president

Maria Àngels Sánchez, vicepresidenta i comptadora

Jaume Casas, secretari

Carolina Cuevas, tresorera

Sebastià Jané, vocal i delegat de l’Alt Penedès-Garraf

Cristian Marc Huerta, vocal i delegat del Bages-Berguedà-
Anoia

Maria Molins, vocal i delegada d’Osona-Moianès

Bernat Navarro, vocal i delegat del Vallès Occidental

Joan Félix Martínez, vocal i delegat del Maresme

Sebastià Pujol, vocal i delegat del Vallès Oriental

Josep Maria Forteza, vocal

Josep Linares, vocal

En cap dels casos consten conflictes d’interès.

A més de la Junta de Govern, les delegacions compten amb el 
suport de les comissions territorials que han celebrat les reu-
nions 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 els dies 5 de maig i 20 de 
desembre. 

En la sessió de maig, la Junta de Govern va presentar la liqui-
dació pressupostària i l’informe de gestió corresponent a l’any 
2015, així com la memòria de l’activitat duta a terme l’any an-
terior. Es van presentar els informes d’auditoria externa, així 
com els de la comissió econòmica designada per l’Assemblea 
General. També es van presentar els comptes d’explotació de 
les societats del caateeb (Gescol Serveis i Tecnologies SL i 
Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances 
SL). En aquesta sessió es van designar els col·legiats que ha-
vien de constituir la Junta Electoral per a les eleccions del mes 
de juny.

⁄ ⁄ Mesa de l’Assemblea General de col·legiats del mes de desembre

/ 1.3 
Òrgans de govern
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ACORDS DE L’ASSEMBLEA 
GENERAL ORDINÀRIA DE MAIG

Els acords adoptats per l’Assemblea General Ordinària de 
col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 5 de maig de 2016 
van ser els següents:

1. Aprovar la Memòria anual de gestió presentada per la 
Junta de Govern, corresponent a la tasca realitzada pel caa-
teeb durant l’exercici 2015. 

2. Aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despe-
ses del caateeb, corresponent a l’exercici 2015 i del balanç 
de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2015.

3. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 
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 2015 de 
la societat Gescol Serveis i Tecnologies slu (el capital del 
qual pertany íntegrament al caateeb).

5. Elegir els col·legiats Rafael Cercós, Esteve Aymà i Fer-
nando Valero, que constituiran, junt amb Marc Barjola, Je-
sús Rey i Alfons Ollé, la Comissió Econòmica per a l’exercici 
2016, d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.

6.  Designar els col·legiats Joan Olivella, Francisco Javier 
Chaves i Xavier Rodriguez, amb Esteve Aymà com a suplent, 
com a interventors per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea 
General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels 
Estatuts col·legials.

Tots els acords es van prendre per unanimitat.

En la sessió de desembre, l’Assemblea General va aprovar el 
pressupost d’ingressos i despeses per al 2017 presentat per la 
Junta de Govern, que acompanya el programa d’acció col·legial. 
També es va fer la ratificació formal del nou Codi Deontològic. 

RATIFICACIÓ DEL  
CODI DEONTOLÒGIC

L’Assemblea va ratificar el Codi deontològic i de bones pràcti-
ques dels arquitectes tècnics elaborat conjuntament per tots 
els col·legis catalans. Es tracta d’un codi modern, clar i molt 
vinculat al dia a dia de la professió que, a més de desenvolupar 
el règim disciplinari que estableix la Llei a Catalunya per a tots 
els professionals titulats i que ja s’establia en els Estatuts del 
caateeb, recull les bones pràctiques professionals, per posi-
cionar l’arquitectura tècnica com una professió responsable, 
digna i que procura l’excel·lència professional en benefici de la 
professió, dels clients i de la societat en general.

⁄ ⁄ El secretari, el president i la comptadora i vicepresidenta var presidir  
     l’Assemblea de col·legiats
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ACORDS DE L’ASSEMBLEA GENERAL  
ORDINÀRIA DE DESEMBRE

Els acords de l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el passat 20 de 
desembre de 2016 van ser els següents:

1. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses presentada per la Junta de Govern per a 
l’exercici 2017, corresponent al caateeb.

2. Aprovar la proposta del pressupost d’ingressos i despeses presentat per la Junta de Govern per a 
l’exercici 2017 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 2017, 
corresponent a la societat Gescol Serveis i Tecnologies, slu (el capital del qual pertany íntegrament al 
caateeb).

4. Ratificació formal  per part de l’Assemblea General del Codi deontològic i de bones pràctiques 
dels professionals de l’arquitectura tècnica a Catalunya, elaborat i aprovat pel Consell de Col·legis 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya.

5. Designar els col·legiats Esteve Aymà, Miquel Àngel Delgado i Xavier Diaz, amb Xavier Rodríguez com 
a suplent, com a interventors que signaran conjuntament amb el secretari i el president l’acta d’aquesta 
sessió, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.

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 Junta de Govern és l’òrgan plenari i decisori, al 
qual li correspon la direcció, l’administració i la representació 
del Consell. La composició actual de la Junta de Govern del 
Consell és la següent: 

President:   Jordi Gosalves 

Secretari:   Miquel Vendrell 
   (Joaquim Romans fins al 24/11/16)

Tresorera:   M. Teresa Arnal 

Vicepresidents:   Francesc Barberà 
   Adolf Quetcuti

El Consell Català s’ha reunit de manera periòdica al llarg de 
l’any per tractar sobre els temes d’interès per a la professió que 
tenen àmbit català, com ara l’anàlisi dels projectes normatius 
autonòmics o estatals o bé la coordinació col·legial i adminis-
trativa per a l’exercici professional a Catalunya.

Una de les accions més destacades del 2016 ha estat 
l’elaboració i aprovació del nou Codi deontològic i de bones 
pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica a Cata-
lunya, que ha estat declarat adequat a la legalitat per Resolució 
JUS/2459/2016, de 25 d’octubre i publicat el dogc núm. 7244, 
de 10 de novembre de 2016. El nou Codi va entrar en vigor des 
de l’11 de novembre de 2016.

Algunes de les activitats en què s’ha participat i treballat du-
rant l’any han estat el projecte de nova Llei de l’Arquitectura, la 
futura Llei del Territori, la preparació del Decret d’accessibilitat, 
en desplegament de la Llei d’accessibilitat de Catalunya, i la 
preparació del Decret en matèria de certificació energètica 

d’edificis, la futura normativa d’arrendaments urbans catalana 
i el Projecte de les entitats i dels laboratoris de control de qua-
litat en l’edificació.

Així mateix, des del Consell s’han continuat les actuacions en-
caminades a resoldre el problema de la denominació del grau 
en enginyeria d’edificació a les universitats catalanes i s’han 
preparat recursos contenciosos en defensa de les atribucions 
professionals i el posicionament del col·lectiu. Entre els recur-
sos en tràmit durant el 2016, hi ha l’interposat per la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competència contra el Decret 
de la ite català, en defensa de la garantia de la unitat de mercat 
i en contra de la reserva als arquitectes i arquitectes tècnics 
de les atribucions per realitzar informes de la ite d’habitatges. 
Per altra banda, s’han obtingut sentències fermes que decla-
ren que els enginyers industrials i els enginyers tècnics no són 
competents per fer la ite d’habitatges.

El Consell va signar el 7 de juliol un conveni marc amb Càri-
tas Catalunya, per facilitar el manteniment i la conservació 
dels habitatges i altres immobles destinats a funcions socials; 
conveni marc a partir del qual, els col·legis catalans han anat 
subscrivint convenis específics amb les diferents delegacions 
de Càritas Diocesana.

El Consell Català ha participat en altres activitats del sector i 
d’àmbit català, com ara el Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge, 
el Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya, el Pacte Na-
cional per a la Transició energètica, la representació a l’Institut 
de Tecnologia de la Construcció (itec) i també en d’altres co-
missions tècniques i grups de treball.

Un any més, el Consell ha donat suport als Premis Catalunya 
Construcció que organitza el caateeb.

/ 1.4
reLacions institucionaLs
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CONSELL GENERAL  
D’ÀMBIT ESTATAL

El Col·legi ha participat en les reunions periòdiques de la Jun-
ta de Govern del Consejo General de la Arquitectura Tècnica 
d’àmbit estatal (cgate), en representació dels col·legis cata-
lans, així com en les reunions de l’Assemblea General. També 
ha col·laborat en els grups de treball encarregats d’analitzar 
les iniciatives legislatives que afecten la professió i el nostre 
sector. 

En les reunions del Consejo General s’han tractat temes com 
la millora dels continguts acadèmics del títol de grau o la am-
pliació de les relacions internacionals amb la signatura de con-
venis amb entitats estrangeres, Per altra banda, s’han debatut 
diverses iniciatives orientades a compartir recursos i unificar 
criteris d’actuació pel que fa a plataformes unificades de vi-
sat o compartir diferents nivells de les estructures col·legials. 
També ha continuat la labor per redactar uns nous estatuts.

El nostre Col·legi ha seguit liderant i dedicant importants esfor-
ços la promoció de la metodologia bim com a una oportunitat 
per als nostres professionals i hem assistit a les reunions de 
la Comisión bim, tant en representació del Consejo com en re-
presentació del caateeb. Tanmateix hem participat a Contart, 
trobada professional d’àmbit estatal de la professió que, sota 
els auspicis del Consejo General, enguany s’ha celebrat a Gra-
nada, i a on el caateeb ha estat ben actiu en la presentació de 
ponències.

En l’àmbit tècnic i legislatiu, el caateeb ha col·laborat amb el 
Consejo General en l’anàlisi de lleis i normatives d’àmbit esta-
tal, com ara la futura Llei de l’Arquitectura, tot fent les manifes-
tacions que ha considerat més adequades en cada moment. 
Finalment, el nostre Col·legi ha mantingut una col·laboració 
continuada amb l’assessoria jurídica i l’assessoria tècnica del 
Consejo així com amb la Comissió Executiva i el seu President.

GENERALITAT DE CATALUNYA

En aquest any d’estabilitat en el Govern de la Generalitat s’ha 
pogut aprofundir en la seva col·laboració amb el caateeb. 
Ha estat molt continuada la tasca realitzada en diversos àm-
bits d’interès professional, amb especial menció de tot allò 
relacionat amb els departaments de Territori i Sostenibilitat, 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge i la Se-
cretaria d’Habitatge, en àmbits relacionats amb la rehabili-
tació, l’eficiència energètica, la seguretat i salut i la promoció 
professional. També s’han mantingut nombroses reunions 
amb la Direcció General d’Urbanisme arrel del projecte de Llei 
d’Arquitectura i de la reivindicació del paper de la professió en 
l’àmbit de l’urbanisme. I, directament o a través del Consell ca-
talà, s’ha dut a terme una intensa tasca d’anàlisi i supervisió de 
les propostes legislatives que afecten la professió i el sector, 
així com d’estudi per a la implantació i interpretació de les no-
ves normatives actualment en vigor.

En l’àmbit de les tecnologies i pràctica professional el caateeb 
i la Generalitat realitzen conjuntament accions com ara ses-
sions tècniques i de divulgació amb l’Agència de l’Habitatge i 
l’icaen.

La Generalitat va donar suport a la celebració de la Setmana de 
la Rehabilitació i la Fira Rehabilita 2016, celebrada amb gran 
èxit de participació al Passeig de Lluis Companys de Barcelo-
na, així com de l’European bim Summit (ebs) que va culminar 
amb la lectura d’un important manifest que va revisar els rep-
tes pendents per a la implantació de bim al nostre país. També 
hem mantingut una relació estreta amb entitats del sector com 
ara Infraestructures, la Direcció General d’Energia, la Direcció 
General de Seguretat, l’Institut Català d’Energia, l’Agència de 
l’Habitatge i l’Institut Cartogràfic i Geològic, entre d’altres.

Un any més, el Govern català va donar suport a la Nit de la 
Construcció, la gran trobada del sector liderada pel caateeb. 
En aquesta edició va ser el conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Josep Rull, qui va presidir la cerimònia de lliurament dels Pre-
mis Catalunya Construcció, conjuntament amb el president del 
caateeb, acompanyats pels secretaris de Territori i Sosoteni-
bilitat i el d’Habitatge i el Director General d’Urbanisme, entre 
d’altres autoritats.

Tanmateix s’han mantingut decidides i valuoses relacions amb 
l’Institut de Seguretat i Salut Laboral, així com amb la Secreta-
ria d’Ocupació i Relacions Laborals. 
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ADMINISTRACIONS LOCALS I 
ALTRES ADMINISTRACIONS

Un dels aspectes al que es dediquen grans esforços és el de 
treballar molt estretament amb les entitats d’àmbit comar-
cal i amb els ajuntaments amb l’objectiu de donar visibilitat 
i paraula a la professió, suport al dia a dia professional i per 
col·laborar amb aquelles iniciatives que representen un be-
nefici per als ciutadans. Per assolir aquests objectius són de 
gran importància la tasca intensa que desenvolupen les dele-
gacions col·legials i les seves comissions territorials, atès el 
seu coneixement de les realitats territorials i la seva vocació de 
servei al ciutadà i de donar suport al professional.

Amb l’Ajuntament de Barcelona, a banda de establir un diàleg 
continuat amb els nous representants polítics, especialment 
les àrees d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de la cinquena 
Tinència d’Alcaldia i la Regidoria d’Habitage, s’ha treballat in-
tensament en la promoció, suport i foment del dret dels ciuta-
dans a disposar d’un habitatge digne, tant pel que fa a la ves-
sant social com també a la més tècnica, entroncant amb els 
conceptes de rehabilitació, accessibilitat i sostenibilitat. Hem 
seguit col·laborant tanmateix en consolidar la tramitació de les 
llicències electròniques i amb l’emissió de l’Informe d’Idoneïtat 
Tècnica (iit), així com dels projectes i les documentacions 
tècniques que elaboren els professionals, i hem participat en 
reunions del Consell de l’Habitatge Social i del Patronat Muni-
cipal de l’Habitatge. Els representants del caateeb ja han fet 
reunions amb altres consistoris catalans per explicar els avan-
tatges d’aquest sistema en els processos de tramitació de lli-
cències. També ha estat mantinguda la relació amb entitats 
municipals com ara bimsa.

Aquest any cal esmentar el renovat suport del consistori en la 
preparació de la II Cimera Europea sobre Building Information 
Modeling (bim) així com el recolzament decidit de l’Ajuntament 
de Barcelona en la preparació de Rehabilita 2016, en la seva 
versió de Setmana de la Rehabilitació i Fira de la Rehabilitació. 
Es treballa igualment en l’àmbit de les tecnologies de la cons-
trucció, així com en l’Observatori de Barcelona per a la Rehabi-
litació Arquitectònica (obra), conjuntament amb altres entitats 
del sector i el Patronat Municipal de l’Habitatge. 

Amb la mateixa intensitat les diferents delegacions col·legials 
treballen continuadamenten les comissions tècniques, com 
la comissió peipu de Sabadell o el Tribunal Arbitral del Vallès 
Oriental i estan presents en la preparació de normatives i or-
denances. És estreta la col·laboració en diferents iniciatives 
d’interès ciutadà, havent-se intensificat la presència en fires i 
actes populars amb l’objectiu de promocionar el professional i 
el Col·legi. S’han establert diferents acords de col·laboració en 
els diversos àmbits d’actuació municipal com ara l’urbanístic, 
cultural i de promoció econòmica. 

Finalment, s’han mantingut relacions amb la Diputació de Bar-
celona, el Parlament de Catalunya i diferents partits polítics. 

ALTRES COL·LEGIS  
I ENTITATS DEL SECTOR 

Conscients de la força que té la feina coordinada, hem mantin-
gut una estreta col·laboració amb un elevat nombre de col·legis 
professionals i entitats del sector. Pel que fa als primers, des-
taca la participació en la tasca desenvolupada per l’Associació 
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que 
agrupa més de 90 col·legis de diferents sectors i representa 
més de 150.000 col·legiats catalans. Dins d’aquesta associa-
ció, el president del caateeb ostenta la vicepresidència sec-
torial d’enginyeria, arquitectura i tècnica. En aquesta entitat hi 
participem també en la seva taula de caràcter tècnic, així com 
l’anomenada taula lletrada, que tracta els temes de caire jurí-
dic. 

La Intercol·legial catalana ha desenvolupat enguany una tasca 
important de caire solidari, adherint-se a iniciatives, com és el 
cas de la d’acollida als refugiats, a més de treballar de manera 
coordinada per defensar la funció social dels col·legis profes-
sionals i la importància de salvaguardar el sistema de garan-
ties que aquests representen per a la societat. En un àmbit més 
tecnològic també es treballa amb els col·legis en el marc de la 
Taula de Col·legis Tècnics.

Com ja venim fent des de fa anys, la col·laboració és molt es-
treta amb el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Madrid. Per una banda, amb la gestió d’Area Building School, 



MEMÒRIA 2016  /  Caateeb    

21

la plataforma en línia de formació per als professionals de 
la construcció. Per una altra, amb la posada en marxa de 
l’Agència de Certificació Professional (acp), que redundarà en 
benefici de la competitivitat i rellançament de la professió.

En el camp de l’acció institucional, destaca la col·laboració 
amb Arquinfad, associació interdisciplinària del disseny de 
l’espai i amb els premis que organitza anualment l’entitat, els 
Premis fad, premis amb un reconegut prestigi en els àmbits de 
l’arquitectura, l’interiorisme i els espais urbans i que ja comp-
ten amb més de 50 anys d’història. Al mateix temps, Arquinfad 
dona suport als Premis Catalunya Construcció que organitza 
el caateeb.

Ha estat molt intensa durant l’any la col·laboració prestada 
amb la fundació ITeC en el desenvolupament de la implanta-
ció de bim en moltes i diferents taules de treball, aglutinades 
sota el paraigües de la comissió Construïm el futur, en la que el 
caateeb ha liderat el grup anomenat Processos i participa en 
la taula de coordinació. A més, s’ha col·laborat activament en 
la comissió permanent i les diferents assemblees de l’Institut.

El caateeb ha exercit la vicepresidència de Building smart 
Spanish Chapter, capítol espanyol de l’entitat que lidera la im-
plantació del bim al món, amb una promoció de eines Open, 
participant periòdicament a les reunions dels seus òrgans de 
govern, així com en diferents activitats organitzades en el seu 
marc d’actuació. 

La col·laboració amb altres col·legis professionals també ha 
tingut continuïtat enguany, i cal destacar-la l’encetada amb el 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (coac) per temes de mutu 
interès, així com el desenvolupament conjunt del llibre d’ordres 
electrònic i del procediment per efectuar el visat electrònic i 
conjunt del cfo. També s’han mantingut relacions amb altres 
col·legis i associacions, com el Col·legi d’Administradors de 
Finques, l’Associació de Consultors d’Estructures (ace), el Gre-
mi de Constructors, el Green Building Council Espanya (GBCe), 
l’Associació Catalana de Facility Management i l’Asociación 
Española de Mantenimiento (aem).

S’han establert convenis amb bb Construmat per desenvolu-
par en el seu marc a la Fira de Barcelonat, la tercera edició de 
l’European bim Summit (ebs).

Cal destacar igualment el conveni subscrit amb Càritas Dio-
cesana de Barcelona, que inclou la creació d’una borsa 
d’aparelladors solidaris per col·laborar en els programes de 
Càritas, en la realització de treballs professionals, en immobles 
destinats a funcions socials que Caritas gestiona, així com 
dels habitatges i espais que ocupin les persones de les quals 
té cura, ubicats en l’àmbit de Barcelona. Els participants pres-
taran els seus serveis de forma altruista però en cap cas es 
faran càrrec de les despeses derivades de realitzar el treball 
que seran subvencionades pel caateeb a Càritas Diocesana, 
a través de la partida pressupostaria que el Col·legi destina a 
projectes de cooperació. El conveni s’anirà extenent a la resta 
de diòcesis de la provincia de Barcelona.

S’han mantingut els contactes amb escoles i instituts per dur 
a terme 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. I hem rebut representants d’altres països, in-
teressats a conèixer com s’organitza el sector a casa nostra, 
com l’associació Masters Builders d’Austràlia. També s’ha par-
ticipat activament a congressos com Eubim i bimexpo.

Finalment, el caateeb ha mantingut una relació d’estreta 
col·laboració amb les escoles universitàries. En aquest àmbit 
destaca poderosament la campanya endegada per a la promo-
ció de la professió i el grau universitari que va adreçada als 
joves, les seves famílies i els professors d’institut. Igualment, 
s’ha treballat per a la implantació del grau que habilita per a 
l’exercici de l’arquitectura tècnica, la homogeneïtzació del nom 
i també pel procés d’incorporació dels nous titulats a la vida 
professional. S’han fet conferències a les escoles de Barcelo-
na: epseb i La Salle, s’ha prestat servei als estudiants, s’han 
concedit els premis als millors treballs de final de carrera i s’ha 
organitzat la jornada Construjove d’iniciació a l’exercici profes-
sional. Pel que fa a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació 
de Barcelona (epseb) també s’ha participat en el seu patronat 
empresarial.
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RELACIÓ DE LES REUNIONS I TROBADES  
INSTITUCIONALS MÉS DESTACADES DELS 

 MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN I DIRECTORS

GENER

DIA LLOC REUNIÓ

11 ITEC Coordinació CCF

11 caateeb Junta de Govern

12 Palau de la Generalitat Presa de possessió president Puigdemont

13 Roca Barcelona Gallery Roda de premsa EBS

13 Roca Barcelona Gallery EBS Day

13 Hotel Sant Moritz Taula de Col·legis Tècnics

13 caateeb Comissió valoració escenaris polítics a Catalunuya

14 Ajuntament Vacarisses Reunió CT Vallès Occidental-Ajuntament

14 caateeb Consell Català 

15 Videoconferència Comisión BIM - Ineco SGT2.1

18 caateeb Taula rodona Quantity Surveyor

19 Saló de Cent  Reunió Plenària Consell Habitatge Social 
 Ajuntament Barcelona

20 COACB Congrès Intercol·legial

20 COEIC TID-PAU

20 ITEC Comissió Permanent del Patronat

21 caateeb Junta de Govern Consell Català

21 Ajuntament Matadepera Reunió CT Vallès Occidental-Ajuntament

22 Ajuntament Ullastrell Reunió CT Vallès Occidental-Ajuntament

22 caateeb Reunió J. Moix FCB

23 Masia Torre del Gall de Trobada anual Delegació Alt Penedès-Garraf 
 Sant Cugat Sesgarrigues

25 caateeb Junta de Govern

26 ITEC CCF - GT2 Processo

26 Ajuntament Bcn Reunió OBRA
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26 caateeb KPMG-Lluís Recoder

27 Ministerio de Educación Reunió amb Secretario General de Universidades

27 Ajuntament Polinyà Reunió CT Vallès Occidental-Ajuntament

27 COAAT Madrid Reunió COAAT Madrid

27 caateeb Comissió deontològica

28 Ajuntament Sabadell Reunió PEIPU

28 caateeb Comissió SIS

29 Ajuntament Rubí Reunió CT Vallès Occidental-Ajuntament

FEBRER

DIA LLOC REUNIÓ

1 caateeb Comissió d’atribucions

1 caateeb Comissió atenció col·legiat

2 ITEC CCF - Coordinació

2 Ajuntament Sabadell Reunió CT Vallès Occidental-Ajuntament

3 Gremi de Constructors Jornada IVA en rehabilitació

4 caateeb EBS Day

8 ITEC Assemblea Plenària CCF

8 Delegació Maresme Junta de Govern

9 Ajuntament Palau-solità  Reunió CT Vallès Occidental-Ajuntament 
 i Plegamans

11 Ajuntament Barcelona GT Rehabilitació. Consell Habitatge Social

11 WebEx Audio Technical Summit 2017

12 Ministerio de Fomento Comisión Es.Bim

15 Construràdio Tertúlia EBS

17 caateeb Comissió d’atribucions

17 ITEC Comissió Permanent del Patronat

17 CECOT Reunió Junta CECOT

17 Roca Barcelona Gallery Sopar EBS

18 EBS Tertúlia Construràdio

19 Ajuntament Barcelona Assemblea OBRA
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22 caateeb Junta de Govern

23 Patronat Municipal Constitució Comitè d’innovació 
 de l’Habitatge

23 PREMAAT Reunió directors corredories

24 Hotel Palace Fòrum Europa. Esmorzar Josep Rull

24 COEIC Taula Col·legis Tècnics

24 caateeb Comissió deontològica

25 Ajuntament Sabadell Reunió PEIPU

26 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

29 caateeb Reunió Convenció constitucional ciutadana

29 caateeb Reunió Construràdio

MARÇ

DIA LLOC REUNIÓ

1 Ajuntament Bcn Reunió “Aparellador de capçalera”

2 caateeb Comissió Visats

3 Cadena Ser Entrevista

5 Facultat Medicina UB Convenció Constituent Ciutadana de Catalunya

7 caateeb Junta de Govern

8 caateeb Entrevista La Vanguardia

8 WebEx Junta Directiva BSSCh

8 Departament Territori Reunió conseller Rull

9 Fira Barcelona Inauguració Saló Ensenyament

10 COAAT Madrid Signatura ACP

10 Infraestructures Reunió Infraestructures/EIC/CETIB

10 CGATE Junta de Gobierno CGATE

11 Fundación Laboral Visita amb CGATE 
 de la Construcción

15 Infraestructures Entrevista president Infraestructures.cat

15 Connexió telefònica Comisión BIM SG 1.5 Pla estratègic

15 Conselleria Habitatge Reunió consellera Meritxell Borràs

16 COEIC TID-PAU
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16 caateeb Comissió valoració escenaris polítics a Catalunuya

16 caateeb Comissió d’assegurances

16 ITEC Comissió Permanent del Patronat

17 caateeb Junta de Govern Consell Català

17 Oficina de la Comissió Europea a Barcelona Lliurament manifest Intercat

17 caateeb Comitè editorial L’Informatiu

21 caateeb Junta de Govern

22 Edifici HUB Jornada Informativa de la Convocatòria d’Ajuts a la Rehabilitació  
  d’Habitatges i Edificis 2016

30 ITEC CCF Coordinació

30 Comissió deontològica Comissió deontològica

ABRIL

DIA LLOC REUNIÓ

4 caateeb Junta de Govern

6 Skype Reunió Es.BIM SG 1.4

6 COAATM Reunió president COAATM

7 Delegació Terrassa Acte 25 aniversari Delegació

8 caateeb Comitè estratègic Rehabilita

11 Construràdio Programa especial aniversari

12 ITEC CCF GT2- Processos

14 Fundació Miró Aniversari RiME

15 WebEx Junta Directiva BSSCh

19 Torneig Godó Dinar Banc Sabadell

20 Granada Contart ponència inaugural

20 Granada Reunió de treball PREMAAT

20 Granada Contart Ponència bim

20 ITEC Comissió Permanent del Patronat

20 WebEx BSSCh Technical Summit

20 Granada Taula rodona “La profesión en el contexto internacional”

21 Granada Junta de Govern PREMAAT
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21 Granada Taula rodona “La importancia de la unión de los profesionales a través  
  de los Colegios”

21 FCB Presentació nou Camp Nou

21 Granada Contart Ponència SEREM

22 Granada Premios europeos de la AT a la seguridad en construcción

22 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

22 Granada Sopar de cloenda Contart

23 Granada Assemblea CGATE

25 COEIC Col·legis A/Llei Arquitectura

25 caateeb Comissió econòmica

25 ITEC Acte DAU número 100

26 Ajuntament Barcelona Comitè d’Innovació de l’Habitatge

26 caateeb Comissió SIS

27 ITEC CCF Coordinació

28 ICAB Junta Directiva Intercol·legial

29 Cova de Sant Ignasi Visita guiada Delegació Bages-Berguedà-Anoia

MAIG

DIA LLOC REUNIÓ 

2 PSC Reunió M. Iceta i J. Terrades

2 caateeb Junta de Govern

3 caateeb Jurat Premis Catalunya Construcció

3 COAC Reunió degà COAC

4 caateeb Taula rodona honoraris professionals

5 caateeb Assemblea General caateeb

6 CGATE Junta de Govern CGATE

6 Patronat Municipal Reunió amb director Serveis Tècnics 
 de l’Habitatge

6 Arenys de Mar Sopar Delegació Maresme

10 ITEC Reunió Estatuts 

11 ICAB Jornada Intercol·legial

12 COEIC TID-PAU
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13 Palau Macaya Master class Integrated Project Delivery

13 COAC Reunió degà COAC

19 caateeb Junta de Govern Consell Català

19 Col·legi Registradors Jornada sobre l’aplicació de la Llei 13/2015 en matèria de bases  
  gràfiques

20 ITEC Reunió degà COAC

20 ITEC Ple del Patronat

20 Col·legi Advocats Granollers Tribunal Arbitral Vallès Oriental

20 EuBIM ETS Ingeniería Edificación Valencia

21 EuBIM ETS Ingeniería Edificación Valencia

23 ITEC CCF Coordinació

23 caateeb Junta de Govern

24 COAC Presentació ASEMAS

24 ITEC CCF-GT2 Processos

24 caateeb Jurat Premis Catalunya Construcció

24 Seu d’Endesa a Barcelona 20è aniversari de Qualitat Habitatge Social

25 Direcció General Reunió DTES Projecte de Llei de l’Arquitectura 
 d’Urbanisme

25 caateeb EBS day post European BIM Summit

26 Parlament de Catalunya Reunió presidenta del Parlament

26 caateeb Acte 25 anys col·legiació

27 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

30 caateeb Comitè editorial de L’Informatiu

31 caateeb Jurat Premis Catalunya Construcció

31 COAC Conferència Daniel Mòdol

JUNY

DIA LLOC REUNIÓ 

1 4a Tinència d’Alcaldia Reunió Janet Sanz

1 Restaurant Reial Cercle Taula Col·legis Tècnics 
 Artístic

1 ICAB Junta Directiva Intercol·legial
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2 caateeb Jurat Premis Catalunya Construcció

2 Hotel Qgat Sopar de l’Entorn Immobiliari

3 ICAEN Reunió directora ICAEN

3 caateeb Reunió degà CETIB 

6 caateeb Reunió president CSCAE

6 Delegació Alt Junta de Govern 
 Penedès-Garraf

7 Colegio Caminos Madrid Jornada BIM 

7 Colegio Caminos Madrid Asamblea BSSCh

8 caateeb Matí Construcció La integració d’energies renovables en edificació

8 FAD Entrega Premis FAD

9 La Salle Acte de graduació i lliurament de diplomes

9 Camp Nou Sopar 30 aniversari ACE

10 Restaurant Cau Faluga -  Sopar Delegació Osona-Moianès 
 Manlleu

14 caateeb Entrevista El Punt-Avui

14 caateeb Jurat Premis Catalunya Construcció

15 Ateneu Barcelonès Presentació Informe Euroconstruct d’estiu 2016

15 ITEC Reunió DAPs

15 caateeb Assemblea Territorial premaat

16 ITEC Comissió Permanent del Patronat

16 caateeb Comissió d’obres

17 MUSAAT Assemblea musaat

17 Museu Marítim Sopar Administradors de Finques

17 Finca Urpina Sopar Delegació Bages-Berguedà-Anoia

18 CGATE Assemblea CGATE

20 Direcció General Territori Reunió Consell català / director general TiS 
 i Urbanisme

20 FAD Assemblea Arquinfad

20 caateeb Junta de Govern

21 caateeb Dinars Construcció amb Josep Rull

22 Roca Barcelona Gallery EBS Day
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22 caateeb Entrevista diari ARA

22 ICAB Assemblea Intercol·legial

23 ITEC CCF Coordinació

23 CGATE Reunió CGATE

23 PREMAAT Jornada CGATE Gestió col·legis petits i mitjans

24 PREMAAT Assemblea premaat

24 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

27 EPSEB Patronat Consell Empresarial EPSEB

28 GBCe Junta Directiva GBCe

29 caateeb CCF-ITEC Assemblea Plenària

29 El Punt TV Entrevista El Punt TV

30 Mercat dels Encants de Barcelona La Nit de la Construcció

JULIOL

DIA LLOC REUNIÓ 

4 ITEC CCF GT2- Processos

4 caateeb Junta de Govern

5 COAC Conferència conseller  J. Rull

6 COEIC TID-PAU

7 caateeb Consell assessor L’Informatiu

8 CGATE Junta de Gobierno CGATE

11 caateeb Reunió acp

11 DG Urbanisme Reunió director general Urbanisme / Consell català

11 caateeb Comissió d’obres

11 Gerència d’Ecologia Urbana Projecte de connexió de les xarxes del tramvia

12 WebEx Junta Directiva BSSCh

14 caateeb Junta de Govern Consell català

15 BTV Entrevista Informatiu Matí

18 caateeb Junta de Govern

19 Col·legi Enginyers Taula de Col·legis Tècnics 
 Telecomunicacions
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19 caateeb Comissió d’Assegurances

20 ITEC CCF Coordinació

20 caateeb Comitè editorial L’Informatiu

21 caateeb Comitè Rehabilita

21 caateeb Reunió procediment Càritas

22 Ministerio de Fomento Comisión bim

22 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

25 caateeb Associació Catalana de Facility Management

25 caateeb Comissió d’obres

28 ITEC Comissió Permanent del Patronat

29 CGATE Comisión Ejecutiva

SETEMBRE

DIA LLOC REUNIÓ 

1 COAATM Area Building School

2 CGATE Comisión Ejecutiva CGATE

5 caateeb Junta de Govern

8 COAAT Madrid Reunió president COAATM

8 Saló de Cent -  Ponència commemorativa Diada Nacional 
 Ajuntament Barcelona

11 Monument Rafel Casanovas Ofrena Diada Nacional 

12 caateeb Lliurament certificats ACP

13 ITEC CCF GT2- Processos

15 COAATM Reunió COAATM

15 Sala Moragues, Born CC 25è aniversari Bis Structures

19 caateeb Director de Master Builders (Austràlia)

20 Delegació Bages- Reunió CT 
 Berguedà-Anoia

21 Plaça de les Glòries Visita d’obres RICS 
 de Barcelona

21 caateeb Seguiment EBS

22 Diputació de Barcelona Liweb Diputació
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22 ITEC CCF Coordinació

22 caateeb Junta de Govern Consell català

22 caateeb Comitè editorial de L’Informatiu

23 UPC Inauguració Curs acadèmic

23 Golf de l’Oller Sopar de Verema Delegació Bages-Berguedà-Anoia

26 caateeb Col·legiat Delfín López

26 Delegació Granollers Junta de Govern

27 caateeb Reunió Carme Trilla

27 caateeb Comissió d’obres

28 Ajuntament de Terrassa Jornada-Taller-Debat sobre Imatge, Marca de Ciutat, City Màrqueting  
  and Branding

28 Auditori St. Cugat Fòrum Sabadell Professional

29 ITEC Comissió Permanent del Patronat

30 Intercol·legial Taula Tècnica Intercol·legial

OCTUBRE

DIA LLOC REUNIÓ 

3 caateeb Inauguració Rehabilita

3 caateeb Roda de premsa Rehabilita

4 Delegació Bages- Reunió CT 
 Berguedà-Anoia

4 caateeb Comissió econòmica

5 caateeb Seguiment EBS

5 caateeb Comissió de Visats

7 caateeb Junta de Govern CGATE

7 Mas Viver de Torrebonica Sopar Delegació Vallès Occidental

8 Pg. Lluís Companys Inauguració Fira de la Rehabilitació 
 Barcelona

10 Parlament de Catalunya Diputat Sergi Sanz

10 caateeb Junta de Govern

13 caateeb Acte 50 anys col·legiació

17 caateeb Junta de Govern
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19 caateeb Liweb col·legis professionals

19 Parlament de Catalunya Presentació Llei d’Arquitectura

20 CGATE Jornada de Gabinetes Técnicos

20 Consell de l’Habitatge Comissió permanent del CHS 
 Social de Barcelona

20 ITEC CCF Coordinació

20 Bisbat St. Feliu de Presentació conveni Càritas Diocesana 
 Llobregat

20 L’Auditori  Nit de l’Empresari CECOT

21 BIMSA Liweb BIMSA

24 caateeb Junta de Govern

27 Feria de Madrid BIMExpo 2016

25 ITEC CCF GT2- Processos

26 GBCe Junta Directiva GBCe

26 caateeb Reunió Premis Catalunya Construcció

27 caateeb Acte d’Inici any acadèmic

28 caateeb Entrevista TV3 - Valor Afegit

28 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

31 caateeb Reunió CSCAE/COAC

NOVEMBRE

DIA LLOC REUNIÓ 

2 caateeb Reunió ECREE

2 caateeb Comissió de Visats

3 caateeb Comitè editorial de L’Informatiu

3 Consell de l’Habitatge Plenari CHS 
 Social de Barcelona

3 Hotel Qgat Sopar Entorn Immobiliari

4 CGATE Junta de Govern CGATE

4 MUSAAT Reunió MUSAAT

4 PREMAAT Reunió de presidents de col·legis

5 CGATE Assemblea CGATE
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7 caateeb Comissió JG AT de referència

7 Construmat Conveni Construmat EBS

7 Palau de la Generalitat Trobada president Puigdemont

7 caateeb Junta de Govern

8 caateeb Propamsa

8 caateeb Reunió CETOP A/Liweb

10 caateeb Reunió Carme Trilla

11 Auditori Llinars del Vallès Inauguració Auditori

14 caateeb Ponència Santi Vidal

14 La Fàbrica del Sol Bcn Sostenible - Sessió col·legis professionals

15 caateeb Inauguració Construjove

15 caateeb Esmorzar directors d’escoles AT

15 caateeb Cloenda Construjove

16 ITEC Ple del Patronat

16 COEIC TID-PAU

16 ITEC CCF Coordinació

16 caateeb Comissió Seguretat i Salut

18 Espai Endesa Jornada Llei del Territori

18 caateeb Comitè estratègic EBS

18 caateeb Comissió selecció Premi Emprenedoria 

21 ITEC Assemblea Plenària CCF

22 ITEC Sessió decret contractació i BIM

22 Gerència d’Ecologia Urbana Reunió Gerent

23 caateeb Viquimarató de l’Edificació 2016

24 caateeb Junta de Govern Consell català

24 caateeb EBS Day

24 Fòrum Berger Balaguer Presentació Projecte Life Clinomics

24 Palau de la Música Sopar inaugural Euroconstruct

25 Ateneu Barcelonès Conferència inaugural Euroconstruct

25 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial
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25 COAC Cloenda Congrés Arquitectura

25 Mas Llombart Sopar Vallès Oriental

28 caateeb Comissió d’Assegurances

28 caateeb Junta de Govern

29 Secretaria General Territori Secretari general Territori i Sostenibilitat

29 ITEC CCF GT2- Processos

29 caateeb Lliurament Premi Emprenedoria

30 caateeb Taula de Col·legis Tècnics

30 EPSEB Assemblea Rehabimed

30 ICAB Junta Directiva Intercol·legial

DESEMBRE

DIA LLOC REUNIÓ 

1 ITEC Comissió Permanent del Patronat

2 CGATE Junta de Govern CGATE

2 caateeb Tancament Comitè Estratègic Rehabilita

2 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

7 caateeb Consell assessor de L’Informatiu 

12 Palau Robert Presentació document de bases del Pacte Nacional per a la Transició  
 de Barcelona  Energètica de Catalunya

12 caateeb Junta de Govern

13 caateeb Col·loqui Lluís Llach

13 Teatre Nacional Cloenda Any Ramon Llull 
 de Catalunya

14 WebEx Junta Directiva BSSCh

14 Basílica Sta.Maria del Mar Concert de Nadal

15 Patronat Municipal Director Serveis Tècnics. J. Pascual 
 de l’Habitatge

15 caateeb Comité editorial de L’Informatiu

15 caateeb Seguiment EBS

15 Departament Governació Presentació projecte SHERPA
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15 caateeb Jornada Reflexions sobre el dret a l’habitatge 

15 Delegació Bages- Lliurament del “Premi Àlex Mazcuñán” 
 Berguedà-Anoia

15 World Trade Center Conferència i sopar Nadal ACE

15 Reial Club Tennis Sopar Gremi de Constructors 
 Barcelona

19 Saló de Cent - Consell General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
 Ajuntament Barcelona

20 caateeb Assemblea General caateeb

22 ITEC CCF Coordinació

22 caateeb Seguiment EBS

23 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial
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COMISSIONS  
COL·LEGIALS I REPRESENTACIÓ

En les diferents àrees de treball del caateeb hi treballen co-
missions formades per membres de la Junta de Govern, per-
sonal del Col·legi i també per col·legiats i col·legiades i altres 
professionals que hi col·laboren habitualment i de manera des-
interessada. A continuació fem una llista amb la composició 
d’aquestes comissions. Fem excepció de les comissions terri-
torials del caateeb, així com la seva representació en els àm-
bits comarcal i local, que apareixen en el capítol de la Memòria 
dedicada a les delegacions col·legials.

Comissió Deontològica

Jaume Casas

Esteve Aymà 

Anna Simó 

Joan Olona 

Joan Leiva

Comissió d’Atenció al Col·legiat

Joan Bosch

Jaume Casas

Bernat Navarro

Joan Ignasi Soldevilla

Comissió d’Assegurances

Jordi Gosalves 

Maria Àngels Sànchez

Celestí Ventura  

Joan Ignasi Soldevilla 

Llorenç Serra

Comissió Sènior 

Josep Mas 

Rafael Cercós

Josep Vila

Magí Miracle

Jaume Palmés

Joaquim Sierra

Ramon Sala

Jordi Pijoan

Joan Bosch

Albert Gelabert

Comissió Júnior

Oscar Subirats

Bernat Navarro

Eva Boix

Adelma Sanabria

Laura Barroso

Claudia Vargas

Joan Serra

Alejandro Soldevila

Kellian Garrigós

Alberto Fernández

Mar López 

Beatriz Ariño



MEMÒRIA 2016  /  Caateeb    

37

Martí Coll

Andrea Fuentes

Bega Clavero

Cristina Igual

Comissió d’activitats

Jaume Casas

Sebastià Jané

Joan Olivella

Fernando Valero

Francisco José Andreu

Jesús Rey

Conxita Pladellorens

Natàlia Crespo

Sensi Gálvez

Comissió de Formació Contínua

Josep M. Forteza

Lourdes Estéfano

Francisco José Andreu

Marc Barjola

David Mercader

Pere Mora

Alba Xarpell

Manel Segura

Mònica Clemente

Álvaro Cecilia

Teresa Pallàs

Comitè editorial de L’informATiu  
i mitjans de comunicació

Jaume Casas

Carolina Cuevas

Sebastià Jané

Joan Ignasi Soldevilla 

Manuel Segura 

Carles Cartañá

Consell Assessor de L’informATiu

Eulàlia Aran

Josep Camps

Susana Pavón

Alejandro Soldevila 

Carles Cartañá

Comissió organitzadora dels  
Premis Catalunya Construcció

Maria Àngels Sánchez

Carolina Cuevas

Josep Maria Forteza

Celestí Ventura

Joan Ignasi Soldevilla

Carles Cartañá
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Comissió Econòmica

Marcos Barjola

Jesús M. Rey

Alfons Ollé

Rafael Cercós

Esteve Aymà

Fernando Valero

COMISSIONS TÈCNIQUES

Grup de treball sobre les ITE

Maria Àngels Sánchez

Jaume Casas

Joan-Félix Martínez

Manuel Segura

Sensi Gálvez

Josep Linares

Comissió de Seguretat i Salut  
en la Construcció 

Maria Àngels Sánchez

Ezequiel Bellet 

Natàlia Crespo

Josep Augé

Josep Picañol

Victòria Piera 

REPRESENTACIÓ  
EXTERNA DEL caateeb

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

Àmbit institucional

Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Consell de l’Habitatge Social de Barcelona

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

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

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

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

Comissió de seguiment Universitat Ramon Llull-La Salle

Comissió de seguiment upc-epseb

Taula lletrada dels col•legis professionals

Comisión bim del Ministerio de Fomento

Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya

Consell Assessor de l’icaen

Taula de certificació energètica dels col·legis professionals 
amb icaen

Estratègia catalana per la rehabilitació energètica (ecree)
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Consell General de l’Arquitectura  
Tècnica

Junta de Govern

Assemblea General

Grup de treball per al Pla Estratègic de l’Exercici Professional

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

Consell Català

Junta de Govern i presidència executiva

Taula d’experts en seguretat contra incendis (tinsi)

Taula de seguiment de la ite

Taula d’interpretació i desplegament dels plans 
d’autoprotecció (tiD-pau)

Taula d’accessibilitat a les activitats a Catalunya (taac)

Subcomissió d’aplicació del cte

Comissió de seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge 
2007-2016

Comissió Permanent de l’ITeC

Ple del Patronat de l’ITeC

Comissió de coordinació administrativa

Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya

Comitè d’Experts per a la reforma de les polítiques 
d’ordenació territorial i d’urbanisme de Catalunya

Pla Especial d’emergències sísmiques a Catalunya  
(sismicat)

Comitè Assessor del Centre de Mediació de Dret Privat a 
Catalunya. Departament de Justícia

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

Taula consultiva de les Instal·lacions Elèctriques de Baixa 
Tensió (tc-ie)

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

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

Comitè European bim Summit

Grup de treball d’edificació del codi accessibilitat

Comissió de preus, llibre de l’edifici, gestió de residus i cQ del 
tcQ de l’ITeC.

Comitè Rehabilita

Altres comissions

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

Comitè executiu de l’associació Observatori de Bracelona per 
la Rehabilitació (obra)

Comissió Mixta de seguiment de declaracions ambientals de 
productes Dap’s

Club emas
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ÀREA TÈCNICA

El caateeb està representat i participa activament en les ins-
titucions 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)

Taula consultiva de les Instal·lacions Elèctriques de Baixa 
Tensió (tc-ie)

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

Taula de certificació energètica dels col·legis professionals 
amb icaen

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

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

Taula de seguiment del Consorci Metropolità de l’Habitatge

Comissió de formació contínua del caateeb

Comitè European bim Summit

Grup de treball d’edificació del Codi d’Accessibilitat

Comissió de preus, llibre de l’edifici, gestió de residus i cQ del 
tcQ de l’ITeC

CONVENIS DE  
COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL

El Col·legi ha signat al llarg de l’any 2016 acords de col·laboració 
amb entitats del sector amb l’objectiu de treballar conjunta-
ment i també per facilitar nous serveis als col·legiats. També 
s’han establert acords de col·laboració en l’àmbit comarcal i 
local. A continuació, enumerem alguns dels més destacats:

Conveni de patrocini amb Gas Natural

Conveni de col·laboració amb Caixa d’Enginyers per dur a 
terme accions comercials

Conveni de patrocini amb basf

Conveni de col·laboració amb cecot per a la promoció del 
centre de Reempresa de Catalunya

Conveni de col·laboració amb l’Associació de Professionals 
Sèniors al Servei del Territori

Conveni de col·laboració amb el Laboratori de Materials de la 
upc

Conveni de col·laboració amb Fira de Barcelona per a 
l’organització de Construmat

Conveni de col·laboració amb l’Associació d’Empresaris del 
Garraf, l’Alt Penedès i Baix Penedès (aDepg) per impulsar 
accions conjuntes

Conveni de col·laboració amb el Departament d’Empresa i 
Ocupació per a la promoció del Llibre d’Incidències electrònic

Conveni amb el Consorci de l’Habitatge de Barcelona per 
facilitar la realització d’ite en la convocatòria d’ajuts 2015

Conveni de patrocini amb Navasa Construcciones y 
Estructuras

Conveni amb la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals 
per a l’orientació als professionals en l’àmbit del MónCat

Conveni per a la concessió de beques de la Corredoria 
d’Assegurances asp

Conveni amb Creu Roja Espanyola per a la promoció 
d’accions destinades a l’ajut a la infància
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Conveni de col·laboració amb Roca Sanitario per a 
l’organització de l’European bim Summit Barcelona 2016

Conveni amb Propamsa com a patrocinador preferent del 
caateeb 2016

Conveni amb Banc Sabadell per a la promoció de nous 
avantatges als col·legiats

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 especial-
ment en els àmbits de les publicacions, les sessions tècniques 
i les activitats de caràcter social. Les empreses amb les quals 
s’ha signat conveni de col·laboració l’any 2016 han estat:

BANC SABADELL (Concert de Nadal)

BASF CONSTRUCTION SYSTEMS (Concert de Nadal)

CAIXA D’ENGINYERS (La Nit de la Construcció)

CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ 4ARK (La Nit de la 
Construcció)

ENDESA ENERGIA SAU (Rehabilita 2016)

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN (La Nit de la Construcció – 
Campionat de Golf – Formació)

41

IBERMAPEI ( Espai Empresa – Article tècnic)

PROPAMSA (Patró preferent del caateeb)

ROCA (EUROPEAN bim SUMMIT)

SEPRA, Servei de Prevenció Integral (Documents a l’abast)

SOM-HI CONSTRUCCIONS I REFORMES INTEGRALS (La Nit 
de la Construcció – Concert de Nadal)

THYSSEN KRUPP ELEVADORES S.L (Rehabilita 2016)
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⁄ ⁄ Signatura del conveni de col·laboració amb Roca Sanitario per a l’organització  
     de l’European bim Summit 2016

⁄ ⁄ D’esquerra a dreta, Joan Ignasi Soldevilla, director general del Caateeb; Eva  
     Ferrer, i Verònica Giró, en representació de Construcció i Rehabilitació 4 Ark,  
     després de la signatura de conveni, al costat de l’escultura El Llagost de  
     Joan Brossa i Josep Pla-Narbona, que corona la façana del Caateeb

⁄ ⁄ Jordi Gosalves i Gemma Soledad Amat signen el coneni de col·laboració  
     del Banc Sabadell

⁄ ⁄ Joan Ignasi Soldevilla, director general del caateeb i Manel Real, director  
     general de Som-hi signen el conveni de col·laboració per al 2016
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SUPORT DE LES EMPRESES

Llistat d’empreses i entitats que han col·laborat amb el  
caateeb al llarg del 2016, ja sigui amb patrocinis, publicitat i 
organització d’activitats:

4 ARK 

ACTIS

AISLUX CATALUNYA

ALLPLAN SYSTEMS ESPAÑA

ALTRA SOFTWARE

Andrew López Sáez (SOLIBRI IBERIA)

ANFAPA

APPEC

ARTIC INDUST. QUIMICA

ASIDEK

ASUNI SOFT S.L.

AUTODESK 

BANC DE SABADELL

BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA

BENTLEY SYSTEMS

BIOAIRE EFC. ENER.

BUDESA

CAD BIM AND SOFTWARE CONSULT.

CAIXA D'ENGINYERS

CAPITOL ESPANYOL BARCELONA

CAPTAE DIGITALIZADO 3D

CECAM

CERACASA

COINTECS

COLORKER

COMERCIAL PROJAR

CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET 

CONSTRUCTORA DE CALAF SAU

CONSTRUSOFT

CONTRACTA, OBRES TEC. I REHABILITACIO

DAVID MUNNE

DOUBLE TRADE SPAIN

EIREA ANALYTICS

EIXVERD (Lidia Calvo) 

ENCOFRADOS J. ALSINA

ENDESA ENERGIA 

ESTUDI SALLES-VALLS

FAKRO SPAIN

FARO SPAIN 

FIRA DE BARCELONA

FSO INTERNACIONAL

FUNDACION LABORAL DE LA C.

FUNDACION POLITECNICA DE CATALUNYA

FUNDACION Y DESARROLLO PROYECTOS

GARCIA FAURA

GAS NATURAL DISTRIBUCION

GEOSEC ESPAÑA 

GRESMANC INTERNACIONAL



44

Caateeb  /  MEMÒRIA 2016  

GRESPANIA

GRUPMAS

HEWLETT PACKARD ESP.

IBERTRAC

IDP INGENIERIA Y ARQUITEC.

IGENMAI UNIPERSSOAL LDA

IPL

ITEC

KIMIA S.p.A

KNAUF INSULATION

LLUIS DACHS, CONSTRUCCIONS

LUMION

MAPEI

MECANOVIGA

MEDICLINICS

MNA GLOBAL GROUP

MURPROTEC ESPAÑA

NAVASA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS 

NOU BAU

ORKLI SCDAD. COOP.

PINTURES MONTO

PORCELANOSA

PREDECAT

PRESTO IBERICA 

PROMSA

PROPAMSA

PUJALIFT

PUMA MORCEM 

PURAGUA SYSTEMS 2000 

Q-RAILING EUROPA HOLDING

REHABILIT

RESITUB

ROBERT BOSCH - JUNKERS

ROCA SANITARIO

ROCKWOOL PENINSULAR

SACETA (Samuel Aceta)

SACOPA

SACYR CONSTRUCCION 

SAPA BUILDING SYST.

SCHLUTERS SYSTEMS 

SCRINSER 

SECLA,SA

SECURITAS DIRECT ESPAÑA 

SEPRA, SERVEI DE PREV. INT. SCC

SIBER ZONE

SIKA

SOMFY

SOM-HI CONSTRUCCIONS 

STANDARD HIDRAULICA

STOREN

TECNARIA

TECNOSOLAR 
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TEST TECNOLOGIA DE SIST.

TEULES 2001

THYSSENKRUPP ELEVADORES

TISSAGE ET EDUCTION SERGE FERRERI

TOLDOS ROS

TOPCON POSITIONING SPAIN SLU

TOPCRET 

TRAC REHABILITACIÇIÓ D'EDIFICIS

URETEK

URSA IBERICA AISLANTES

WACKER QUIMICA IBERICA 

WATIUM S.L.

ESPAI EMPRESA

També aquest any s’han celebrat sessions tècniques de pre-
sentació de productes i serveis que han estat seguides amb 
gran interès pels professionals. A la seu central s’han fet 12 
sessions d’Espai Empresa, amb una inscripció total de 496 
persones.
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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 d’aparellador, arquitecte tècnic i 
enginyer d’edificació i treballa per promocionar-lo tècnicament i econòmicament, com també per projectar la 
seva funció social. Per a dur a terme aquesta tasca, el caateeb assumeix igualment el paper d’una entitat de 
serveis, no solament per als seus col·legiats, sinó també per a la resta de professionals i empreses del sector 
de l’edificació, l’arquitectura i 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 d’arquitectura tècnica i enginyeria 
d’edificació mitjançant la precol·legiació. Amb aquesta modalitat, els estudiants poden accedir a bona part 
dels serveis en condicions similars als col·legiats. Finalment el caateeb contempla la possibilitat d’afiliació 
a altres professionals que mostren interès en gaudir dels seus serveis, productes i avantatges. Com cada any, 
s’han realitzat sessions informatives d’acollida als nous col·legiats. L’objectiu d’aquestes sessions és donar 
a conèixer els serveis del Col·legi i assessorar sobre l’exercici de la professió una vegada s’ha obtingut la 
titulació universitària.

/ 1.5 
integrants deL caateeb
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El col·legi representa i ordena 
l’exercici de la professió i també 

treballa per promocionar-la  
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Nombre de col·legiats 

Nombre de col·legiats del caateeb amb col·legiació única 7.345

Col·legiats com a segona col·legiació i altres casos amb efectes a 31/12/2016 81

TOTAL 7.426

INTEGRANTS DEL CAATEEB

Nombre de col·legiats 7.426

 - En actiu 5.608

 - Sense activitat professional  1.818

Nombre de precol·legiats 137

Nombre de societats professionals 197

Nombre d’afiliats 3

TOTAL 7.763

Aquestes dades estan tancades a 31 de desembre de 2016
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ALTES I BAIXES

En aquest servei es tramiten els processos de col·legiació 
(altes, baixes, reingressos i trasllats). Al llarg del 2016 s’han 
col·legiat 272 professionals, dels quals 214 són de nova incor-
poració, i 58 corresponen a reingrés en el caateeb.

Durant aquest any s’han donat de baixa 261 col·legiats, dels 
quals 187 corresponen a baixa voluntària, 6 han estat baixa per 
trasllat a un altre col·legi, 35 han causat baixa per defunció i 
33 per l’article 18D dels estatuts del caateeb. El resultat final 
és que a 31 de desembre de 2016 el nombre de col·legiats del 
caateeb és de 7.426.

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL

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

Alt Penedès-Garraf: 261

Bages-Berguedà-Anoia: 324

Barcelonès i Baix Llobregat: 4.677*

Maresme: 576

Osona-Moianès: 202

Vallès Occidental: 927

Vallès Oriental: 459

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

/ 1.6 
coL·Legiació
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DONES 

 Estàndard:  1.549

 Júnior: 34

 Sènior:  25

 Invalidesa: 8

HOMES 

 Estàndard:  4.687

 Júnior: 84

 Sènior:  946

 Invalidesa: 88

TOTAL

 Estàndard:  6.236

 Júnior: 118

 Sènior:  976

 Invalidesa: 96

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’inici de l’exercici profes-
sional una vegada s’ha obtingut la titulació d’arquitecte tèc-
nic, enginyer d’edificació o graduat en ciències i tecnologies de 
l’edificació. El Col·legi va realitzar sessions informatives en les 
quals hi van participar 37 col·legiats.

DISTRIBUCIÓ PER GÈNERE

Del total de col·legiats a 31 de desembre de 2016:

Dones: 1.616

Homes: 5.810

5.810

1.616
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PRECOL·LEGIACIÓ I 
COL·LABORACIÓ AMB LES ESCOLES

Apropem el món laboral a l’estudiant d’arquitectura tècnica i 
enginyeria d’edificació mitjançant la precol·legiació. Els estu-
diants poden formar part del Col·legi i accedir a la majoria de 
serveis en les mateixes condicions que els col·legiats. Amb 
l’estreta relació que manté amb les universitats, el Col·legi 
hi col·labora amb el lliurament dels Premis als millors pro-
jectes de final de carrera de l’Escola Politècnica Superior de 
l’Edificació de Barcelona (epseb) i de l’Escola La Salle. A més, 
organitza conferències i cursos gratuïts pels estudiants amb la 
finalitat d’apropar-los al món laboral.

El nombre d’estudiants que a l’any 2016 tenen la condició de 
precol·legiats és de 137.   

Alt Penedès - Garraf: 8

Bages - Berguedà - Anoia: 92

Barcelonès - Baix Llobregat* : 99 

Maresme: 2

Osona - Moianès: 2

Vallès Oriental: 8 

Vallès Occidental: 16

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

2 2 2
16

8 8

99

EXERCENTS I NO EXERCENTS

Es considera un col·legiat "exercent" aquell que desenvolupa 
qualsevol activitat pròpia de la professió, amb independència 
de la modalitat d'exercici. Particularment, el professional que 
realitza treballs subjectes al visat ha de tenir obligatòriament 
la condició de col·legiat exercent. 

Així mateix, de conformitat amb la Llei 7/2006 d'exercici de 
professions titulades de Catalunya, els professionals exercents 
estan obligats a disposar d'una assegurança de responsabili-
tat civil. 

En canvi, es considera un col·legiat "no exercent" aquell que no 
desenvolupa cap activitat pròpia de la professió. Els col·legiats 
que constin com a "no exercents" no poden visar ni registrar 
treballs professionals, no formen part de la base de dades de 
la "ventanilla única" (que engloba tots els arquitectes tècnics 
exercents, col·legiats en qualsevol col·legi de l'Estat espanyol, 
per facilitar l'exercici en tot el territori espanyol), i tampoc po-
den formar part de la borsa de treballs liberals (btl) o de les 
llistes de pèrits que gestiona el caateeb.

Exercents :  5.608

No exercents :  1.818

5.608

1.818
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RESIDENTS I NO RESIDENTS

Residents: 7.344

No residents : 81 

ACREDITATS

El nombre d’acreditats és de 1.489 repartits segons el quadre:

Acreditats Catalunya: 776

Acreditats Espanya : 713

7.344

81

SOCIETATS PROFESSIONALS

El nombre de societats professionals és de 197.

AFILIATS

El nombre d’afiliats és de 3.
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SERVEI DE  
MEDIACIÓ COL·LEGIAL (smc)

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

Indicadors smC 2016: expedients nous 42

TRAMITACIÓ  
EXPEDIENTS SANCIONADORS

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

Indicadors expedients sancionadors 2016

 Expedients Expedients 
 informatius sancionadors

Número  -  1

Infracció  -  Falsejament de  
   certificat de col·legiació

Resolució  - Sancionadora  
   (multa de 1.001 €)

 Expedients Expedients 
 informatius sancionadors

Número  -  4

Infracció  -  Incompliment dels deures  
   professionals amb perjudici  
   per al client i per a la dignitat  
   de la professió (no realització  
   de la feina contractada,  
   malgrat haver cobrat per 
   avançat els honoraris  
   professionals). Més no atendre  
   els requeriments del Col·legi.

Resolució  - Sancionadora (3 o 6 mesos  
   d’inhabilitació professional  
   + amonestació)

/ 1.7 
deontoLogia ProfessionaL
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COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL

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

El Col·legi té les certificacions ambientals 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 certifi-
cats segons la norma europea emas i la norma internacional 
iso 14001. 

Aquest any 2016, una vegada més, el caateeb ha renovat el 
seu compromís ambiental al superar amb èxit la renovació de 
les seves certificacions i en elaborar una declaració ambien-
tal pública pròpia. L'auditoria del sistema ha estat feta per 
l'empresa de verificació ambiental dnv Business Assurance 
España.

L’any 2014 vàrem rebre el reconeixement de 10 anys d'emas 
que es va fer en l'acte de lliurament dels Premis emas Cata-
lunya 2014. L’any següent el caateeb va rebre de la Comissió 
Europea el premi Sylver recognition for 10 years of constinuous 
emas registration reconeixement a la continuïtat del registre 
emas als últims 10 anys.

Les accions mediambientals d’aquest any 2016 del caateeb 
han estat encapçalades per “Rehabilita 2016”. L’edició d’aquest 
any s’ha celebrat en la seva versió completa amb la Setmana 
de la Rehabilitació i la Fira de la Rehabilitació. 

Tanmateix s’ha continuant amb la difusió i desenvolupament 
de l’Agenda de la Construcció Sostenible, eina pensada per 

/ 1.8 
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posar a l’abast dels professionals, les empreses i tot tipus 
d’usuaris un directori complet de productes, fabricants, publi-
cacions normatives i ajuts dirigits a minimitzar l’impacte me-
diambiental de l’activitat constructiva. Aquesta iniciativa té el 
recolzament i la col·laboració d’altres institucions.

En aquesta mateixa línia va posar en marxa a l’octubre de l’any 
2010 el nou Sistema de Declaracions Ambientals de Productes 
de la Construcció (dapcons) que, conegudes com a etiquetes 
mediambientals tipus III, analitzen el procés de fabricació dels 
productes segons la metodologia d’anàlisi del cicle de vida 
(acv) per obtenir-ne els seus impactes ambientals detallats. 
Aquest treball, que s’ha desenvolupat conjuntament amb el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, va 
rebre l’any 2011 el reconeixement internacional, i el Sistema 
dapcons és membre de l’eco platform, organització europea 
per a l’homogeneïtzació dels procediments i el reconeixement 
mutu des productes amb aquesta certificació ambiental. 

En l’anualitat 2012-2013 el Col·legi va renovar el seu compro-
mís mediambiental amb la ciutat de Barcelona, signant el 11 
de desembre de 2012 el Compromís Ciutadà per la Sosteni-
bilitat (Agenda 21 bcn). La Junta de Govern va aprovar el nou 
Pla d’Acció 2012-2022 al mes d’octubre de 2013 i actualment 
estem fent el desenvolupament del mateix i portant a terme les 
accions compromeses. 

El Col·legi continua aportant a la societat en general i especial-
ment als més petits, noves eines pedagògiques de sensibilit-
zació i conscienciació mediambiental com és el taller “Amb la 
casa sí que s’hi juga”, adreçat a nens i nenes de 8 a 12 anys de 
les escoles catalanes.

QUALITAT CERTIFICADA

Una formació continuada, especialitzada i adequada és la 
base per poder optar a les millors oportunitats en la vida pro-
fessional. Per aquest motiu, el caateeb du a terme una tas-
ca destacada en l’àmbit de la formació dels professionals de 
l’edificació. L’objectiu és preparar-los per a un mercat cada ve-
gada 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 profes-
sionals. Per aquest motiu, es va implantar un sistema de gestió 
de qualitat i l’any 2004 es va aconseguir la certificació iso 9001, 
que s’ha anat actualitzant any rere any. Això ens ha permès 
ampliar l’oferta formativa i, alhora, millorar-ne la qualitat. Amb 
aquesta finalitat, s’ha elaborat una política de qualitat que prio-
ritza els aspectes de metodologia i gestió més importants que 
enriqueixen la formació que ofereix el caateeb.

⁄ ⁄ Exposició de dibuixos infantils de protecció de l’entorn a la Fira Rehabilita ⁄ ⁄ Taller de conscienciació mediambiental Amb la casa sí que s’hi juga
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RECURSOS HUMANS

Durant aquest exercici 2016 la unitat de Recursos Humans ha 
treballat sobre els següents temes:

1. Executar el pla de millora en l’atenció col·legial. S’han 
impartit un total de 10 accions formatives. 

2. Execució del pla de prevenció de riscos laborals: Avalua-
ció dels riscos laborals dels llocs de treball, accions de for-
mació i sensibilització al personal en matèria de prevenció, 
simulacre d’evacuació, coordinació d’activitats preventives 
amb altres agents del caateeb.

3. Elaboració del projecte de millora de convivència interna.

Dades d’evolució estadística:

 Plantilla ETT’s Becaris TOTAL

2016 46 1 8 55

2015 45 2 7 54

Distribució de la plantilla:

  Dones Homes

Director General 0 1

Tit. Superior 5 0

Tit. Mig 4 6

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 31 15

/ 1.9 
serveis generaLs i recursos humans
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SERVEIS GENERALS

Les principals accions han estat:

1. Revisió i manteniment de les instal·lacions de totes les delegacions i la seu central. 

2. Canvi dels ascensors.

3. Custòdia i digitalització de la documentació.

4. Actualització dels sistema de vídeo vigilància i seguretat de la seu central.

5. Millores en el sistema d’àudio de la sala d’actes.

SISTEMES I DESENVOLUPAMENT INFORMÀTIC

La tasca desenvolupada al llarg del 2016 s’ha centrat principalment a:

1. Generar els certificats de col·legiació i d’habilitació en línia. 

2. El Llibre de l’edifici via web.

3. El Llibre d’incidències via web.

4. La nova borsa de treball liberal (btl).

Durant el 2016 hem atès un total de 72 consultes a través del servei atenció de microinformàtica.
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Trucades ateses Unitats  %

Formació             2.241   4%

Ocupació i treball 995 2%

Àrea Tècnica       9.489 16%

Assessoria Jurídica 3.247 6%

Visats 26.549 45%

Centre atenció telefònica 15.514    27%

Derivació centraleta 420    1%

Total 58.455  100%

La centraleta telefònica del caateeb ha rebut un total de 58.455 
trucades, de les quals han estat ateses pel centre d’informació 
i consultes telefòniques un 27% i la resta han estat ateses per 
cadascuna de la resta d’àrees del Col·legi. El pes més impor-
tant correspon a consultes sobre temes relacionats amb el 
Servei de Validació i Visats que suposen un 45% del total de les 
trucades, seguits dels serveis d’assessorament tècnic i jurídic 
amb un 22% del pes.

/ 2.1 
centre d’atenció teLefÒnica

ENTITAT DE REGISTRE DE CERTIFICATS DIGITALS

El caateeb com a entitat de registre de certificats digitals de CatCert i de Firmaprofessional, emet cer-
tificats digitals de ciutadà de IdCat, i certificats digitals de col·legiat de Firmaprofesional. Els moviments 
d’aquests dos tipus de certificats digitals durant el 2016 ha estat el següent:

Tipus certificat digital Altes  Revocacions Renovacions

Firma professional 6 6 26

IDCat 613 129 -

Sumen: 619 135 26
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VISATS I REGISTRE D’ACTUACIONS PROFESSIONALS

Al llarg de l’any 2016 s’han visat 67.338 treballs professionals, que representen una variació del -3% vers 
l’any anterior. Durant l’any 2015 es va produir un augment del nombre de visats de treballs relacionats 
amb l’obra i la seguretat del 17%, i es concloïa que l’augment de treballs d’obra i seguretat i direccions 
d’execució, vinculades fonamentalment amb l’obra nova, semblaven indicar una reactivació del sector. 
Durant l’any 2016, s’ha mantingut a l’alça el creixement del nombre de visats d’obra i seguretat, encara 
que amb una variació més moderada del 4%. Cal destacar que s’han mantingut els treballs de do+deo que 
corresponen a treballs de tècnic únic sense variació vers l’any anterior. 

Pel que fa els altres treballs, hi hagut un descens respecte a l’any anterior del 3%, Destaca la davallada 
del -64% del visat de ites, condicionat per l’entrada en vigor del decret 67/2015 i l’aflorament d’ites que va 
suposar en l’any 2015,es manté el visat dels certificats d’habitatge usat i s’incrementen els informes en 
general amb un 15%.

/ 2.2 
servei de vaLidació i  
exercici ProfessionaL
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TREBALLS VISATS 2015 2016   % DESV

Projectes 5.419        5.548     2%

Documentacions tècniques 2.424       2.189                  -10%

DO+DEO 8.884          8.847     0%

DEO 2.507  2.894     15%

Estudi Seguretat (ES) 387        448    16%

Estudi Bàsic Seguretat (EBS) 3.377      3.528     4%

Coordinació Seguretat 6.820 7.510     10%

SUMEN OBRA I SEGURETAT 29.818 30.964 4%

Informes 1.750 2.007 15%

Certificat d’Habitatge Usat (CHU) 28.000 28.481 2%

Certificats Eficiència Energètica  5.985 3.921    -34%

ITE 2.869 1.035     -64%

Altres 1.000 930     -7%

SUMEN ALTRES TREBALLS 39.604 36.374  -8%

TOTAL 69.422      67.338                   -3%



62

Caateeb  /  MEMÒRIA 2016  

ELS VISATS DE TREBALLS D’OBRA

Durant el 2016 s’han visat expedients corresponents a 11.741 
Direccions d’obres, dels quals 8.847 corresponen a direccions 
de tècnic únic que no mostren variació respecte l’any anterior i 
les 2.894 restants a direccions d’execució d’obra, habitualment 
associades a obra nova, que representen un 15% més que l’any 
anterior. El visat digital ha representat el 88% dels visats fets 
pel caateeb durant l’any 2016, i el 12% correspon a visat pre-
sencial que es distribueix per oficines de la següent manera:

Expedients presencials per oficines 2016
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LA TRAMITACIÓ I ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

El visat digital es manté com el canal habitual per a la tramitació en tot tipus d’expedient amb un 88% del 
pes total mantenint-se en el mateix valor que l’any anterior tal com explica el gràfic següent: 

A més dels visats de la demarcació de Barcelona, el caateeb ha tramitat 3.337 expedients de treballs 
ubicats a la demarcació d’altres províncies, que es manté sense desviació respecte l’any anterior. L’opció 
de registrar enlloc de visar continua amb un pes residual del 1,5% respecte al total d’expedients tramitats, 
només s’han comptabilitzat 1.018 actuacions registrades al llarg del 2016, un -29% respecte l’any anterior.

Durant el 2016 s’han atès a 7.706 visites presencials front els 76.895 contactes realitzats pels altres ca-
nals. S’han atès un total de 84.601 consultes i tramitat 68.356 expedients. La gestió a distància representa 
el 92% del total de la gestió feta des de visats.

 2015 2016  
ATENCIÓ PER CANAL PERSONES PERSONES DESVIACIÓ 
 ATESES ATESES

Visitants 8.508 7.706 -9%

Consultes telefòniques 47.908 26.549 -45%

Consultes correu electrònic 5.361 4.586 -14%

Encàrrecs missatgeria 1.963 1.835 -7%

Expedients digitals 46.396 43.925 -5%

Sumen 110.136 76.895 -30%

Total tramitació 101.628 84.601 -17%

Pes tramitació a distància 92% 90% -2%
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INFORMES D’IDONEÏTAT TÈCNICA (IT)

El caateeb és entitat habilitada per a la verificació i control de projectes i documentacions tècniques. 
Actualment realitza els següents tipus d’informes. 

1) La verificació i control de projectes per  l’elaboració d’informes d’idoneïtat tècnica en els tràmits 
d’intervenció municipal d’obres per l’Ajuntament de Barcelona.

2) Verificació del contingut documental dels expedients de sol·licituds de subvencions per al Consorci 
Metropolità de l’Habitatge (cmh) realitzant informes d’idoneïtat en el mo ment de la sol·licitud, a l’inici 
de les obres i en el moment de la sol·licitud de liquidació, quan les obres han finalitzat.

3) Verificació de la idoneïtat dels informes d’inspecció tècnica d’edificis, com a valor afegit al visat 
d’aquest tipus de treball.

Durant el 2016, s’han tramitat un total de 4.891 expedients d’Idoneïtat Tècnica, un 73% de projectes 
d’obres a Barcelona, un 12% d’inspeccions tècniques d’edificis, i el 15% restant d’expedient de sol·licituds 
de subvencions del Consorci Metropolità de l’Habitatge.

CONSULTORIA D’IDONEÏTAT TÈCNICA

La unitat d’idoneïtat tècnica ha atès un total de 5.620 consultes. 

Tipus de document Consultes %

Idoneïtat Barcelona 3.440   65%

ite 853 16%

cmh 632 12%

Atribucions i altres temes tècnics 335 6%
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El 2016 s’han fet 2 noves edicions dels tallers d’idoneïtat tècni-
ca sobre els temes següents:

Realització de consulta prèvia per a l’obtenció del permís 
d’obres i casuística. 

Projectes e-llicències per a la rehabilitació d’elements de 
l’envolupant. 

Projectes e-llicències per a millores d’accessibilitat i 
implantació d’ascensors en edificis existents. 

Projectes e-llicències referents a habitatges. 

Projectes e-llicències referents a locals comercials i oficines

I s’han publicat:

35 preguntes freqüents al web

1 instrucció tècnica que detalla les validacions que es fa en el 
procés de revisió tècnica

9 documents d’interpretació normativa

65



66

Caateeb  /  MEMÒRIA 2016  

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 se-
güents:

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 2016: 2.320 (85% telefòni-
ques o per correu electrònic i 15% visites presencials).

Els temes de consulta més comuns són sobre l’inici d’activitat 
liberal i contractació dels liberals; sobre atribucions i compe-
tències professionals, i els conflictes que generen amb altres 

professionals, especialment en un moment de lleuger incre-
ment de l’activitat del sector; i sobre responsabilitat civil i as-
segurances, especialment els dubtes en relació amb possibles 
reclamacions derivades de qualsevol treball professional i la 
seva defensa, i respecte a la preocupació per la responsabilitat 
civil quan es deixa d’exercir la professió i la que es transmet als 
hereus. També hi ha consultes sobre concursos i licitacions de 
les administracions públiques.

Es manté l’assessorament i el suport en matèria laboral; els 
dubtes sobre novetats fiscals i l’assessorament en expedients 
informatius i de comprovació de l’Agència Tributària; i, en 
paral·lel a l’augment d’activitat, les consultes diverses relatives 
a l’exercici professional, als permisos i les tramitacions amb 
les Administracions públiques, a les recomanacions en cas de 
represa d’obres paralitzades i/o renunciades pel tècnic ante-
rior, i sobre la interpretació i aplicació de la normativa sectorial.

Igualment, s’han mantingut les consultes sobre la situació del 
grau d’enginyer d’edificació i, en concret, sobre la correspon-
dència de l’anterior títol d’arquitecte tècnic a l’actual nivell 2 
(grau) del Marc Europeu d’Educació Superior/meces, així com 
sobre l’accés dels anteriors titulats i els nous graduats a la fun-
ció pública i els nivells corresponents.

A continuació reproduïm un gràfic que resumeix els temes 
principals de consulta en l’Assessoria Jurídica l’any 2016.

/ 2.3 
assessoria jurídica
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SERVEIS DE GESTIÓ JURÍDICA

SERVEI ACTIVITAT 2016

Defensa d’atribucions professionals 8 informes / 5 recursos

Reclamació extrajudicial d’honoraris  2 expedients

Registre de societats professionals  197 societats d’alta

Emissió certificats col·legials 

Certificats estàndards  2.816

Certificats específics 5

Certificats històric professional 50

Certificats aval Infraestructures   410

Legitimacions signatura / compulses professionals    28

Resposta d’oficis judicials 52

Emissió certificats per a tercers 22

DEFENSA DELS INTERESSOS  
DE LA PROFESSIÓ 

El caateeb, directament o a través del Consell de Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Catalunya, es part actora o demandada en diversos recursos 
administratius y judicials i altres expedients, en defensa dels 
interessos generals de la professió, en l’àmbit territorial de Bar-
celona o de Catalunya. La majoria d’aquests recursos són en 
matèria de defensa d’atribucions professionals i per resoldre 
la problemàtica relativa al nom del grau d’enginyer d’edificació.

SERVEI GRATUÏT D’IMPUGNACIÓ  
DE MULTES DE TRÀNSIT

Mitjançant un acord de col·laboració amb el Col·legi d’Agents 
Comercials de Barcelona (coacb), el caateeb ofereix als seus 
col·legiats un servei de reclamació de multes de trànsit. El ser-
vei és gratuït i es presta a les oficines del coacb, amb visita 
prèviament concertada amb l’advocat especialista extern, ca-
nalitzada a través de l’Assessoria Jurídica del caateeb.



68

Caateeb  /  MEMÒRIA 2016  

JORNADES JURÍDIQUES, SESSIONS INFORMATIVES I  
TALLERS PRÀCTICS

Sessió fiscal sobre la campanya de la renda 2015 
(10/5/2016)

Sessió fiscal sobre el tancament exercici 2016 i novetats 
2017 (23/11/2016)

Sessió sobre la responsabilitat civil hereditària (3/11/16)

Taller de com iniciar l’activitat com a liberal (30/3/16, 7/6/16 
i 8/11/16)

Taller sobre les atribucions dels arquitectes tècnics 
(22/11/16)

Taller sobre els concursos amb les administracions 
públiques (29/11/16)

Sessió pràctiques externes grau url/La Salle: Modalitats 
d’exercici de la professió, aspectes legals, fiscals i laborals 
(9/5/2016)

CAMPANYA D'IMPULS I DEFENSA DE LES ATRIBUCIONS I 
COMPETÈNCIES DELS ARQUITECTES TÈCNICS

Pla de formació interna i coordinació de les àrees del caateeb 
(visats/validació, delegacions i àrea tècnica) en matèria 
d’atribucions i competències de la professió.

Coordinació i planificació a nivell col·legial de les accions 
externes d’impuls i defensa de les atribucions del col·lectiu.

Accions de divulgació als ajuntaments/consells comarcals/
diputació de les atribucions dels arquitectes tècnics 
(projectes d’obres, llicències d’activitats i intervencions en 
urbanisme).

Accions de divulgació de l’accés dels arquitectes tècnics a 
l’administració i defensa de les convocatòries de concursos.

Accions per a l’exigència de la figura del Deo en les obres loe.

ALTRES ACCIONS  
EN L’ÀMBIT JURÍDIC

NOVETATS LEGISLATIVES RELACIONADES AMB LA PROFESSIÓ

Seguiment del procés d’aprovació, estudi i implantació de les 
normatives que afectin la professió i l’organització col·legial:

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

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

Llei de simplificació de l’activitat administrativa i d’impuls de 
l’activitat econòmica .

(normativa catalana, aprovada i en implantació).

Llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (normativa catalana, aprovada i en implantació).

Futura normativa d’arrendaments urbans catalana (normativa 
catalana, en tramitació).

Projecte de Decret de les entitats i dels laboratoris de control 
de qualitat de l’edificació (normativa catalana, en tramitació)

ELABORACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CODI DEONTOLÒGIC I DE  
BONES PRÀCTIQUES DE LA PROFESSIÓ

Redacció del Codi deontològic i de bones pràctiques dels 
professionals de l’arquitectura tècnica a Catalunya (previst en 
l’art. 60.2 de la Llei de col·legis catalana), en compliment del 
compromís per la qualitat, la responsabilitat i l’excel·lència 
de la professió, i per millorar el seu posicionament i la seva 
visibilitat davant la societat. Aprovat per la Junta de Govern 
del Consell de 14 de juliol de 2016, declarat adequat a la 
legalitat per Resolució jus/2459/2016, de 25 d’octubre, i 
publicat en el dogc núm. 7244, de 10 de novembre de 2016, i 
ratificat per l’Assemblea General de col·legiats del caateeb de 
20 de desembre de 2016.

Accions de presentació i divulgació del codi deontològic i de 
bones pràctiques.

Accions de conscienciació al col·lectiu de les conseqüències 
de la mala praxis professional: obligació dels col·legis 
d’atendre les queixes dels clients i consumidors dels serveis 
professionals i d’exercir la potestat disciplinària envers els 
col·legiats.
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CAMPANYA DE DIVULGACIÓ DELS SERVEIS COL·LEGIALS 
ADREÇATS ALS TÈCNICS MUNICIPALS

Suport en el seguiment de la campanya de col·legiació 
obligatòria dels tècnics municipals. Trasllat de la iniciativa 
a l’Associació Intercol·legial (àmbit català) i al cgate (àmbit 
estatal).

Accions de reforç i divulgació dels serveis, garanties i 
avantatges del caateeb per als tècnics municipals.

ACCIONS DE MILLORA DE L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ

Actuacions de conscienciació i altres davant d’ofertes de 
serveis professionals que poden constituir competència 
deslleial (elaboració informe jurídic especialitzat i accions 
que se’n derivin).

CONTINUACIÓ D'ACCIONS PER RESOLDRE ELS PROBLE-
MES DE LA DENOMINACIÓ DEL GRAU QUE HABILITA PER A 
L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ I PER REFORÇAR LA TITULACIÓ

Seguiment implantació del nou nom consensuat: Grau en 
arquitectura tècnica i edificació en les Universitats catalanes.

Recursos judicials en tràmit i gestions per intentar 
aconseguir que es puguin emetre els títols d’enginyer 
d’edificació a favor dels estudiants que els van obtenir abans 
del canvi de nom dels estudis. I compareixença i defensa en 
els recursos interposats pel Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya i pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona, que pretenen l’anul·lació del nom d’enginyer 
d’edificació en la modificació parcials dels Estatuts del 
caateeb.

Accions per reforçar i garantir el futur de la titulació i de la 
professió.

COMPLIMENT NORMATIU, PROCEDIMIENTS I SERVEIS 
COL·LEGIALS

Seguiment de la implantació col·legial de la Llei de la 
transparència i del codi de bon govern. 

Campanya de conscienciació davant els col·legiats i les 
Administracions Públiques per posar en valor el certificat 
d’habilitació professional i el visat col·legial. Revisió 
contingut certificat del visat perquè pugui substituir les 
declaracions responsables, amb valor afegit.

Revisió del contingut i digitalització del procediment 
d’emissió de la resta de certificats estàndards.

Suport jurídic en el projecte de revisió i actualització de la 
fitxa col·legial.

Sessions de formació interna i suport al personal del 
caateeb per assegurar el compliment intern dels Estatuts i la 
normativa administrativa en els procediments col·legials; de 
la lopd i d’altres normatives aplicables
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El servei d’ocupació durant aquest 2016 ha centrat la seva activitat a:

Borsa de treball:

 - Borsa de treball en línea (ofertes de treball)

 - Recull d’ofertes d’altres portals nacionals i  
    internacionals

Borsa de treball per les administracions públiques:

 - Licitacions

 - Concursos i oposicions

Consultoria de recursos humans:

 - Procés de selecció complet

 - Tria curricular

Borsa d’encàrrecs professionals:

 - Borsa d’encàrrecs professionals

 - Llistats de pèrits i experts

Servei d’orientació professional:

 - Guia per treballar a l’estranger

 - Projecte mentoring junior-sènior

 - Orientació professional:

  • Entrevistes orientació

  • Activitats orientació

Programes de promoció i desenvolupament:

 - Construjove 

 - Programa a mida per a emprenedors (Barcelona Activa-caateeb-coac)

/ 2.4 
servei d’ocuPació
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EVOLUCIÓ DELS INSCRITS A LA BORSA DE TREBALL EN LÍNIA 
DEL CAATEEB

En acabar el 2016 hi havia 2.472 inscrits a la borsa de treball 
en línia del caateeb, un increment de 77 persones més que 
l’any anterior que demostra un lleu augment en el nombre de 
demandants de feina, a partir d’una major entrada i sortida 
d’inscrits que manifesten haver trobat un nou treball durant 
aquest període.

2014 2015 %

2.375      2.395 1%

BORSES DE TREBALL EN LÍNIA: OFERTES DE TREBALL

El servei d’ocupació ha publicat 426 ofertes de treball rebudes a través de la Borsa de treball en línia, un 
42% que en el mateix període de l’any anterior. La millor dada des de l’inici de la crisis del sector, situant-se 
en valors del 70% del nombre d’ofertes que es van rebre al 2008. 

 
Serveis Borsa de treball i consultoria 2016 2015 % 15/16

Anuncis publicats 385 277 39%

Tries curriculars 36 22 64%

Selecció completa 5 2 200%

Total ofertes Ud 426 300 42%

Aquesta secció del web continua sent la més visitada del web del caateeb amb un total de 120.552 visites, 
que corresponen a 62.367 visites a les ofertes de la borsa de treball en línia, 2.393 visites a les pàgines 
d’ofertes nacionals i 1.032 visites a les pàgines internacionals. 

De les dades de l’enquesta realitzada a les empreses usuàries d’aquest servei durant el 2016 es desprèn 
que el 62.5% de les ofertes han estat cobertes per candidats del caateeb.

EVOLUCIÓ DELS INSCRITS A LA BORSA DE TREBALL EN LÍNIA 
PER EDAT

Si analitzem els inscrits per edat s’identifica que es continuen 
concentrant entre els 30-39 anys amb un pes sobre el total 
del 38 %, encara que ha baixat 3 punts respecte al 2015. Per 
altra banda, s’ha incrementat en 2 punts el pes  dels inscrits 
amb edat entre 40 i 49 anys i baixa el pes entre el col·legiats de 
menys edat 20-29 anys, probablement per l’efecte de la reacti-
vació de l’activitat durant el 2016 amb un impacte positiu sobre 
aquest segment del col·lectiu.

Nombre inscrits per edat  2016

Edat

20-29 183

30-39 941

40-49 917

50-59 297

60-69 120

més 70 14

TOTAL GENERAL 2.472 
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EVOLUCIÓ OFERTES PUBLICADES A LA BORSA DE TREBALL EN LÍNIA

En el següent gràfic podem observar que les ofertes publicades han augmentat per quart any consecutiu, 
desprès de la gran baixada dels anys anteriors. Aquest any amb un increment del 42% en comparació a 
l’any anterior. 

Evolució publicació ofertes borsa de treball en línea 2006-2016

Evolució inscrits borsa de treball en línea per edat 2015-2016
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OFERTES PER LLOC DE FEINA

De l’anàlisi de les ofertes rebudes es desprèn que el perfil més demandat és el de cap d’obra amb un pes 
del 18%, seguit per sota del 10% Tècnic d’estudis o pressupostos, Ajudant de cap d’obra/cap de producció 
i tècnic d’obres amb un 6%. Project manager i ajudant a gerència o a director tècnic amb un 5% del total 
de les ofertes de 2016).

Ranking lloc de feina 2016

OFERTES PER LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El Servei d’Ocupació realitza un buidat de licitacions publiques i concursos i oposicions per l’administració 
pública, i durant el 2016 s’han publicat les següents:

Licitacions 177

Concursos i oposicions 21
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La tria curricular, és un altre dels serveis de consultoria que es 
van reactivar durant el últim trimestre del 2014 i que continua 
amb un increment dels processos amb un increment del 70% 
respecte a l’any anterior. Quant al numero de candidats pre-
sentats hi ha un total de 1.472 candidatures presentades, amb 
una mitjana de 41 per cada procés de tria curricular i un promig 
de 7 candidats finalistes presentats a l’empresa.

Els processos de selecció realitzats han estat la creació de 
llocs de treball:

- Director de certificació per l’Agencia de Certificació 
Professional (acp).

- Per a la constitució d’una borsa de treball de 25 tècnics per 
a societat municipal.

- Arquitecte tècnic-aparellador per a empresa constructora.

- Assistent tècnic de projectes i obres de retail per 
a multinacional italiana de serveis d’optometria i 
comercialització d’ulleres.

- Auditor tècnic de projectes per el caateeb.

CONSULTORIA DE SELECCIÓ  
DE PROFESSIONALS

La consultoria de selecció del caateeb, especialitzada en 
perfils professionals del sector de l’edificació, després de va-
ris anys amb activitat quasi nul·la per la manca de demanda 
del sector, ha rebut l’encàrrec per la recerca de candidats a 41 
processos de selecció, que representa un 41% més que a l’any 
anterior. 

Els serveis oferts van des de la captació i tria dels currículums 
que més s’ajusten al perfil definit per l’empresa d’entre els 
captats a través de l’anunci publicat a la borsa de treball en 
línia, fins  al procés de selecció complerta dels candidats més 
idonis d’acord al perfil definit conjuntament amb l’empresa i 
l’avaluació dels candidats captats a través de la borsa de tre-
ball i headhunting. 

Així mateix, es realitzen informes d’avaluació competencial i 
proves tècniques de candidats, o la realització de processos 
de selecció per a la creació de borses de treball per a llocs a 
l’administració pública.

DADES CONSULTORIA 2016

 2015 2016

Tria curricular      22 36

Procés de selecció complet 2 5



MEMÒRIA 2016  /  Caateeb    

75

BORSA  
D’ENCÀRRECS PROFESSIONALS

 2015 2016

Col·legiats inscrits      1.781 1.573

Durant el 2016 el numero de col·legiats inscrits a la borsa de 
treball d’encàrrecs professionals ha disminuït. Al 2015 hi havia 
un total de 1.781 col·legiats inscrits i al 2016 en tenim 1.573. 
Això suposa una reducció del 13,2%, és a dir, 208 col·legiats 
menys que l’any passat.

ANÀLISI D’ENCÀRRECS SEGONS LA TIPOLOGIA DE FEINA

El total d’encàrrecs rebuts durant el 2016 ha estat de 547, en 
comparació amb el  2015 que va ser de 681, això suposa un 
total de 134 encàrrecs menys que s’han designat entre els 
1.573 col·legiats inscrits a aquest servei. S’identifica una no-
table baixada de les peticions de certificats d’habitabilitat front 
les dades de l’any anterior, tot i això, també s’observa un aug-
ment del 26% en les peticions d’informes i dictàmens respecte 
el 2016. 

L’origen d’aquests encàrrecs provenen de ciutadans i comuni-
tats 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 igual que l’any passat. Les feines assignades du-
rant el 2016 s’han distribuït de la següent manera: 
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Llistat d’experts 2015 2016

Pèrits de part 392 397

Certificadors energètics 2.377 2.384

Pèrits d’ofici 111 127

Perits judicials 162 181

Registre mercantil 85 79

Agència tributària 120 120

Ajuntament Vilafranca 84 108

ANÀLISI PER COMARQUES

Analitzant la informació dels encàrrecs professionals realitzats 
Analitzant la informació dels encàrrecs professionals realitzats 
per comarques veiem que hi ha un 68% d’ofertes a les conar-
ques del Barcelonès i Baix Llobregat que correspon a un total 
de 370 encàrrecs sol·licitats. En segon lloc hi trobem, encara 
que distanciada, la comarca del Maresme, amb un 8%, només 
43 encàrrecs.

LLISTES DE PÈRITS I EXPERTS

A petició del departament de Justícia de la Generalitat, del 
Registre Mercantil, l’Agència Tributària, a final de cada any es 
renoven les llistes de perits judicials i d’ofici, i experts en valo-
ració que aquestes entitats faran servir durant l’any següent. I 
des del 2013, l’icaen disposa d’un directori interessats en rea-
litzar certificats d’eficiència energètica que és públic al web de 
l’icaen a disposició dels ciutadans.

Des del mes de juliol de 2015, hi ha una nova llista demanada 
per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a la designació 
de treballs d’assistència tècnica del propi ajuntament que a fi-
nals d’any comptava amb un total de 84 interessats.

El nombre de col·legiats inscrits a les llistes corresponents al 
2016 són:
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ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

El Servei d’Ocupació posa a l’abast dels col·legiats i col·legiades 
diferents activitats, assessoria i orientació professionals com 
a servei en l’acompanyament en la recerca de treball, que con-
sisteix en entrevistes d’avaluació del perfil professional, asses-
sorament i recomanacions pel desenvolupament del propi pla 
de recerca de treball. En aquest any del 2016 s’han realitzat 71 
entrevistes d’orientació, que representa un 12% més que l’any 
anterior. Quant a les activitats d’orientació, s’han realitzat 6 ac-
tivitats, amb un total de 54 participants:

PROJECTE  
MENTORING JÚNIOR-SÈNIOR

El projecte mentoring es va iniciar el 2013 amb l’objectiu de 
donar suport als joves emprenedors, a través d’un acompan-
yament al col·legiat júnior en l’inici de la seva activitat per part 
d’un professional sènior que, a partir de la seva experiència 
l’orienta sobre els criteris d’actuació professional. 

Al 2016 es va continuar el projecte i es van emparellar 7 men-
tors amb 8 mentoritzats. Les trobades continuades de men-
toratge han permès l’acompanyament en aspectes relacionats 
amb la gestió i organització del despatx professional, les bo-
nes pràctiques a l’obra i les bones pràctiques en la realització 
d’informes, valoracions i activitats pericials, entre d’altres.

Llistes experts

DATA ACTIVITAT

26 de gener 22 consells per a la recerca de feina

29 de febrer Aprèn les eines per a una recerca de feina eficaç: carta de presentació i CV

5 d'abril Les competències clau: mostra el teu talent

26 d'abril L’elevator pitch: presenta’t i impacta

19 de juliol Com distingir-me dels altres candidats: marca personal i identitat digital

3 de novembre Què necessites per trobar feina?
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PROGRAMES DE  
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT

CONSTRUJOVE

La jornada anual d’orientació professional Construjove 2016 
està dirigida a estudiants d’arquitectura tècnica i recentment 
titulats per orientar-los professionalment, i propiciar el canal 
d'accés dels acabats de titular al Col·legi, a més de facilitar in-
formació per l’accés al mercat de treball i oportunitats laborals. 

Durant la jornada es van presentar dues taules amb cinc per-
fils professionals dels arquitectes tècnics com són el paper de 
project manager, de quantity surveyor o director d’execució, 
entre d’altres. A més, també vam tenir l’ oportunitat de parlar 
amb un arquitecte tècnic que va impartir un taller de coaching 
i lideratge i vam instal·lar una impressora 3D en funcionament. 

Altres activitats que van conformar el programa del Constru-
jove 2016 van ser una xerrada sobre la gestió documental i les 
app’s o les situacions d’emergència en les que es pot trobar un 
professional. Finalment diferents ponents van parlar de com 
buscar la primera feina, oferint la seva visió com consultors de 
recursos humans, com a empresa i també presentant el servei 
d’ocupació del caateeb.

A la zona creativa, ubicada a la sala d’exposicions, es van oferir 
diversos serveis com ara el servei de millora i optimització de 
currículums on vam atendre 23 estudiants i joves col·legiats. A 
més, es va oferir un servei de gravació d’un elevator pich i un 
photocall amb un concurs fotogràfic a Instagram.

EMPRENEDORIA

L’any 2016 va ser convocada la segona edició del Premi 
d’Emprenedoria pel caateeb, que té l’objectiu de fomen-
tar i impulsar l’esperit emprenedor, la innovació i el progrés 
en la figura dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers 
d’edificació en el sector, a més de contribuir al desenvolupa-
ment social i econòmic de l’entorn.

Dirigit a tots els col·legiats, calia presentar un projecte empre-
sarial, valorant la viabilitat econòmica, comercial i financera, 
l’esperit emprenedor i la nova visió de les sortides professio-
nals i metodologies de treball en el sector de l’edificació. La 
comissió de selecció del Premi d’Emprenedoria es va reunir 
per analitzar i valorar les presentacions dels projectes pre-
sentats. L’any 2016 van ser 6 les candidatures que van optar 
al premi. Les 6 candidatures de la segona edició del Premi 
d’Emprenedoria han estat:

 - “Gestner” de Ricard Bosch.

 - “Edifitècnic” de Sonia Martín.

 - “REHAbgETICA” de Mar Mulero.

 - “Generador Elèctric” de Josep Castilla.

 - “La zona blanca” de David Agustín.

 - “Barraca entre vinyes” d’Antoni Villena.

La guanyadora d’aquesta segona edició va ser la col·legiada 
Mar Mulero amb el projecte REHAbgETICA / Assessoria i ges-
tió ambiental en el sector vitivinícola. El projecte consisteix en 
una consultoria per a la implantació de model energètic i gestió 
sostenible a les empreses del sector vitivinícoles, que té com 
a objectiu impulsar els valors a l’exportació, beneficis socials i 
ambientals de les petites empreses. 

El Premi està dotat amb 3.000 € en concepte d’ajudes per des-
envolupar el projecte i el suport del caateeb i d’experts en 
la seva posada en marxa. Els tres finalistes han estat Ricard 
Bosch (Gestner); Sonia Martín (Edifitècnic) i David Agustín (La 
Zona Blanca).

PROGRAMA JobSearch

El març del 2016 el Servei d'Ocupació del caateeb, juntament 
amb la consultoria de RRHH i outplacement Mercaconsult, 
van posar en marxa el nou servei JobSearch. Aquest servei 
s’ofereix als col·legiats que es troben en recerca activa de feina, 
especialment als joves que busquen la seva primera experièn-
cia professional i als majors de 45 anys que porten més d’un 
any aturats. Durant l’edició JobSearch 2016 s’hi van inscriure 
21 col·legiats.  

La finalitat d’aquest programa és facilitar als col·legiats que 
ho necessitin, les eines necessàries que afavoreixin la seva 
inserció al món laboral. Prendre consciència del canvi del pa-
radigma del sector, assessorar als col·legiats que es troben en 
procés de cerca activa de treball, millorar l’autoconeixement i 
la pròpia autoimatge, traçar un pla d’acció individualitzat per 
treballar els punts a millorar, facilitar les eines necessàries per 
a la inserció al món laboral i realitzar un seguiment i acom-
panyament a cadascun dels participants del programa són els 
principals objectius del Programa JobSearch. 

El percentatge d’èxit d’aquesta primera edició JobSearch 2016 
va ser del 75%, tres quatres parts dels col·legiats que hi van 
participar, van aconseguir incorporar-se al món laboral durant 
el període de durada del programa. 

VOLUNTARIAT CÀRITAS DIOCESANA

El juliol de 2016 el president del caateeb i la presidenta de 
Càritas Catalunya, van signar un conveni de col·laboració pel 
qual el Col·legi fomentarà entre els seus col·legiats un volun-
tariat orientat al manteniment i la conservació dels immobles 
destinats a funcions socials, gestionats per Càritas, així com 
també dels habitatges i altres espais ocupats per persones que 
reben l’atenció d’aquesta institució. 

A partir d’aquest moment, des del caateeb es gestiona una 
llista de professionals de l’arquitectura tècnica disposats a 
col·laborar de forma altruista amb Càritas. Actualment són 30 
el nombre de col·legiats voluntaris que s’han inscrit per tal de 
participar en aquest programa.
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La Memòria de gestió del caateeb recull l’activitat feta estric-
tament pel Col·legi. No obstant això, en aquest capítol es decriu 
també la informació relativa a l’activitat feta des de la Corre-
doria d’Assegurances, tot i tenir identitat pròpia, atesa la seva 
importància i implicació en la nostra realitat professional.

Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances 
(asp) cada vegada és més coneguda pels col·legiats, a qui s’hi 
adrecen amb la confiança de què rebran el millor assessora-
ment i el millor servei per a la contractació de qualsevol tipus 
d’assegurança, tant la que es refereix a l’àmbit professional 
com al personal i familiar.

Cada any avança en la millora de les seves pòlisses, renego-
ciant i millorant les cobertures, capitals assegurats, primes, 
etc. Dels objectius que s’havia proposat aconseguir aquest any 
cal fer especial menció a la posada en marxar d’una nova web 
i la contractació en línia de les pòlisses de responsabilitat ci-
vil professional. Continua treballant en la millores de les dades 
relatives al sinistres, dels quals ja tenim informació de dades 
des del 2013.

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

/ 2.5 
corredoria d’assegurances
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RESPONSABILITAT  
CIVIL PROFESSIONAL

La renovació de la pòlissa a final de l’any 2016 ha tingut menys 
incidències que el passat any, atès que totes les novetats in-
corporades a les pòlisses han estat millores, tant en les primes 
com en les condicions de regularització o desaparició de la re-
gularització en el cas de Musaat. Quant al consultes ateses 
s’estima que s’han atès unes 2.500.

 2016 MOVIMENTS RENOVACIÓ PÒLISSES DE RC PROFESSIONAL

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

 50 56 8 85 61 23 283
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SINISTRALITAT RESPONSABILITAT CIVIL

Servei d’atenció al professional assegurat, recepció i gestió dels comunicats de sinistre emparats per la 
pòlissa de responsabilitat civil professional de musaat.

EVOLUCIÓ SINISTRES musAAT

TIPUS 2013 2014 2015 2016 2016/2015 

Extrajudicials 122 75 72 77 6,49

Civils 95 74 41 30 -36,67

Penals 7 4 8 3 -166,67

Laborals 2 0 0 1 0,00

Sancionadors 4 1 1 1 0,00

C. Preventives 24 11 13 21 38,10

Total preventius  
i sinistres nous  254 165 135 133 -1,50
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premaat

El nombre total de mutualistes són 4.441 dels quals 1.878 són mutualistes actius (42,28 %) i la resta són 
mutualistes passius i suspesos en drets (57,71 %). 

PrEmAAT . Total Mutualistes ACTIUS LIMITACIÓ DRETS PASIUS

Grup Bàsic Ampliat + bàsic sense ampliació 540 318 874

Grup premaat Professional 1.110 1.261 62

GRUPS OBLIGATORIS 1.650 1.579 936

Grup PLUS Estalvi Jubilació 220 20 28

Grup PLUS Assegurança de Vida 2 0 0

Grup Pla Previsió Assegurat (ppa) 3 0 0

Grup PLUS Accidents 3 0 0

GRUPS VOLUNTARIS 228 20 28

 TOTAL MUTUALISTES 1.878 1.599 964

 

D’altra banda també es beneficien d’altres 
prestacions de premaat 98 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 1.508 peticions dels col·legiats 
mutualistes (altes noves, reingressos, 
prestacions, trasllats, baixes, etc).

Gràfic del repartiment de prestacions relativa als mutualistes passius
Prestacions periòdiques
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L’any 2016 hem planificat, una vegada més, un programa for-
matiu amb una estructura que facilita cobrir les necessitats 
del nostres col·legiats, empreses i institucions vinculades al 
sector de l’edificació, atenent els canvis normatius, les noves 
tecnologies i la situació del sector. 

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

La formació del Col·legi s’imparteix a la seu de Barcelona i 
també a les delegacions d’Alt Penedès-Garraf, Bages-Bergue-
dà-Anoia, Maresme, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental. 

Durant l’any 2016 al caateeb s’han realitzat 122 accions for-
matives, les quals sumen un total de 5.228 hores de formació 
i 1.145 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 co-
neixement les quals agrupen cursos específics amb un fons 
comú. 

Les àrees de coneixement del 2016 han estat:

• Obra nova T+I (Tecnologia i Innovació)

• Estructures i geotècnia

• Rehabilitació i manteniment d’edificis

• Energia, medi ambient i construcció sostenible

• Gestió i organització en la construcció

• Seguretat i salut en les obres

• Activitats pericials

• Urbanisme

• Habilitats humanes

• Informàtica i TIC

En les àrees de coneixement estructurem la formació en:

Màsters i postgraus: Programes formatius creats per 
desenvolupar les competències i 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.  

MÀSTERS I POSTGRAUS 
REALITZATS

Màsters

Màster en Rehabilitació en Edificació 5a edició

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme. Perfil 
internacional 26a edició

Postgraus

Postgrau de Facility Management 10a edició

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobiliaris 
5a edició

Postgrau de Direcció d'Execució Professional 16a edició

Postgrau de Gestió de Projecte i Obra 4a edició

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions 
existents 11a edició

Postgrau en Diagnosi i Reparació de l'Envolupant 2a edició

Postgrau BIM Manager 4a, 5a, 6a i 7a edició

Postgrau de Quantity Surveying 1a edició
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S’han dut a terme 13 accions formatives, les quals suposen un 
total de 2.895 hores de formació que han rebut 158 alumnes. 
Els programes formatius s’han revisat i actualitzat.

Enguany el postgrau amb més demanda ha estat el bim Ma-
nager. En total s’han programat 4 edicions. Es van programar 
dues edicions abans de l’estiu (una en horari de cap de setma-
na i l’altre dues tardes entre setmana) i dues més després de 
l’estiu (una en horari de cap de setmana i l’altre dues tardes en-
tre setmana). La direcció acadèmica ha estat compartida entre 
Pep Coll i Rafael Capdevila, els quals han fet una revisió i ac-
tualització del programa formatiu i han introduït un cas pràctic 
a desenvolupar al llarg del postgrau, que sigui eix vertebrador 
de la formació bim. En total, s’han matriculat 67 tècnics.

S’ha organitzat la primera edició del postgrau Quantity Surve-
ying. Aquesta és una sortida professional molt adient pel perfil 
de l’arquitecte tècnic. S’han matriculat 16 tècnics.

S’ha arribat a un acord amb la Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya, per acreditar els programes formatius 
dels postgraus Facility Management, Property Management. 
Gestió d'actius immobiliaris i Quantity Surveying.

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 apre-
nentatge en aquelles matèries que l’interessin, sense necessi-
tat de fer tot el postgrau o màster. 

FORMACIÓ CONTÍNUA REALITZADA 

Enguany s’ha continuat impartint el Pla de Formació bim, per 
donar resposta a la demanda en aquest àmbit. S’han realitzat 
10 edicions del curs Autodesk Revit nivell 1 i 4 edicions del curs 
Autodesk Revit nivell 2. També s’han realitzat edicions de la 
resta de cursos que formen el Pla de formació (Metodologia 
bim, Expert en planificació, amidaments i pressupostos amb 
bim, Expert en reformes i rehabilitació amb bim, Expert en es-
tructures amb bim, Expert en instal·lacions amb bim, etc).

A l’Àrea de Rehabilitació i Manteniment s’ha continuat progra-
mant formació ite. S’han fet 3 edicions del curs Inspeccions 
ite-Diagnosi i terapèutica d'edificis existents. També s’han dut 
a terme 4 edicions del curs Llicències d’activitats (llicències 
ambientals), 2 edicions de Càlculs senzills d'estructura per a 
obra de rehabilitació, 2 d’Implantació d’ascensors en edificis 
existents i 2 d’Estintolaments-Casos pràctics. 

S’ha continuat programant formació en l’àmbit de la certifica-
ció energètica d’edificis existents amb l’eina simplificada CE3X, 
del que s’han realitzat 4 edicions. S’ha programat 1 edició del 
curs Introducció a l'Estàndard Passivhaus. I s’han realitzat 2 
edicions del nou curs Eina unificada Lider-Calener (Hulc).

S’han fet dues convocatòries del nivell bàsic de Plans 
d’Autoprotecció, i tres del nivell superior. També 3 edicions de 
la Guia pràctica del coordinador de seguretat-Cas pràctic

S’ha programat la 3a edició del Curs bàsic de prevenció i segu-
retat en matèria d'incendis. Aquest curs prepara per l’accés a 
l’examen oficial per obtenir la Certificació tècnica de nivell bà-
sic de prevenció i seguretat en cas d'incendi, expedida per 
l'ispc. S’ha realitzat conjuntament amb el Col·legi d’Enginyers 
de Barcelona. 

S’ha tornat a realitzar la formació per a l’obtenció de la certifi-
cació del Project Management Institute (pmi).

En matèria d’informàtica s’ha programat accions en l’àmbit de 
l’Access i de l’Excel (Macros, Funcions i Taules i gràfics dinà-
mics). També s’ha tornat a ofertar formació en Presto, TCQ i 
MS Project. I s’han realitzat 1 edició del curs de Linkedin, per 
millorar la presència del professional en xarxes socials.
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En total s’han dut a terme 99 accions formatives, les quals su-
posen un total de 2.140 hores de formació que han rebut 813 
alumnes. A continuació fem una relació de les accions forma-
tives (formació contínua, sense repetició) que s’han realitzat al 
caateeb durant el 2016:

 

Actuacions de millora de l'estructura

Anàlisi de danys en la construcció

Anàlisi de materials que composen l'estructura

Anàlisi de viabilitat de promocions immobiliàries

AutoCAD per a no dibuixants

Autodesk Revit Architecture

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

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

BIM Expert in Project Management

BIM. Conceptes i programari

Càlculs senzills d'estructura per a obra de rehabilitació

Certificació energètica d'edificis existents (CE3X)

Comunicació amb llogaters

Comunicació en el Facility Management

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

Control d'execució d'instal·lacions II (VIC)

Control Econòmic

Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d'incendis

Deconstrucció

Disseny de l'espai interior. Àmbits d'aplicació

Eina unificada LIDER-CALENER (HULC)

El control d'execució d'obra

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

El disseny de la il·luminació per a espais

El projecte de rehabilitació

Estintolaments. Casos pràctics

Estudi de seguretat estructural

Expert en detalls constructius BIM

Expert en Eficiència energètica amb BIM (Building Information 
Modeling)

Expert en Planificació, Amidaments i Pressupostos BIM

Expert en Reformes i Rehabilitació BIM

Fiscalitat immobiliària

Formació bàsica per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU)

Formació superior per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU)

Gestió urbanística. Cas pràctic de planificació urbanística

Guia pràctica del coordinador de seguretat. Cas pràctic

Implantació d'ascensors en edificis existents

Inspeccions i informes ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis 
existents

Intervenció en arcs, voltes i cúpules

Introducció a l'estàndard Passivhaus (Terrassa)

La gestió del despatx del director d'execució d'obra
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La Llei d'Arrendaments Urbans

La nova tramitació del certificat d’habitabilitat

Licitació i contractació

Linkedin. Millora la teva presència a les xarxes socials

Llicències d'activitat (llicències ambientals)

Macros amb Excel

Mètodes de Valoració Immobiliària

Metodologia BIM (Building Information Modeling)

Obtenció de la Certificació del Project Management Institute  (PMI)

Perícia pràctica. Redacció de dictàmens pericials

Planificació i control de projectes amb Microsoft Project

Pressupostos i seguiment econòmic d'obres amb TCQ2000

Presto I. Amidaments, pressupostos i certificacions

Rehabilitació energètica: envolupant i instal·lacions

Responsabilitats en les actuacions de patologia

Taules i gràfics dinàmics amb Excel

Taxació hipotecària

Tipologies constructives

Valoracions immobiliàries

87
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FORMACIÓ IN COMPANY  
(CURSOS A MIDA PER A EMPRESES)

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les em-
preses del sector que es dirigeixen al caateeb per impartir for-
mació al seu col·lectiu, hem realitzat 4 cursos de formació a 
mida, que han suposat 53 hores en les quals s’han format 51 
professionals.

Les empreses que s’han format amb el caateeb han estat:

• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

• ELIX

• Grupo Cobra

Enguany s’ha arribat a un acord amb el Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona i s’han 
organitzat 5 cursos en les seves instal·lacions, que han supo-
sat 124 hores en les quals s’han format 107 professionals.

També s’ha arribat a un acord amb el Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida i s’ha or-
ganitzat un curs en les seves instal·lacions, que han suposat 
16 hores en les quals s’han format 16 professionals.

AGENCIA DE CERTIFICACIÓN 
PROFESIONAL

La Agencia de Certificación Profesional (acp) ha reconegut els 
postgraus de Direcció i Execució i Control d’Obres, Coordina-
dor de Seguretat, Gestió Energètica d’Edificis i bim Manager 
que ofereix el caateeb. Aquest reconeixement suposa que els 
alumnes que superin aquesta formació podran acreditar-la per 
obtenir la certificació professional. Aquesta homologació té un 
període de vigència de tres anys.

FORMACIÓ EN LÍNIA 

Enguany s’ha potenciat la formació a través del portal Area 
Building School (abs), que va crear-se l’any 2012, a partir del 
conveni signat entre el caateeb i Col·legi de Madrid, amb 
l’objectiu de facilitar l’accés a la formació, eliminar les fronte-
res temporals i espacials i poder ofertar 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 
Building School. Ha hagut una forta demanda en l’àmbit del 
bim. S’han realitzat 9 edicions del Nivell Inicial del curs Auto-
desk Revit i s’han format 138 alumnes. I s’han dut a terme 4 
edicions del Nivell Avançat, on s’han format un 37 alumnes.

Un altre curs força sol·licitat ha estat el de Càlculs senzills en 
obres de rehabilitació, del que s’han realitzat 4 edicions i que 
han seguit 60 alumnes. 

S’ha continuat l’oferta formativa en l’àrea d’idiomes, gràcies a 
l’acord signat amb l’Escola d’Idiomes Berlitz. 

En total s’han fet 39 accions formatives en línia, que han su-
posat 936 hores de formació i que han seguit un total de 432 
alumnes.

Actualment la plataforma Area Building School www.areabs.
com té aproximadament 3.477 seguidors i 811 seguidors a 
Twitter. 

COMISSIÓ DE FORMACIÓ

Amb l’objectiu d’estudiar i identificar les necessitats formati-
ves dels professionals del procés de l’edificació i programar les 
accions formatives més adients pel desenvolupament de les 
competències sol·licites pel sector en l’actual situació laboral i 
econòmica, s’ha constituït una comissió de formació. A aques-
ta 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. La comissió de formació està 
formada per Josep Maria Forteza, com a vocal de formació 
de la Junta de Govern del caateeb, diferents membres de les 
comissions territorials de les delegacions, el director de l’Àrea 
Tècnica, una representant de l’Assessoria Jurídica, el coordina-
dor de formació i la directora de formació del caateeb. 
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SUPORT I AJUTS A LA FORMACIÓ

S’han concedit ajudes per cursar màster i postgraus. S’ha do-
nat suport als joves, als col·legiats amb dificultats econòmi-
ques, als alumnes i empreses que han fet formació al caateeb. 
També s’ha aprovat bonificacions i beques:

Suport als joves: per col·legiats júniors, precol·legiats i 
membres de l'Associació Sectorial d'Estudiants d'Enginyeria 
d'Edificació (asat).

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

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

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

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

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 356 ajudes de l’àrea de formació del 
caateeb a alumnes de màster i postgraus. Un total de 133 
alumnes, dels 158 matriculats (un 84%), s’han beneficiat. Les 
ajudes han ascendit a 351.421,02 €.

Com a novetat, Aparelladors Serveis Professionals (asp), la co-
rredoria d’assegurances del caateeb ha convocat 16 beques 
pels assegurats a la corredoria i que desitgessin fer algun dels 
màsters o postgraus oferts pel caateeb.

PATRÓ DE LA FORMACIÓ DEL 
caateeb 

Gas Natural Fenosa ha estat patró de la formació de l’àrea 
d’Energia, Medi Ambient i Construcció Sostenible.

          

LA QUALITAT DE LA FORMACIÓ

L’àrea de Formació del caateeb imparteix formació certifi-
cada amb la ISO 9001: 2008 de gestió de la qualitat. Aquesta 
certificació es renova anualment des de 2003. Aquesta és una 
de les millors garanties que podem oferir per a aconseguir els 
objectius que ens proposem. Anualment es defineix una polí-
tica de qualitat i uns objectius a assolir. Es controlen diferents 
aspectes com ara el contingut, professorat, documentació, 
instal·lacions, satisfacció, etc. Els valors que s’assoleixen cada 
any estan per sobre del 80%. El curs acadèmic 2015-2016 els 
valors globals han estat de 84,60%, distribuïts en un 85,98% en 
formació contínua i un 83,21% en màsters i postgraus.
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ACTES DE L'ÀREA DE FORMACIÓ

ACTE D'INAUGURACIÓ DE L'ANY ACADÈMIC I DE LLIURAMENT 
DE DIPLOMES

Aquest acte que té un doble objectiu: d’una banda donar el tret 
de sortida al nou any acadèmic, amb la presentació del pla de 
formació del caateeb i de l’altra, premiar i reconèixer públi-
cament l’esforç realitzat durant el curs per part dels alumnes.

Va tenir lloc a sala d’sctes del caateeb. Hi van assistir mem-
bres de la Junta de Govern,  directors acadèmics, professors, 
alumnes amb els seus familiars i amics. El convidat especial 
d’enguany va ser l’Albert Bosch, que va impartir una conferèn-
cia amb el títol Esperit d’aventura: L’actitud és la clau. Durant el 
transcurs de l’acte es varen lliurar els diplomes dels diferents 
cursos impartits, així com els premis als millors projectes, tant 
del màster com de cadascun dels postgraus. 

Els premiats del Màster i Postgraus han estat:

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions 
existents 
Rehabilitació d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 
Barcelona 
Autores: Montse Jorba, Carla Pinyol i Imma Rueda

Postgrau de Facility Management 
Projecte de Facility Management 
Autors: Marcos Vigil, Marc Prim, Jesús Aguilar i Òscar de la 
Fuente

Postgrau en Direcció d'execució i control d'obres 
Seguiment nova construcció IES Lluis Recasens a Molins de 
Rei 
Autores: Sara Berbis i Marta Pujol

Màster en Rehabilitació 
Rehabilitació del Carrer de la Mercè, núm 17-19, Ciutat Vella 
Autores: Patricia Giménez i Ana Lalaguna

Màster en Project Management en Edificació i Urbanisme 
La Tècnica del Management en projectes del sector de la 
construcció 
Autors: Santiago Carmona, Daniel de la Casa, Manel Cazorla, 
Carles Guitart, Anna Montells, Joan Piñol, Javier Ramon i 
Ricardo Villoria

⁄ ⁄ Lliurament dels premis als millors treballs del màster i postgraus del  
     Caateeb
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FORMACIÓ DE FORMADORS

El Col·legi ha desenvolupat un pla de formació de formadors di-
rigit única i exclusivament al seu quadre docent amb l’objectiu 
de millorar les competències pedagògiques dels formadors i la 
qualitat de la formació. 

Es plantegen diferents tipus d’activitats formatives adreça-
des a reforçar les capacitats de transmissió de coneixement a 
l’aula, la metodologia pedagògica, la preparació de material... 
Enguany s’han organitzat les accions Comunicació per a pro-
fessionals formadors, Didàctica de l’aprenentatge i El rol del 
formador.

També s’ha organitzat una acció sobre Gestió documental, el 
Project Management Institute (pmi) i el Building Information 
Modeling (bim), amb l’objectiu de donar paràmetres sobre pro-
cediments i gestor documentals i donar a conèixer aquesta 
institució i aquest sistema de treball cooperatiu.

En aquestes activitats han participat 55 formadors.

TROBADA DE FORMADORS

El caateeb organitza anualment la trobada de professors amb 
l’objectiu d’informar del que ha realitzat l’àrea de formació en 
l’any acadèmic en curs i quines novetats es duran a terme en 
el nou any. L’altre objectiu és potenciar la relació del professo-
rat amb el caateeb i el coneixement entre ells. Crear un equip 
sòlid de professors que es sentin vinculats al caateeb. 

Cada any s’organitza un tipus d’activitat, amb una temàtica di-
ferent, que emmarca aquesta trobada. Enguany s’ha realitzat 
una xerrada sensorial, a càrrec d’Ada Parellada. Es va plantejar 
com una xerrada experimental, en la què el participant desco-
bria les seves limitacions gustatives i subjugades al sentit de 
la vista, la oïda i el tacte. Va ser una sessió participativa on es 
plantejava aprendre, de forma lúdica, a distingir entre aromes, 
olors, gustos i  textures.

SABER-FER DE L’ÀREA  
DE FORMACIÓ DEL caateeb

El caateeb ha transmès el seu saber-fer en formació en línia 
al Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, 
tot gestionant la seva plataforma de formació e-learning Aula 
Col·legial.
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LES COMISSIONS 
ORGANITZADORES

COMISSIÓ SÈNIOR

La Comissió Sènior neix de les necessitats dels integrants més 
grans del caateeb. Té com a objectius interessar i fer parti-
cipar a aquells col·legiats i col·legiades de més de 50 anys i, 
per aconseguir-ho, fa propostes, planifica i realitza activitats i 
trobades cada trimestre en les quals s’analitzen les activitats 
fetes i se’n proposen de noves d’interès especial per a aquest 
col·lectiu professional. 

COMISSIÓ JÚNIOR

La Comissió Júnior neix de les necessitats dels integrants més 
joves del caateeb. El seu objectiu és implicar els joves estu-
diants i col·legiats en les activitats del caateeb com a eina 
de posicionament en el col·lectiu d’estudiants universitaris i 
futurs col·legiats. I també com a eina integradora i de partici-
pació 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 El 
Col·legi desenvolupa un intens programa d’activitats d’interès 
professional que es complementa amb activitats per a la re-
lació 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 de-
legacions territorials. 

Durant el 2016 es van realitzar un total de 299 activitats a 
Barcelona i a les delegacions, 77 activitats més que al 2015. 
Aquestes activitats han estat classificades segons la seva 
orientació (pràctica professional, culturals, institucionals i 
lúdic-esportives). El total de participants en les activitats or-
ganitzades durant l’any 2016 ha estat de més de 10.700 assis-
tents, tenint en compte la seu central i totes les delegacions. 
Aquest any hem incrementat en 4.000 participants respecte a 
l’any anterior.: 

/ 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

La Comissió Júnior s’ha configurat en 4 seccions amb l’objectiu 
d’organitzar les activitats per especialitats. Així, hi ha les sec-
cions de construcció sostenible, innovació i tecnologia de la 
construcció, rehabilitació, cultura i esports. Les seves troba-
des són trimestrals i en elles es proposen noves activitats i 
s’analitzen les accions realitzades.

COMISSIÓ D’ACTIVITATS

L’objectiu general d’aquesta comissió és proposar, planificar, 
ordenar i compartir les activitats de caràcter lúdic, esportiu i 
cultural que es realitzen al caateeb i com a objectius més es-
pecífics ens marquem:

Planificar les activitats que 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

Potenciar la comunicació de les activitats

Analitzar els pressupostos de les activitats

Informar de les activitats de la comissió júnior i la comissió 
sènior

Assignar responsables per a cadascuna de les activitats

LES ACTIVITATS REALITZADES

A continuació destaquem les principals activitats que s’han 
dut a terme al llarg del 2016.
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EUROPEAN bim SUMMIT (II EDICIÓ)

El caateeb juntament amb bim Academy i Buldingsmart Spa-
nish Chapter, amb Roca com a patrocinador principal, va or-
ganitzar la segona cimera europea sobre Building Information 
Modelling (bim). La cimera es va celebrar els dies 18 i 19 de 
febrer, i en ella es van presentar les experiències més repre-
sentatives i es van mostrar els últims avenços d’aquest mo-
del de gestió i de seguiment en el cicle de la construcció, que 
cal conèixer per tal de dominar com un procés per a la millo-
ra de qualitat, eficiència i eficàcia en qualsevol projecte i obra 
d’edificació. 

Es va celebrar al World Trade Center Barcelona amb un total 
de 535 assistents i 52 ponents. També es va poder seguir per 
vídeo estríming per 51 persones. Hi van assistir 17 mitjans de 
comunicació que van informar sobre la cimera.

⁄ ⁄ Inauguració de la II Cimera Europea sobre bim celebrada al World Trade Center
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JORNADA CONSTRUJOVE

Construjove és el nom que reben les jornades d'orientació pro-
fessional dirigides a estudiants d'arquitectura tècnica i recent 
titulats per conèixer les sortides professionals i entrar en con-
tacte amb les empreses del sector. La jornada va tenir lloc el 
15 de novembre i es van fer 6 sessions informatives, 2 tallers 
i es va donar servei d’orientació laboral i de gravació d’auto-
presentacions. El nombre d’assistents total a les diferents ses-
sions va ser de 43 persones. 

PROGRAMA D’ACTIVITATS 
CONSTRUSÈNIOR 

Mitjançant la comissió sènior del caateeb, s’han organitzat 
diferents activitats relacionades amb la cultura de les ciutats, 
la història de Catalunya i el procés polític que està vivint el nos-
tre país. S’ha continuat amb les sortides culturals pels barris 
de Barcelona organitzades en col·laboració amb l’empresa In-
sòlitBarcelona i que han despertat gran interès entre els nos-
tres col·legiats. Els participants han pogut gaudir d’itineraris 
com ara Barcelona, una ciutat de pel·lícula, el Palau Güell, el 
Poble Sec, les places italianes del 38, la Catedral del Mar, Giro-
na Medieval, el Cementiri de Montjuïc i la Gràcia burgesa.

També s’han organitzat altres visites proposades per la co-
missió, com la visita a l’Edifici Històric de la UB, el Palau de la 
Generalitat, el Parlament de Catalunya, el recinte modernista 
de Sant Pau o l’exposició del Bressol de la Humanitat a Caixa 
Fòrum.

Finalment, s’han organitzat conferències a la sala d’actes del 
caateeb com ara el col·loqui Quin país volem? amb el diputat 
Lluís Llach o una jornada sobre jubilació i pensions. S’ha im-
pulsat un conveni amb l’Aula d’Extensió Universitària que es va 
presentar amb la ponència de Santiago Vidal sobre La Catalun-
ya que construïm entre tots.

⁄ ⁄ El Caateeb va tornar a reunir els joves estudiants i recent titulats

⁄ ⁄ Una de les sortides culturals es va fer a la ciutat de Girona
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EXPOSICIONS

Durant el 2016, a la sala d’exposicions del caateeb s’han rea-
litzat les següents exposicions:  

- Exposició sobre el Passivhaus

- Biennal artística d’aparelladors

Durant aquest any no s’han realitzat més exposicions degut a 
que la sala ha estat ocupada durant alguns mesos amb motiu 
de les obres de renovació dels ascensors.

HOMENATGE ALS 25 I 50  
ANYS DE COL·LEGIACIÓ

El dia 26 de maig de 2016 es va fer la sessió d’homenatge als 
aparelladors que l'any 1991 es van col·legiar al caateeb ja que 
complien 25 anys de col·legiació. És per aquest motiu que se’ls 
va organitzar una jornada molt emotiva que va tenir un total de  
56 assistents. 

També es va celebrar, el 13 d’octubre, un acte d’homenatge als 
col·legiats que enguany feien 50 anys de col·legiació al caa-
teeb, tots aquells que es van col·legiar l’any 1966. En aques-
ta ocasió, dos actors van venir a cantar a tots els nostres 
col·legiats el Happy Birthday.

⁄ ⁄ Una de les obres de l’exposició de la biennal d’art d’aparelladors

⁄ ⁄ Foto amb els companys homenatjats junt amb els membres de la Junta de  
     Govern

⁄ ⁄ Els companys que van celebrar els 25 anys de professió junt amb les  
     autoritats del Caateeb
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INAUGURACIÓ DE L’ANY ACADÈMIC 
I LLIURAMENT DE DIPLOMES

El 27 d’octubre es va fer l'acte de lliurament de diplomes que 
representa la culminació del curs acadèmic per als alumnes 
dels programes formatius de Màster i Postgraus i del cicle de 
Formació Oberta. També es varen lliurar els premis als millors 
projectes de màster i postgraus. A la vegada, també es va cele-
brar el començament de l'any acadèmic 2016-2017.

Varem poder escoltar la conferència Esperit d’aventura: 
l’actitud és la clau a càrrec d’Albert Bosch, aventurer i empre-
nedor.

BENVINGUDA  
ALS NOUS COL·LEGIATS

Des del caateeb es vol donar la benvinguda als nous col·legiats 
en unes sessions i on també se’ls informa dels serveis que te-
nen a l’abast al Col·legi. Al llarg de l’any s’han organitzat tres 
sessions informatives.

⁄ ⁄ Conferència d’Albert Bosch per inaugurar l’any acadèmic

⁄ ⁄ Una de les sessions de benvinguda als nous col·legiats
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CAMPANYA DE NADAL

El 15 de desembre es va fer la xocolatada i festa infantil de Na-
dal per a tots els nens dels col·legiats i treballadors del ca-
ateeb, que van gaudir d’una bona xocolata i d’un espectacle 
molt animat a càrrec de Bettu el Pallasso, de Pallassos sense 
Fronteres. També es van portar jocs de construcció de fusta de 
Trígonos i els Nans Castellers hi va haver 107 assistents.

Per altra banda, la Basílica de Santa Maria del Mar de Barce-
lona va acollir un any més el tradicional Concert de Nadal, que 
aquest any 2016 va celebrar la seva 20a edició. Més de 2.000 
persones van poder gaudir de les melodies de Meldenson i 
Txaikovsky a mans de l’orquestra i el cor del Conservatori del 
Liceu, amb 150 músics sobre l’escenari per felicitar al Nadal als 
col·legiats del caateeb, els seus familiars i amics

⁄ ⁄ El Concert de Nadal celebrat a la Basílica de Santa Maria del Mar
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⁄ ⁄ Impressionant imatge de la basílica de Santa Maria del Mar plena de gom a gom
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PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 
(XIII EDICIÓ)

El caateeb va convocar al novembre de 2015 la XIII edició dels 
Premis Catalunya Construcció amb l’objectiu de reconèixer 
públicament les funcions professionals relacionades amb els 
processos d’execució de les obres. Organitzats pel caateeb 
i oberts a tots els professionals de la construcció, els premis 
s’han consolidat com una referència de qualitat i prestigi entre 
el col·lectiu professional i en tot el sector i han anat adquirint 
amb el temps un important valor de currículum per als selec-
cionats, finalistes i guardonats. Des de l’any 2004 i fins al 2016 
el nombre de candidatures presentades en totes les categories 
ha estat de 1.339. Els premis compten amb el suport del Con-
sell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Catalunya i d’Arquinfad. 

El total de candidatures presentades va ser de 112, trenta-una 
més que l’any passat. Després de fer una primera anàlisi indi-
vidual i un procés de debat en comú, el jurat en va seleccionar 
49 candidatures en totes les categories, de les quals el jurat en 
va escollir 24 finalistes. Tanca el capítol de guardons el Premi 
Especial a la Trajectòria Professional, que en aquesta edició el 
jurat va proposar concedir a Carme Trilla i Bellart, economista 
experta en el sector de l’habitatge i impulsora de les polítiques 
socials d’accés a l’habitatge. 

La difusió va ser similar a la de l’any anterior, amb més de 60 
impactes en premsa general i del sector en mitjans escrits en 
paper i electrònics, ràdio i televisió. 
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LA NIT DE LA CONSTRUCCIÓ

El 30 de juny va tenir lloc la XXI edició de La Nit de la Cons-
trucció, una vetllada que s’ha anat consolidant com a espai 
de trobada festiva dels professionals i oberta al sector, en el 
transcurs de la qual es va fer el lliurament dels Premis Cata-
lunya Construcció 2016. Hi van assistir 368 persones entre 
col·legiats, acompanyants i amics. La gran pèrgola dels En-
cants a la Plaça de les Glòries de Barcelona va acollir la ceri-
mònia. Enguany, l’acte va ser presidit per Josep Rull, conseller 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, i va ser presentat 
pel famós periodista Albert Om i amenitzat per l’Escola de Ball 
de Sant Cugat.

⁄ ⁄ Els assistents van gaudir d’una agradable vetllada d’estiu sota els porxos  
     del Mercat dels Encants

⁄ ⁄ Imatge dels guardonats junt amb els membres del jurat i les autoritats
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DATA ACTIVITAT TIPUS LLOC

04/01/2016 Sortida familiar Port Aventura Parc (Intercol·legial) Lúdico-esportiva Manresa

12/01/2016 Tardes culturals: Psicologia i salut Cultural Mataró

13/01/2016 Visita edifici històric de la UB Cultural Barcelona

13/01/2016 1r EBS Day: Roca Professional Barcelona

15/01/2016 Exposició: Candidatures finalistes als Premis de Catalunya Construcció 2015 Cultural Terrassa

18/01/2016 Jornada Dubtes i consultes dels CSS + Llibre incidències Web + SEREM (Delegacions) Professional Mataró

26/01/2016 Tardes Culturals: Psicologia i Salut Cultural Mataró

20/01/2016 Jornada Tècnica: Sistemes d'aïllament de façanes - SIKA Professional Vic

21/01/2016 Espai Empresa: Tractament d'humitats Professional Vilafranca

22/01/2016 Exposició: Ciutats medievals, de Mer Matalonga Cultural Mataró

22/01/2016 Exposició: Cossos de Joan Vall Cultural Vic

23/01/2016 5a. Trobada col·legial: 1a calçotada a l'Alt Penedès-Garraf Institucional Vilafranca

25/01/2016 Com serà la nostra jubilació? Professional Barcelona

26/01/2016 Tardes Culturals: Psicologia i Salut Cultural Mataró

26/01/2016 22 consells per a la recerca de feina Professional Barcelona

26/01/2016 Jornada Tècnica sobre l'energia geotèrmica Professional Manresa

28/01/2016 Jornada: noves eines per a la rehabilitació i el manteniment d'edificis Professional Barcelona

29/01/2016 Excursió: Breinco Lúdica Mataró

29/01/2016 Visita la Barcelona Romana Cultural Barcelona

29/01/2016 Visita tècnica: Fàbrica Breinco, prefabricats de formigó Professional Granollers

02/02/2016 Tardes culturals: Patrimoni UNESCO a l'Europa de l'Est Cultural Mataró

02/02/2016 Formació en Interpretació de Plànols Professional Vilafranca

03/02/2016 Jornada: L'aplicació del tipus reduït d'IVA en la rehabilitació d'edificis d'habitatges Professional Barcelona

QUADRE RESUM D’ACTIVITATS

A continuació publiquem un llistat de les activitats de caire professional, institucional, cultural i lúdic,  
organitzades pel caateeb al llarg del 2016:
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04/02/2016 Sessions informativa: Nou programa de control de qualitat Professional Barcelona

04/02/2016 EBS Day: La implantació de BIM en un despatx d'arquitectes tècnics P. Professional Barcelona

09/02/2016 Tardes Culturals: Patrimoni UNESCO a l'Europa de l'Est Cultural Mataró

09/02/2016 Sessió de consulta: Preguntes i respostes sobre ite amb l’Agencia P. Professional Vic 
 de l’Habitatge de Catalunya

09/02/2016 Sessió informativa: Emprendre en el sector de la construcció P. Professional Barcelona

09/02/2016 Jornada tècnica: Noves eines per a la rehabilitació i el manteniment d'edificis P. Professional Vic

13/02/2016 Visita Cultural al Palau de la Generalitat Cultural Barcelona

13/02/2016 Partit de futbol: VI Edició de Futbol Dual  Lúdic- esportiva Manresa

15/02/2016 Curs. Llicències d'activitats (activitats ambientals) P. Professional Mataró

16/02/2016 Tardes Culturals: Patrimoni UNESCO a l'Europa de l'Est Cultural Mataró

18/02/2016 Espai empresa: Solucions en climatització residencial mitjançant P. Professional Vilafranca 
 bomba de calor aire-aigua

22/02/2016 Curs. Llicències d'activitats (activitats ambientals) P. Professional Mataró

23/02/2016 Tardes Culturals: Patrimoni UNESCO a l'Europa de l'Est Cultural Mataró

23/02/2016 Curs. BIM-Revit nivell I (Matí) P. Professional Mataró

24/02/2016 Dubtes freqüents sobre Control Qualitat P. Professional Barcelona

26/02/2016 Sessió: Conceptes i beneficis del BIM P. Professional Barcelona

29/02/2016 Curs. Llicències d'activitats (activitats ambientals) P. Professional Mataró

29/02/2016 ACTIVITATS D'ORIENTACIÓ: Aprèn les eines per a una recerca de feina eficaç:  P. Professional Barcelona 
 carta i CV

01/03/2016 Tardes culturals: Einstein, 100 anys de relativitat Cultural Mataró

02/03/2016 Jornada Tècnica: Dubtes i consultes sobre seguretat i salut.  P. Professional Granollers 
 Presentació del Llibre-web.

07/03/2016 Visita: Parlament de Catalunya Cultural Barcelona

07/03/2016 Solucions per a millorar la ventilació i eliminar humitats en ens edificis P. Professional Barcelona
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07/03/2016 Exposició: Arquitectura amb terra, Bio-arquitectura, Expoterra P. Professional Terrassa

07/03/2016 Curs. Llicències d'activitats (activitats ambientals) P. Professional Mataró

08/03/2016  Tardes culturals: Einstein, 100 anys de relativitat Cultural Mataró

09/03/2016 Jornada Tècnica. Sistemes i Productes aplicats a la rehabilitació P. Professional Vic 
 Mapei-Grespania-Schluter

09/03/2016 Esmorzar al Vapor - L'autoconsum fotovoltaic P. Professional Terrassa

10/03/2016 Visita: Parlament de Catalunya Cultural Barcelona

10/03/2016 4 Workshop  P. Professional Barcelona

11/03/2016 Exposició: Capritxos de Goya, de Serrano Bou - VICCC2016 Cultural Vic

11/03/2016 Exposició: "Cels i Terres" de Carme Fageda Cultural Mataró

11/03/2016 Jornada Dubtes i consultes dels CSS + Llibre incidències Web + SEREM P. Professional Granollers 
 (Delegacions)

11/03/2016 Sessions presentació del Llibre d’incidències web P. Professional Granollers

11/03/2016 Presentacions Serem amb Departament (comarques) P. Professional Granollers

11/03/2016 Conceptes i Beneficis del BIM P. Professional Barcelona

14/03/2016 TALLER: Treu-li partit al teu Smartphone per la teva vida diària P. Professional Barcelona

14/03/2016 Sessió: Sessió informativa i de benvinguda per a nous col·legiats P. Professional Barcelona

14/03/2016  Sessió de consulta: Preguntes i respostes sobre ITE amb l’Agencia P. Professional Mataró  
 de l’Habitatge de Catalunya

15/03/2016 Jornada Tècnica sobre l'Autoconsum Fotovoltaic P. Professional Manresa 
 (amb Inter-col·legial i altres entitats)

15/03/2016 Tardes culturals: Einstein, 100 anys de relativitat Cultural Mataró

17/03/2016 Sessió informativa: El perfil professional de Quantity Surveyor P. Professional Barcelona

18/03/2016 Espai empresa: L’Aerotèrmica, empresa Thermor P. Professional Granollers

18/03/2016 Visita: Barcelona i el cinema: una ciutat de pel·lícula Cultural Barcelona

22/03/2016 Presentació subvencions (CHB) P. Professional Barcelona
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22/03/2016 Les competències clau: mostra el teu talent P .Professional Barcelona

30/03/2016 Taller: Què cal saber per iniciar l'activitat com a lliberal P. Professional Barcelona

01/04/2016 Convocatòria: Biennal Artística Col·lectiva d'Aparelladors P. Professional Terrassa

05/04/2016 Visita a les instal·lacions de Prefabricats Pujol, SA P. Professional Vilafranca

05/04/2016 Tardes Culturals: Viatgem a través del cinema Cultural Mataró

07/04/2016 Sessió de dubtes i consultes de seguretat i salut en el sector de la construcció  P. Professional Vilafranca

08/04/2016 Visita: Barcelona i el cinema: una ciutat de pel·lícula Cultural Barcelona

11/04/2016 Jornada Tècnica: Noves eines per la rehabilitació i el manteniment d'edificis. ite P. Professional Granollers

11/04/2016 Presentació del llibre ¿Qué está pasando en Mataró? De Josep Antoni Cortés Cultural Mataró

11/04/2016 Jornada tècnica: Noves eines per a la rehabilitació i el manteniment d'edificis P. Professional Terrassa

12/04/2016 Tardes Culturals: Viatgem a través del cinema Cultural Mataró

12/04/2016 Sessió informativa i de consultes: Dubtes freqüents sobre control de qualitat.  P. Professional Vic 
 Mètode abreujat de planificació.

14/04/2016 Jornada: Diagnosi i intervenció en instal·lacions elèctriques i d'enllumenat P. Professional Barcelona 

15/04/2016 Exposició: ecosistemes en transformació d'Antoni Perna Cultural Mataró

16/04/2016 VII Cursa Inter-col·legial Sabadell Professional Lúdic-esportiva Barcelona
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19/04/2016 Tardes Culturals: Viatgem a través del cinema Cultural Mataró

19/04/2016 Visita: Open Day P. Professional Barcelona

20/04/2016 Contart Granada Dia 1 P. Professional Barcelona

21/04/2016 Contart Granada Dia 2 P. Professional Barcelona

22/04/2016 Activitat lúdica-esportiva: Sortida a la Mola Lúdic-esportiva Terrassa

22/04/2016 Contart Granada Dia 3 P. Professional Barcelona

25/04/2016 Thyssen Kroup P. Professional Mataró

25/04/2016 Workshop. Nou codi estructural. Normativa i control de qualitat P. Professional Barcelona

25/04/2016 4 Workshop  P. Professional Barcelona

26/04/2016 Formació de formadors: Gestió documental, el PMI per aparelladors i el bim P. Professional Barcelona

26/04/2016 Activitats Orientació: Com convèncer a l'entrevista: l'Elevator Pitch P .Professional Barcelona

27/04/2016 Jornada Dubtes i consultes dels CSS + Llibre incidències Web + SEREM  P. Professional Terrassa

27/04/2016 Sessions presentació del Llibre d’incidències web P. Professional Terrassa

04/04/2016 Sessió informativa i de consultes P. Professional Terrassa

28/04/2016 Taller: Treu partit al teu smartphone en la teva vida diària P. Professional Vilafranca

29/04/2016 Visita: Visita guiada a la Cova de Sant Ignasi Lúdica Manresa

29/04/2016 Exposició: Patrimoni oblidat, memòria literària - VICCC2016 Cultural Vic

29/04/2016 Visita: El Poble Sec: el primer eixample de la ciutat Cultural Barcelona

03/05/2016 Tardes Culturals: Com percebem el món. Una exploració de la ment i el sentiments Cultural Mataró

03/05/2016 Jornada Dubtes i consultes dels CSS + Llibre incidències Web + SEREM  P. Professional Manresa

03/05/2016 Presentacions Serem amb Departament (comarques) P. Professional Manresa

04/05/2016 Sessió Informativa: Construint Passivhaus. Plataforma d’Edificació Passivhaus P. Professional Barcelona

04/05/2016 Exposició: Construint Passivhaus. III Concurs Iberoamericà Passivhaus P. Professional Barcelona
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04/05/2016 Sessió informativa i de consultes: Dubtes freqüents sobre control de qualitat.  P. Professional Barcelona 
 Mètode abreujat de planificació.

05/05/2016 Assemblea General de col·legiats i col·legiades Institucional Barcelona

06/05/2016 Sopar de Col·legiats (9è sopar de la Delegació del Maresme) Institucional Mataró

09/05/2016 Espai Empresa: MAPEI - Solucions d'impermeabilització en edificació P .Professional Mataró

09/05/2016 Espai Empresa: VisualARQ, solució BIM flexible per a Rhino P. Professional Barcelona

10/05/2016 Jornada tècnica: Noves eines per a la rehabilitació i el manteniment d'edificis P. Professional Manresa

10/05/2016 Jornada tècnica: Noves eines per a la rehabilitació i el manteniment d'edificis P. Professional Vilafranca

10/05/2016 Jornada tècnica: Instal·lació d'aparells elevadors en edificis existents P. Professional Vic

11/05/2016 Les App en el sector de la construcció P. Professional Terrassa

11/05/2016 Llibre d'incidències web P. Professional Barcelona

12/05/2016 Desconstrucció de l'amiant sense risc P. Professional Vilafranca

13/05/2016 Dubtes freqüents sobre control qualitat. Mètode abreujat de planificació,  P. Professional Granollers 
 seguiment i registre de documents del caateeb

14/05/2016 Visita tècnica Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona P. Professional Barcelona

17/05/2016 Tardes Culturals: Com percebem el món. Una exploració de la ment i el sentiments Cultural Mataró

17/05/2016 Sessió: 2ª Sessió informativa i de benvinguda per a nous col·legiats P. Professional Barcelona

18/05/2016 4 Workshop Formigons i Morters Tecnològics P. Professional Barcelona

20/05/2016 Jornada Tècnics municipals del Vallès Oriental P. Professional Granollers

21/05/2016 V Torneig de Pàdel del caateeb Lúdic-esportiva Terrassa

23/05/2016 Saint-Gobain. Espai Empresa P. Professional Mataró

23/05/2016 Exposició: moments i sensacions Cultural Terrassa

24/05/2016 Formació de formadors: Comunicació per a professionals formadors P. Professional Barcelona

24/05/2016 Sessió Tècnica d'Empresa: ThyssenKrupp - instal·lació d'elevadors P. Professional Manresa
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24/05/2016 Com aconseguir una entrevista: auto candidatura P. Professional Barcelona

25/05/2016 Conceptes i Beneficis del bim P. Professional Barcelona

25/05/2016 3ª EBS Day P. Professional Barcelona 

26/05/2016 Acte: Homenatge als 25 anys de col·legiació Institucional Barcelona

27/05/2016 Visita: les places italianes del 38 Cultural Barcelona

27/05/2016 Nous ajuts per la rehabilitació P. Professional Barcelona

30/05/2016 Espai Empresa: Resitub P. Professional Mataró

30/05/2016 Espai Empresa: L'economia circular P. Professional Barcelona

31/05/2016 Tardes Culturals: Com percebem el món. Una exploració de la ment i el sentiments Cultural Mataró

31/05/2016 Formació de formadors: Comunicació per a professionals formadors P. Professional Barcelona

01/06/2016 Ascensors Elevadors i plataformes en la rehabilitació P. Professional Terrassa

01/06/2016 EBS day Soft P. Professional Barcelona

02/06/2016 Nova Versió CE3x v2.1: Novetats a través de casos pràctics P. Professional Manresa

02/06/2016 Thyssnkrupp: Ascensors, elevadors i plataformes en la rehabilitació P. Professional Vilafranca

03/06/2016 Visita: Mercat de Sant Antoni P. Professional Barcelona

03/06/2016 Exposició "Protagonistas cotidiaos" de Francisco Padilla Cultural Mataró

03/06/2016 Visita a la Pedrera Granits Barbany Lúdica Granollers

06/06/2016 Curs. bim - Revit nivell I (tarda) P. Professional Mataró

07/06/2016 Simpòsium rehabilitació  P. Professional Barcelona

07/06/2016 Taller: Què cal saber per iniciar l'activitat com a lliberal II P. Professional Barcelona

08/06/2016 2ª Jornada de consulta: temàtiques sobre edificacions nZEB P. Professional Barcelona 
 i instal·lacions sostenibles renovables: Il·luminació

08/06/2016 Diagnosi i intervenció en instal·lacions de subministrament, distribució Professional Barcelona

09/06/2016 Dubtes freqüents sobre control de qualitat. Mètode abreujat de planificació,  P. Professional Manresa 
 seguiment i registre de documents del caateeb
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09/06/2016 Aplicació del BIM en casos reals P. Professional Barcelona

10/06/2016 Nova versió del CE3x v.2.1 Novetats a través de casos pràctics (Saint Gobain) P. Professional Granollers

11/06/2016 Amb la casa sí que s'hi juga Cultural Barcelona

13/06/2016 Espai empresa SATE: aïllament tèrmic P. Professional Barcelona

14/06/2016 Workshop: protecció massiva contra el foc P. Professional Barcelona

15/06/2016 Nova Versió CE3x v.2.1: Novetats a través de casos pràctics   P. Professional Terrassa

15/06/2016 Assemblea Territorial de mutualistes de Premmat de la demarcació de Barcelona P. Professional Barcelona

16/06/2016 Sessió informativa: Les APPs al sector de l'edificació P. Professional Barcelona

16/06/2016 2on Open Day: Coordinació de seguretat SGS  P. Professional Barcelona

17/06/2016 28è Sopar del Col.legiat Institucional Manresa

18/06/2016 Amb la casa sí que s'hi juga P. Professional Barcelona

20/06/2016 Espai empresa Mapei: Solucions d'impermeabilització en edificació P. Professional Barcelona

21/06/2016 Sessió Amiant P. Professional Barcelona

21/06/2016 30a edició de DINARS CONSTRUCCIÓ P. Professional Barcelona

22/06/2016 Espai empresa Eirea Analítics: agència anàlisis i gestió de riscos immobiliaris P. Professional Barcelona

22/06/2016 Obra nova d'estructura de fusta mantenint la façana catalogada P. Professional Barcelona

22/06/2016 Xerrada: Presentació llibre "fàbriques de Mataró" de Pilar G.Agapito Cultural Mataró

22/06/2016 El bim a Europa. Conclusions de l'European Bim Summit 2016 P. Professional Barcelona

23/06/2016 Visita d'obra. Habitatge plurifamiliar passivhaus a Barcelona P. Professional Barcelona

27/06/2016 Espai Empresa Propamsa: Reparació i reforç d'estructures de formigó P. Professional Barcelona

30/06/2016 La nit de la construcció Institucional Barcelona

01/07/2016 Exposició "Retrospectiva·" de Manuel Contreras Cultural Mataró

05/07/2016 Visita a l'antic edifici de la Rectoria de les esglésies de Terrassa P. Professional Barcelona

08/07/2016 Simpòsium rehabilitació  P. Professional Barcelona
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08/07/2016 Espai empresa: Thyssenkrupp: Ascensors, elevadors i plataformes de rehabilitació P. Professional Granollers

08/07/2016 Exposició: Menys és més , pintura fotografia Cultural Granollers

08/07/2016 Vivències d'un Project Manager P. Professional Barcelona

15/07/2016 Exposició itinerant: III Concurs Iberoamericà Passivhaus P .Professional Terrassa

19/07/2016 Activitats Orientació: Marca Personal i identitat digita P. Professional Barcelona

01/06/2016 Jornada Tècnica "Nova versió CE·X v.2.1" P. Professional Vic

03/06/2016 Exposició: Wandern de Pep Domènech Cultural Vic

10/06/2016 Sopar de col·legiats Cultural Vic

19/07/2016 Exposició tècnica: Arquitectura amb terra, bioarquitectura. Expoterra Cultural Vic

21/07/2016 Visita Tècnica: Centre Artístic del Penedès L'Agrícol P. Professional Vilafranca

22/07/2016 Visita Catedral del Mar Cultural Barcelona

28/08/2016 Jutges Concurs de Rajoles - Festa major de Granollers Lúdica Granollers

01/09/2016 Exposició: "Premis Catalunya Construcció 2016" caateeb Cultural Mataró

08/09/2016 Vols participar en l'impuls del tècnic de capçalera? P. Professional Barcelona

14/09/2016 Jornada tècnica. Jornada PEP a Terrassa: P. Professional Terrassa 
  "Què és, quant costa i com es construeix un habitatge passivhaus"

15/09/2016 Formació de formadors: Didàctica per l’aprenentatge P. Professional Barcelona

16/09/2016 Visita Exposició El Bressol de la Humanitat al Caixa Fòrum Cultural Barcelona

19/09/2016 Delegació Maresme. Curs. BIM- Revit nivell II (tarda) P. Professional Mataró

21/09/2016 Esmorzar al Vapor: Solucions Sto amb criteris d'eficiència energètica P. Professional Terrassa

22/09/2016 Setmana de la rehabilitació. Visita Escola Angeleta Ferrer antiga P. Professional Mataró 
 fàbrica Can Fàbregas

22/09/2016 Formació de formadors: Didàctica per l’aprenentatge P. Professional Barcelona

23/09/2016 Sopar + visita i participació verema Lúdica Manresa

23/09/2016 Espai empresa: Formigons i tecnològics - PROMSA P. Professional Granollers

28/09/2016 Visita a la Lleialtat Santsenca P. Professional Barcelona
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29/09/2016 Setmana de la rehabilitació. Visita casa d'estiueig de Puig i Cadafalch  P. Professional Mataró

29/09/2016 Trobada de Professors Institucional Barcelona

30/09/2016 Exposició: "El nom de Déu és femení" de Mario Pasqualotto Cultural Mataró

29/09/2016 6ª edició 48h. Open Puig i Cadafalch: A recer de la muralla.  P. Professional Mataró 
 Conferència. Rehab. Del patrimoni i dinamització de la ciutat

01/10/2016 Visita: Girona medieval: El Call i el Casc Antic Cultural Barcelona

03/10/2016 Rehabilita: Diagnosi i intervenció en instal·lacions de climatització i ventilació P. Professional Barcelona

03/10/2016 Setmana de la Rehabilitació i Fira de la rehabilitació (Rehabilita 2016)  P. Professional Barcelona 
 Del 3 al 10 d'octubre

03/10/2016 Rehabilita: Rehabilitar i construir amb materials sostenibles P. Professional Barcelona

04/10/2016 Rehabilita: Certificació energètica: la clau de la rehabilitació P. Professional Barcelona

04/10/2016 Rehabilita: Sistemes per millorar l'aïllament tèrmic de les façanes P. Professional Barcelona

04/10/2016 Mati: El CTE deu anys després. Modificacions i situació futura P. Professional Barcelona

04/10/2016 Rehabilita: Saps què? P. Professional Barcelona

06/10/2016 Espai Empresa: Nova versió CE3X v2.1: Novetats a través de casos pràctics P. Professional Vilafranca

06/10/2016 Rehabilita: Saps què? P. Professional Barcelona

06/10/2016 Rehabilita: Rehabilitar cap a l'nZEB P. Professional Barcelona

07/10/2016 Rehabilita'16 Visita Can Jonch P. Professional Granollers

07/10/2016 Rehabilita: 3ª Jornada de consulta: temàtiques sobre edificacions nZEB P. Professional Barcelona 
 i instal·lacions sostenibles-renovables: refrigeració

07/10/2016 25è sopar de la delegació del Vallès Occidental Institucional Terrassa

07/10/2016 Rehabilita: Façanes, cobertes verdes i terrats vius P. Professional Barcelona

10/10/2016 EXPOSICIÓ: III Concurs Iberoamericà Passivhaus P. Professional Granollers

10/10/2016 Cas pràctic: Nou Mercat municipal de Sant Adrià P. Professional Barcelona

11/10/2016 Sessió Tècnica d'Empresa: Texsa-impermeabilització en la rehabilitació de cobertes P. Professional Manresa

13/10/2016 50 anys de col·legiació Institucional Barcelona
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13/10/2016 Cas pràctic: Projecte de Rehabilitació Capella Hospital de la Sta Creu P. Professional Barcelona

14/10/2016 T23659 Curs Autodesk Revit Nivell I. BIM (fins 4/11/2016) P. Professional Barcelona

14/10/2016 Visita Tècnica, Setmana de la rehabilitació: Dipòsit de Can Boada de Terrassa P. Professional Terrassa

17/10/2016 Espai Empresa: reforç i consolidació d'estructures, restauració i  P. Professional Barcelona 
 recuperació d'edificis monumentals i infraestructures

19/10/2016 Taller per nens "Amb la casa si que s'hi juga". Marta Mata Lúdica Mataró

17/10/2016 Taller per nens "Amb la casa si que s'hi juga". Joan Corominas Lúdica Mataró

18/10/2016 Taller per nens "Amb la casa si que s'hi juga" Joan Corominas Lúdica Mataró

18/10/2016  Taller per nens "Amb la casa si que s'hi juga". Marta Mata Lúdica Mataró

18/10/2016 Curs: Energia solar fotovoltaica en autoconsum  ( fins 25/10/2016) P. Professional Manresa

01/10/2016 6ª edició 48h. Open Puig i Cadafalch: A recer de la muralla.  P. Professional Mataró 
 Conferència: L'aventura de la muralla

19/10/2016 Taller per nens "Amb la casa si que s'hi juga". Maria Mercè Marçal. Lúdica Mataró

19/10/2016 Jornada Tècnica: Solucions d’aïllament acústic per edificació P. Professional Terrassa 
 en obra nova i rehabilitació

20/10/2016 Taller per nens "Amb la casa si que s'hi juga". Maria Mercè Marçal. Lúdica Mataró

20/10/2016 Taller per nens "Amb la casa si que s'hi juga". Germanes Bartomeu Lúdica Mataró

20/10/2016 Sessió: 3ª Sessió informativa i de benvinguda per a nous col·legiats P. Professional Barcelona

20/10/2016 Sessió: Jubilació i dependència. Present i futur. P. Professional Barcelona
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21/10/2016 Taller per nens "Amb la casa si que s'hi juga". Germanes Bartomeu Lúdica Mataró

21/10/2016 Taller per nens "Amb la casa si que s'hi juga". Montserrat Solà Lúdica Mataró

21/10/2016 Oportunitats i nínxols de mercat den el medi ambient P. Professional Barcelona

24/10/2016 Taller per nens "Amb la casa si que s'hi juga". Montserrat Solà Lúdica Mataró

24/10/2016 Tardes culturals: Cicle : Beethoven i el seu entorn Cultural Mataró

24/10/2016 Espai Empresa: Processos de rehabilitació recuperació d'estructures P. Professional Barcelona 
 i rehabilitació energètica dels edificis

27/10/2016 Inici any acadèmic 2016/17 i lliurament de diplomes Institucional Barcelona

27/10/2016 Torneig de Golf Lúdic-esportiva Barcelona

27/10/2016 Sessió tècnica: Les Apps del sector de l'edificació P. Professional Vilafranca

27/10/2016 Espai empresa: Recuperació d'estructures i rehabilitació energètica P. Professional Barcelona

28/10/2016 Visita: El Cementiri de Montjuic  Cultural Barcelona

03/11/2016 Responsabilitat civil hereditària i recomanacions sobre herències i testaments P. Professional Barcelona

03/11/2016 22 consells per la recerca de feina P. Professional Barcelona

04/11/2016 Exposició: entre tanques i gargots de Jordi Torrent Cultural Mataró

21/09/2016 Sessió Informativa "Aplicacions al mòbil sobre la Construcció Cultural Vic

14/09/2016 Exposició "traient els trastos" Cultural Vic

04/10/2016 Jornada Tècnica "impermeabilització en la rehabilitació de cobertes" Cultural Vic

06/10/2016 Visita Tècnica "Casa Ricart" P. Professional Vic

04/11/2016 Exposició: Rastres d'Àngels Jordà Cultural Vic

04/11/2016 Visita: Mercat de Sant Antoni Cultural Barcelona

07/11/2016 Espai empresa: Formigons i morters tecnològics P. Professional Mataró

08/11/2016 Cicle: Beethoven i el seu entorn Cultural Mataró

08/11/2016 Taller: Que cal saber per iniciar l'activitat com a lliberal III P. Professional Barcelona

10/11/2016 Jornada tècnica: Jornada PEP a Granollers: Què és, quant costa P. Professional Granollers 
 i com es construeix un habitatge Passivhaus
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10/11/2016 Espai empresa: Cobertes estanques: Sistemes actuals d'impermeabilització P. Professional Vilafranca

14/11/2016 La Catalunya la construïm entre tots: Santi Vidal  Institucional  Barcelona

15/11/2016 Cicle: Beethoven i el seu entorn Cultural Mataró

15/11/2016 Formació de formadors: El rol del formador P. Professional Barcelona

15/11/2016 Construjove P. Professional Barcelona

17/11/2016 Jornada: XIII Esdeveniment Anual de Directors de Projectors P. Professional Barcelona

17/11/2016 Open Day. La Casa por el Tejado P. Professional Barcelona

22/11/2016 Cicle: Beethoven i el seu entorn Cultural Mataró

22/11/2016 Taller pràctic: atribucions a l'arquitecte tècnic P. Professional Barcelona

23/11/2016 Sessió: Viqui-marató de l'Edificació 2016 P. Professional Barcelona

24/11/2016 European Bim Summit Day: El BIM en la construcció d'edificis P. Professional Barcelona

18/11/2016 Exposició: "Qui sóc jo?" d'Alba Curós Cultural Vic

25/11/2016 Jornada tècnica: Nou codi Estructural P. Professional Vic

25/11/2016 Sopar 2016: 26è sopar col·legiats del Vallès Oriental Institucional  Granollers

28/11/2016 Exposició: 9a Biennal Artística Col·lectiva d'Aparelladors Cultural Barcelona

29/11/2016 Entrega premis emprenedoria Professional Barcelona

29/11/2016 Cicle: Beethoven i el seu entorn Cultural Mataró

29/11/2016 Concursos amb les Administracions públiques P. Professional Barcelona

01/12/2016 Espai empresa: Formigons i morters tecnològics P. Professional Vilafranca

01/12/2016 Tancament fiscal exercici 2016 i novetats pel 2017 P. Professional Barcelona

02/12/2016 Exposició "Gravats" de Eduard Huertos Cultural Mataró

12/12/2016 Espai empresa: TEXSA, cobertes estanques: Sistemes actuals d'impermeabilització P. Professional Mataró

09/12/2016 Exposició Taller 13 professor Carles Vergés Cultural Vic

13/12/2016 Sessió informativa: La fiscalitat dels professionals liberals P. Professional Vic
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19/12/2016 Sessió Informativa "Suspensió de llicencies" P. Professional Vic

13/12/2016 Col·loqui: Quin país volem? Lluís Llach Cultural Barcelona

14/12/2016 Concert de Nadal Institucional Barcelona

15/12/2016 Jornada: Reflexions sobre el dret a l'habitatge P. Professional Barcelona

15/12/2016 Festa infantil. Xocolatada Lúdica Barcelona

14/10/2016 Curs Autodesk Revit I P. Professional Manresa

15/12/2016 Acte lliurament: IV Premi Àlex Mazcuñán i Boix Institucional Manresa

16/12/2016 Mostra d'accessibilitat: Mostra d'accessibilitat sobre rodes Lúdica Mataró

16/12/2016 Visita: Gràcia burgesa i revolucionària Cultural Barcelona

16/12/2016 Mostra Accessibilitat sobre Rodes. Plaça Xammar Lúdica Mataró

19/12/2016 Exposició: Premis Catalunya Construcció P. Professional Granollers

20/12/2016 Assemblea: Assemblea general ordinària del CAATEEB Institucional Barcelona

20/12/2016 Focus group Professional Barcelona

22/12/2016 Caga tió Lúdic- esportiva Manresa
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CONSULTES TÈCNIQUES

Durant l’any 2016 s’han rebut 9.311 consultes a la consultoria tècnica. Aquestes dades mostren un in-
crement de consultes d’un 25,94% respecte de l’any 2015. Les consultes han estat tant presencials com 
telefòniques, amb una temàtica pluridisciplinària.

/ 3.1 
consuLtoria tècnica

Via d’entrada de les consultes    Consultes %/total 

Telefòniques directes 7.500 81%

Telefòniques via centre d’atenció telefònica (CAT)  309 3%

Presencials 692  7%

Correu electrònic 810 9%

TOTAL 9.311 100%
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El temes més consultats per ordre són: 
Habitabilitat, ITE, informes, certificats, 
dictàmens , legislació i normes, Codi 
Tècnic i el llibre de l’edifici, certificació 
energètica , seguretat i salut, control de 
qualitat i marcatge CE, patologies, re-
habilitació, manteniment i urbanisme, 
projectes i direcció d’obres així com 
llicències d’activitats, accessibilitat en 
quant a ascensors i rampes, responsa-
bilitats i atribucions (LOE) i finalment 
un bloc de consultes sobre temes di-
versos

Tema Consultes        % / total 

Habitabilitat 1.788 19,20%

ITE, Informes, certificats, dictàmens 1.278 13,73%

Legislació i normes, CTE i Llibre de l’edifici  1.175 12,62%

Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) 845 9,08%

Seguretat i Salut 763 8,19%

Control de qualitat i marcatge CE 655 7,03%

Patologies, rehabilitació, manteniment i urbanisme 628 6,74%

Projectes, llicències d’activitats, E-llicències 624 6,70%

Accessibilitat, ascensors i rampes 496 5,33%

Responsabilitats i atribucions (LOE) 457 4,91%

Ajuts i subvencions 286 3,07%

Diversos 316 3,39%

TOTAL 7.393 100%

Consultes tècniques
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DOCUMENTS A L’ABAST

El caateeb posa a disposició de tots els col·legiats, de forma 
gratuïta, la col·lecció sencera de Documents a l’abast en for-
mat 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 con-
tinguts han estat pensats per a l’àmbit normatiu de Catalunya, 
i inclouen tota la informació que es considera necessària per al 
desenvolupament de l’àmbit concret sobre el qual tracta cada 
número.

La col·lecció de Documents a l’abast s’actualitza i s’amplia 
constantment. En l’actualitat es poden descarregar:

1.2  Codi d’accessibilitat

8.4  Control de qualitat de poliuretans

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

13.3 Residus en la construcció

14 .2 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

29.2  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 

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

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

41 Preguntes i respostes de seguretat i salut en el 
 sector de la construcció

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

Nous documents editats durant el 2016

17.6  Volum I.  El certificat i la cèdula d’habitabilitat de  
 l’habitatge usat (Decret 141/2012), dues  
 actualitzacions realitzades en febrer i desembre

17.6  Volum II.  El certificat i la cèdula d’habitabilitat de  
 l’habitatge usat (Decret 141/2012), actualització  
 feta en novembre

29.2 El Certificat de solidesa, actualització feta en juny 

Documents retirats durant el 2016

29.1 El Certificat de solidesa

Documents en procés de realització durant el 2016

43 Dubtes freqüents en la certificació energètica 
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ASSAIGS DE LABORATORI

Durant l’any 2016, la consultoria tècnica ha donat serveis tant 
a col·legiats com a particulars amb els assaigs de laboratori. 
Els assaigs realitzats són:

Test aluminós 2016 % total

Particulars / Empreses 591      53%

Col·legiats / Societats col·legials 441        47%

TOTAL 1.032        100%

Aquestes dades mostren un increment de l’assaig del test alu-
minós d’un 7,72% respecte les dades de l’any anterior.

Test Aluminós

Altres assaigs 2016

Densitats i porositats 5

Carbonatació 1

TOTAL 6

SESSIONS DE L’ASSESSORIA 
TÈCNICA

European Bim Summit Day: El canvi de paradigma en el 
sector de la construcció es fa realitat a Catalunya

European Bim Summit Day: La implantació de BIM en un 
despatx d'arquitectes tècnics

European Bim Summit Day: BIM: Un sistema col·laboratiu? La 
comunicació en el BIM

European Bim Summit Day: El BIM en la construcció d'edificis 
sostenibles

Jornada: L'aplicació del tipus reduït d'IVA en la rehabilitació 
d'edificis d'habitatges (sessió conjunta amb el Gremi de 
Constructor de Barcelona i provincia).

Jornada: Reflexions sobre el dret a l'habitatge

Workshop Certificació energètica: Novetats en la qualificació 
d’eficiència energètica d’edificis i la comprovació del CTE

Workshop: Formigons i morters tecnologics

Workshop: La proteccio passiva contra el foc a l'edificació

Sessió informativa i de consultes: Dubtes freqüents sobre 
control qualitat. Mètode abreujat de planificació, seguiment i 
registre de documents del caateeb
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EUROPEAN BIM SUMMIT 2016

Durant els dies 18 i 19 de febrer de 2016, el Col·legi d'Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d'edificació de Barcelona 
juntament amb bim Academy Barcelona va organitzar i  
BuildingSMART Spanish Charter el segon EUROPEAN bim 
SUMMIT.

L'European bim Summit va néixer com un fòrum de debat 
i de presentació de la situació actual del bim en el sector de 
la construcció a Europa, que presentat per professionals per 
a professionals, pretenia la conscienciació en tot el sector de 
la necessitat imperiosa de la implantació del mateix al nostre 
país. 

La segona edició en dades:

Amb 465 assistents provinents des de Finlàndia fins a 
Portugal.

52 ponents d'àmbit mundial representant experiències dels 
EUA, Emirats Àrabs, Gran Bretanya, Argentina, Dinamarca ...

15 sessions plenàries i 14 workshops d'accés lliure (més de 
100 assistents).

50 sessions retransmeses per streaming, incloses 20 
sessions en universitats d'àmbit nacional.

33 empreses col·laboradores: 1 main partner, 2 software 
strategic partners, 17 patrocinadors, 2 midia partners, entre 
d'altres.

15 estands d'empreses a la Fira BIM.

El congrés finalitza amb la presentació de les “Conclusions de 
EBS 2016: Un any després del bimCAT” document que exami-
nava els avanços que a Catalunya s’havien fet després de la 
presentació l’any anterior del "Manifest bimCAT Barcelona" on 
els promotors del EBS i les institucions publiques catalanes 
(Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Ajunta-
ment de Barcelona, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 
Infraestructuras.cat, bim / SA) van definir un d'objectius a curt-
mig termini i un mandat per a la progressiva implantació de bim 
en les seves diferents institucions.

Presentació a Contart 2016 del European Bim Summit

El dimecres 21 d’abril el caateeb va presentar a Contart 2016 
(La Convención de la Edificación) a Granada el resum de la se-
gona edició del European bim Summit. La comunicació va ser 
acceptada i exposada a la Convenció, i recollida en el llibre de 
comunicacions de Contart 2016.

EINES INFORMÀTIQUES 
DESENVOLUPADES

Durant l’any 2015 s’han renovat o s’han fet treball de mante-
niment de les diverses eines informàtiques que es faciliten al 
col·lectiu:

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

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

Fitxes per a la redacció del programa de control

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

Actualització de l’eina CQ, 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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ALTRES ACCIONS DE  
L’ASSESSORIA TÈCNICA

Representació i participació del Col·legi en les institucions se-
güents:

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).

Taula consultiva de les Instal·lacions Elèctriques de Baixa 
Tensió (tc-ie). 

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

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

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

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

Taula de seguiment del Consorci Metropolità de l’Habitatge.

Comissió de formació contínua del caateeb.

Comitè European bim Summit.

Grup de treball d’edificació del codi accessibilitat.

Comissió de preus, llibre de l’edifici, gestió de residus i CQ del 
TCQ de l’ITeC.

VENDA DE PUBLICACIONS

Des de la consultoria gestionem la venda de llibres així com la 
seva divulgació dins de L'Informatiu i la pàgina web, a través 
del Centre de documentació.
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/ 3.2 
centre de documentació

Durant el 2016 el Centre de Documentació ha rebut 51.000 
consultes a través dels diferents mitjans que té al servei dels 
col·legiats: telemàtiques via web, telefòniques, presencials, per 
correu electrònic, i s’han mantingut els nivells dels darrers anys 
de servei en nombres d’usuaris totals i de consultes rebudes.

Dades del servei Quantitat

Consultes telemàtiques via WEB (tècnica) 168.436

Consultes telemàtiques via WEB (documental) 41.738

Consultes no telemàtiques 3.194

Consultes de material a la sala 2.170

Visites al Centre de documentació 2.326

Préstecs de materials 1.572

Via d’entrada 
de consultes Resoltes % total

Presencials 1.970     62%

Telefòniques directes 846     26%

Telefòniques via centre  74     2% 
d’atenció telefònica (CAT) 

Correu electrònic 304     10%

TOTALS 3.194       100%
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A més, destaquem que el Centre de documentació acumula 
una gran col·lecció tècnica consolidada amb 20.339 llibres vi-
gents; 221 títols de revistes tècniques actius; 2.016 recursos 
electrònics en el nostre catàleg; 569 DVD i CDROM.

Per motius d’espai, s’ha realitzat expurg bibliogràfic a la de-
legació de Terrassa i s’ha incorporat part del fons a la seu de 
Barcelona. El préstec es farà entre la delegació i la seu de Bar-
celona amb els mitjans interns oportuns. Falta la revisió de part 
d’aquest fons que serà possible durant el 2017. També s’està 
procedint a l’actualització del catàleg amb motiu de l’expurg de 
la delegació Vic en anys anteriors.

Per segon any consecutiu, l’increment de recursos d’informació 
ha estat superior als anteriors anys permetent així, continuar 
donant suport tècnic i documental a la consultoria i als nos-
tres col·legiats. Així mateix, en els últims anys, s’han entrat 
13.996 referències a les bases de dades de legislació del caa-
teeb. S’han incorporat a la base de dades de legislació les 44 
disposicions aprovades i publicades al bop, dogc, boe i doue 
d’aquest darrer 2016.

Hem gestionat tres donacions de llibres i revistes proporcio-
nades per tres col·legiats que ens han ajudat a incrementar el 
nostre fons i mantenir el nostre centre de documentació com 
un referent del nostre àmbit. Hem col·laborat amb L’informatiu 
fent difusió dels últims llibres adquirits a la biblioteca, fent una 
selecció dels millors articles publicats en revistes del sector, 
citant les disposicions legals més rellevants i informant sobre 
els últims recursos electrònics incorporats en el catàleg del 
centre de documentació.

Mantenim col·laboració amb d’altres biblioteques i centres de 
documentació amb la gestió de donatius per tal de preservar 
el fons bibliogràfic de construcció, arquitectura, urbanisme i 
medi ambient. S’han reorganitzat espais, fent tria i expurg de 
documentació duplicada, per tal d’oferir més espai públic de 
consulta pels nostres col·legiats.

ACTIVITATS DEL  
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

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

Aquest any hem fet tres breus tallers on us hem explicat els 
serveis, les eines i els recursos que us oferim des de l'Àrea 
Tècnica i el Centre de Documentació del caateeb per tal de 
facilitar-vos les tasques del vostre exercici professional.

Sessions de benvinguda a nous col·legiats

Hem col·laborat amb l’Àrea de Formació amb les tres sessions 
de benvinguda a nous col·legiats per tal d’informar-los de la 
missió, objectius i serveis de l’Àrea Tècnica i el Centre de Do-
cumentació.

Viquimarató de l'edificació

Activitat organitzada pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitec-
tes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona amb la 
col·laboració d'Amical Wikimedia amb l'objectiu d'actualitzar, 
ampliar i crear articles sobre la nostra temàtica a la Viquipèdia.

Novetats incorporades 2015 2016

Llibres 194 285

Recursos digitals 36     78

Revistes (noves subscripcions) 2     0

Normes (UNE, ISO...) consultades 327     300

Articles de revista 92 150

DVD i CD-ROM 2 9
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PÀGINA WEB

Durant el 2016 s’ha seguit treballant per millorar el web creant 
nous recursos i actualitzant apartats i bases de dades.

Assessoria BIM. Conscients que els sistemes BIM estan 
esdevenint imprescindibles pel desenvolupament de l’exercici 
professional. hem creat aquesta secció on es poden trobar 
eines i recursos a l'entorn  de la metodologia BIM.

Aplicacions informàtiques del caateeb. Dins de la biblioteca 
digital del Col·legi hem creat un apartat amb diverses 
aplicacions informàtiques pensades per donar suport i ajudar 
en la tasca diària dels professionals.

Actualització a fons de continguts i d’imatge de les pàgines 
de l’Àrea Tècnica i del Centre de Documentació. Les pàgines 
millorades són la dels Documents a l’abast, manuals de 
diagnosi, ITE i el programa de rehabilitació, Habitabilitat, 
Certificació energètica dels edificis, Control de Qualitat i, la 
dels criteris interpretatius de legislació i normativa.

Subvencions: Actualització de les noves convocatòries de 
subvencions per part de l’Administració, s’ha creat un apartat 
específic d’ajudes on es poden trobar les convocatòries 
vigents, informació sobre aquestes i links on trobar la 
documentació i la tramitació a seguir.

Sessions de l’Àrea Tècnica. Hem afegit les presentacions de 
les sessions i vídeos d’algunes de les jornades tècniques 
realitzades perquè les consulteu quan ho necessiteu.

Actualitat: S’han realitzat 46 notícies d’actualitat per 
informar-vos de nova normativa, les publicacions pròpies i 
les que destaquem, les subvencions, les activitats i notícies 
més recents que us poden ser d’utilitat.

CTE: Actualitzada i millorada. 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. S’ha millorat i actualitzat per 
la facilitar la consulta.

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: d’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, control de qualitat, etc.
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SERVEI D’ASSISTÈNCIA  
EN CAS D’ACCIDENT A L’OBRA

Des de desembre de 2009, el caateeb té oberta  una atenció 
específica en suport al  col·legiat que es trobi que hi ha hagut 
un accident  laboral a l’obra en la que intervé. El col·legiat pot 
establir contacte amb aquest servei a través del número de te-
lèfon 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 haver passat setmanes, encara que sempre 
convé contactar com més aviat millor. El col·legiat disposarà 
sempre del suport del caateeb en tots aquests casos.

El 2016 s’han atès 31 casos de col·legiats que han tingut un 
accident a l’obra.

CONSULTES DE  
SEGURETAT I SALUT

El 2016 s’han atès 676 consultes sobre seguretat i salut labo-
ral, sobre tot relacionades amb l’exercici de coordinació, estu-
dis i plans de seguretat i salut, formació i altres.

COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
DEL caateeb

Aquesta comissió formada per arquitectes tècnics experts en 
seguretat i salut, fa reunions cada dos mesos aproximadament 
en les que s’intercanvia informació d’actualitat, assessora en 
els projectes del caateeb, debat i dóna suport tant en futures 
accions del Col·legi com en projectes.

/ 3.3 
seguretat i saLut
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JORNADES SOBRE SEGURETAT, SALUT  
I RESPONSABILITATS PROFESSIONALS

El dimarts 17 de febrer, a la sala d’actes del  Col·legi, a Barcelona, es va fer la jornada  de presentació del 
El dilluns 18 de gener a la Delegació del Maresme, es va fer aquesta Jornada: Sessió de dubtes i consultes 
de seguretat i salut en el sector de la construcció. (Presentació del Llibre d’incidències en format web 
(Liweb), la Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i Manteniment. Treballs sense 
projecte, anomenada Guia Serem, i el Document a l’Abast núm. 41 titulat, Preguntes i Respostes de 
Seguretat i Salut en el sector de la Construcció.)

El dimecres 2 de març a la Delegació del Vallès Oriental – Granollers, es va fer aquesta Jornada: Sessió de 
dubtes i consultes de seguretat i salut en el sector de la construcció. (Presentació del Llibre d’incidències 
en format web (Liweb), la Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i Manteniment. 
Treballs sense projecte, anomenada Guia Serem, i el Document a l’Abast núm. 41 titulat, Preguntes i 
Respostes de Seguretat i Salut en el sector de la Construcció.)

El dijous 7 d’abril a la Delegació d’Alt Penedès/Garraf – Vilafranca, es va fer aquesta Jornada: Sessió de 
dubtes i consultes de seguretat i salut en el sector de la construcció. (Presentació del Llibre d’incidències 
en format web (Liweb), la Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i Manteniment. 
Treballs sense projecte, anomenada Guia Serem, i el Document a l’Abast núm. 41 titulat, Preguntes i 
Respostes de Seguretat i Salut en el sector de la Construcció.)

El dimecres 27 d’abril a la Delegació del Vallès Occidental - Terrassa, es va fer aquesta Jornada: Sessió de 
dubtes i consultes de seguretat i salut en el sector de la construcció. (Presentació del Llibre d’incidències 
en format web (Liweb), la Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i Manteniment. 
Treballs sense projecte, anomenada Guia Serem, i el Document a l’Abast núm. 41 titulat, Preguntes i 
Respostes de Seguretat i Salut en el sector de la Construcció.)

El dimarts 3 de maig a la Delegació del Bages/Berguedà/Anoia - Manresa, es va fer aquesta Jornada: 
Sessió de dubtes i consultes de seguretat i salut en el sector de la construcció. (Presentació del Llibre 
d’incidències en format web (Liweb), la Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i 
Manteniment. Treballs sense projecte, anomenada Guia Serem, i el Document a l’Abast núm. 41 titulat, 
Preguntes i Respostes de Seguretat i Salut en el sector de la Construcció.)

El dimecres 11 de maig a la sala d’actes de la seu del  Col·legi, es va fer aquesta Jornada: Llibre d’incidències 
web (Liweb) i Llibre de l’edifici.

El dimecres 20 de juny a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, el 
col·legi conjuntament amb Infraestructures.cat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es va 
presenta la Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i Manteniment. Treballs sense 
projecte, anomenada Guia Serem, a la Jornada: Seminari tècnic sobre prevenció de riscos laborals en 
treballs de rehabilitació i manteniment 2a edició.

El dimarts 21 de juny a la sala d’actes de la seu del  Col·legi, es va fer aquesta Jornada: Sessió de seguretat 
i salut, l’amiant en les obres de construcció.

El dimecres 21 de setembre a Foment del Treball Nacional el Col·legi presenta la Guia Pràctica de Seguretat 
i Salut en treballs de Rehabilitació i Manteniment. Treballs sense projecte, anomenada Guia Serem, a la 
Jornada: Integración de la PRL en las obres de construcción sin proyecto.
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LLIBRE D’INCIDÈNCIES EN FORMAT 
WEB (LIWEB)

S’ha treballat per poder disposar de l’aplicació web del Liweb. 
El Llibre d’incidències en format web (Liweb) consisteix en una 
aplicació web que facilita de forma àgil la gestió informàtica 
del Llibre d’incidències, i que permetrà la substitució gradual 
de l’actual Llibre d’incidències en paper.

L'INFORMATIU

La seguretat i la salut han estat presents en L’informatiu en di-
ferents aportacions, redactades des de la Unitat de seguretat i 
salut, sobre temes d’actualitat, divulgació de consultes i dades 
estadístiques entre altres informacions.  

PRESENTACIÓ A CONTART 2016

El dimecres 21 d’abril el caateeb va presentar a Contart 2016 
(La Convención de la Edificación) a Granada la Guia Pràctica 
de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i Manteniment. 
Treballs sense projecte, anomenada Guia Serem. La comunica-
ció va ser acceptada i exposada a la Convenció, i recollida en el 
llibre de comunicacions de Contart 2016.

ALTRES ORGANITZACIONS

El caateeb ha participat a la taula d’interpretació dels Plans 
d’autoprotecció (TID-PAU).

La Unitat de seguretat i salut ha treballat en col·laboració amb 
diferents organitzacions en els treballs de preparació de docu-
ments, d’anàlisi i diagnòstic de la prevenció.

S’ha fet la redacció del document titulat Guia per gestionar 
la seguretat i salut a les obres de rehabilitació i manteniment 
conjuntament amb Impulsa (el Col·legi d’Administradors de 
Finques de Barcelona i Lleida, el Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya i el Rime (la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres 
de Catalunya i el Gremi Constructors d’Obres de Barcelona i 
Comarques), amb el suport del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.
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/ 3.4 
rehabiLitació i medi ambient

Les activitats que s’han realitzat durant l’any 2016 s’han aple-
gat en tres conceptes: projectes, jornades professionals, as-
sessoria tècnica i seguiment.

PROJECTES

Durant l’any 2016 s’han desenvolupat els següents projectes:

Simpòsium “Tradició i innovació en rehabilitació” 7 
i 8 de juliol 

Els dies 7 i 8 de juliol s’ha organitzat la cinquena edició del 
Simposi “Tradició i innovació en rehabilitació”, que dóna con-
tinuïtat a les trobades periòdiques i al fòrum de debat tècnic 
entre empreses i professionals del sector a l’entorn de la reha-
bilitació. En l’edició d’aquest any s’han tractat tres dels temes 
que estan generant més activitat econòmica en el sector de la 
rehabilitació, segons indiquen els programes d’ajuts i subven-
cions públics. Per una banda s’ha organitzat sessions sobre 
diferents materials i productes per a revestir els paraments, 
façanes i paviments. Tot seguit s’ha plantejat un segon bloc 
amb les diferents experiències i solucions per a fer els habitat-
ges més funcionals i els edificis més accessibles i finalment un 
tercer bloc que s’ha dedicat a les energies renovables i la seva 
integració en l’edificació existent.  

Cada bloc va ser inaugurat amb ponents de referència sobre el 
tema a tractar i la resta de les sessions han estat realitzades 
per empreses que han exposat els productes i solucions de que 
disposen cadascuna. El Bloc 1 va ser inaugurat per l’arquitecte 
Joan Casadevall Serra, del Gabinet del Color i les empreses 
que han participat han estat Propamsa, IPL i Pinturas Molto. 
El segon bloc va ser inaugurat per Jose Manuel Mera Gómez. 
arquitecte tècnic, del “Centro de Referencia Estatal de Autono-
mía Personal y Ayudas Técnicas” de l’Imserso de San Fernando 
(Cádiz) i les empreses participants van estar Sanitaris Roca, 
Somfy i ThyssenKrupp. El tercer i darrer bloc, va ser inaugurat 
per Antonio García-Olivares, Dr. en Ciències Físiques i llicenciat 
en Ciències Polítiques i Sociologia de l’Institut de Ciències del 
Mar (ICM) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC). Les empreses participants en aquest tercer bloc van 
ser Gas Natural, Orkli i Bioaire. 

REhabilita 2016 3 al 7 d’octubre 

L’edició d’aquest any de REhabilita s’ha celebrat en la seva ver-
sió completa format; per la Setmana de la Rehabilitació i la Fira 
de la Rehabilitació. 

Les entitats que formen el Comitè Estratègic de REhabilita han 
programat les jornades de la Setmana de la Rehabilitació, que 
s’han realitzat principalment en la sala d’actes del caateeb i 
que s’han basat principalment en aspectes mediambientals 
com: les cobertes i façanes verdes, els materials sostenibles, 
la rehabilitació energètica, els edificis nZEB, l’estàndard cons-
tructiu Passivhaus, la rehabilitació amb fusta. També s’han 
tractat les darreres novetats del sector com: les estructures 
intel·ligents, la rehabilitació aplicant tecnologies i processos 
bim, el quadern tècnic de rehabilitació i el simulador de reha-
bilitació energètica de l’ICAEN, així com aspectes intrínsecs 
del sector com són el concepte de la flexibilitat en la interpre-
tació normativa en els projectes de rehabilitació, la respon-
sabilitat professional dels agents, la diagnosi i intervenció en 
instal·lacions de climatització i ventilació, el reforç estructural 
de sostres, la impermeabilització de cobertes, etc... 

En aquestes activitats s’hi ha aplegat 800 assistents provi-
nents de tot el sector de la rehabilitació, els quals han mani-
festat un creixent interès per a ampliar els coneixements en 
els aspectes ambientals ja que consideren que aquest aspecte 
serà un factor clau per al seu futur més immediat. També s’ha 
observat entre els assistents un interès manifest en adquirir 
formació més especialitzada en: eficiència energètica, rehabili-
tació amb estàndards constructius de baixa demanda –(nZEB, 
Passivhaus, Minergie)-, energies renovables, eines de modelat 
bim i noves tecnologies i productes de la construcció. 
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Per altra banda s’ha organitzat durant el cap de setmana (8 i 9  
d’octubre) la Fira de la Rehabilitació en el Passeig Lluis Com-
panys de Barcelona, en la que hi ha hagut un espai expositiu, 
l’oficina de la rehabilitació, el village de la rehabilitació i un fo-
tomatón.

En la Fira d’enguany hi hagut una afluència de 15.000 visitants, 
i una presència de 6.000 persones en els 31 estands de la Fira, 
el qual ha fet que les empreses, professionals i organitzacions 
que han participat com a expositors hagin mostrat la seva 
satisfacció pel lloc triat i per l’alta participació ciutadana. En 
l’edició d’aquest any el caateeb hi ha participat amb dos es-
tands on es facilitava informació dels serveis col·legials que 
ofereix el nostre col·legi.

El fotomaton estava ubicat en la part de l’espai Firal més 
pròxima a l’Arc de Triomf i en la que s’oferia a les persones 
que visitaven la Fira la possibilitat de fer-se i emportar-se una 
fotografia, participant en el sorteig d’una auditoria energètica/
test energètic amb recomanacions de les mesures correctives i 
pro-actives per millorar l’estalvi i l’eficiència energètica del seu 
habitatge. Van participar en aquest concurs 152 persones.

En la part central de la fira es va ubicar una gran carpa ano-
menada oficina de la rehabilitació, en la que s’informava i 
l’assessorava als ciutadans i professionals i en la que hi varen 
participar: l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament 
de Barcelona, l’ICAEN, el Gremi Empresarial d’Ascensors de Ca-
talunya (GEDAC), el COAC i el caateeb. En aquesta Oficina de 
la Rehabilitació es va atendre 320 consultes de ciutadans que 
volien informació sobre com rehabilitar el seu habitatge, ajuts 
i subvencions, públics, les obligacions en la inspecció tècnica 
d’edificis, habitabilitat, eficiència energètica, manteniment de 
l’edifici, etc.... 

En l’extrem sud de la Fira es va ubicar el Village de la Rehabi-
litació, on es van realitzar activitats i tallers, per tractar temes 
des de l'àmbit dels beneficis de la rehabilitació i la millora de la 
qualitat de vida, participant i jugant amb tota la família.

Llibre de l’edifici

Durant l’any 2016 s’ha realitzat la integració amb la plataforma 
del caateeb de l’eina informàtica amb format web per a fer el 
“Llibre de l’Edifici”, que s’havia desenvolupat l’any 2015.

Paral·lelament a la seva integració s’han realitzat jornades di-
fusió en la seu de Barcelona i en les Delegacions del caateeb. 

Aquesta jornada s’ha titulat “Noves eines per a la rehabilita-
ció i el manteniment d’edificis” i s’ha aprofitat per a incloure 
en aquesta jornada una ponència per a resoldre dubtes en la 
realització de les ITE i l’exposició de les diferents eines que  te-
nen ha disposició els col.legiats “Programa de rehabilitació” i 
informe de verificació.

Jornada 28 de gener sala d’actes del CAATEEB

Jornada 9 de febrer delegació Vic

Jornada 14 de març delegació Mataró

Jornada 11 d’abril delegació (mati) Terrassa

Jornada 11 d’abril delegació (tarda) Granollers

Jornada 10 de maig (mati) Vilafranca

Jornada 10 de maig (tarda) Manresa

Jornada 11 de maig Barcelona

Durant l’any 2016 s’han realitzat 108 llibres de l’edifici, dels 
quals 88 han estat realitzat per arquitectes tècnics col·legiats. 
Dos dels usuaris que s’han donat d’alta són de la ciutat de Va-
lència i un de Menorca.

Manuals de diagnosi

Veien que una de les consultes més freqüents dels nostres 
col·legiats que realitzen la ITE esta relacionada en com han de 
prioritzar les deficiències en les instal·lacions s’ha decidit de 
realitzar tres documents que formen part de la col·lecció dels 
manuals de diagnosi (llibres vermells) del caateeb. Per a rea-
litzar aquests manuals s’ha fet l’encàrrec a ponents de referèn-
cia en cada àmbit i s’han organitzat una jornada de presentació 
en el caateeb en el que cada ponent ha exposat una síntesi del 
document que ha hagut d’elaborar. S’han fet al llarg de l’any 
diverses reunions de coordinació i s’ha corregit les galerades 
que han anat presentant. 

Jornades:

La primera jornada es va realitzar el dia 14 d’abril, dedicada 
a la diagnosi i intervenció en instal·lacions elèctriques i 
d’enllumenat. Els ponents d’aquesta jornada varen ser: 
Joan Carles Alayo i Manubens. pèrit industrial, Dr. Enginyer 
industrial i professor de la UPC, Josep Balcells Sendra. Dr. 
Enginyer industrial i professor del Departament d'Enginyeria 
Electrònica a la Universitat Politècnica de Catalunya, Javier 
Bassas Freixas, enginyer industrial, Roger Bancells Chaler, 
arquitecte tècnic, Alejandro Sanchez Venero, enginyer 
industrial i enginyer electricista per la Universitat de Kiev, 
professor i formador en instal·lacions i energies renovables, 
Sol Macià Vives i Espinal, enginyer industrial, enginyer tècnic 
industrial i arquitecte tècnic.

La segona jornada es va realitzar el dia 8 de juny, dedicada a 
la diagnosi i intervenció en instal·lacions de subministrament, 
distribució, escalfament i evacuació d’aigua. Els ponents 
d’aquesta jornada varen ser: Francesc Xavier Barca Salom, 
Dr. Enginyer industrial i professor d’Història de la Ciència 
i de la Tècnica de la UPC, Laura Sánchez Ruiz. enginyera 
tècnica d’obres públiques, Roger Bancells Chaler, arquitecte 
tècnic i Albert Soriano i Rull, cap d’estudis de l’Escola Gremial 
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JORNADES PROFESSIONALS

Les jornades professionals realitzades al llarg de l’any són les 
següents:

Novetats en la qualificació d’eficiència energètica 
d’edificis 

El dia 10 de març del 2016 es va organitzar conjuntament amb 
Saint-Gobain un workshop en la que es va exposar els dubtes 
i errors més habituals en la qualificació energètica dels edificis 
i en la que un panell d’experts van presentar les darreres nove-
tats. En la jornada es va presentar la darrera versió del CE3x i 
un complement que permet definir les mesures de millora de 
forma totalment automatitzada, així com la comprovació del 
compliment dels requisits del Codi Tècnic de l’Edificació amb 
el programa CE3x.

Energies renovables

Durant l’any 2016 s’ha continuat les accions d’aprofundiment 
en l’àmbit de les energies renovables organitzant un matins 
construcció dedicat a aquest aspecte i un dels blocs del Sim-
posi de Rehabilitació que també s’ha dedicat a aquest aspecte.

El matins construcció es va organitzar el dia 8 de juny del 2016, 
en el que varen participar Jaume Casas, secretari de la junta 
del caateeb, Joan Josep Escobar i Sanchez, cap de la divi-
sió de gestió energètica d’ICAEN, Fermín Jiménez Castelanos, 
director de projectes de la gerència adjunta de medi ambient 
i serveis urbans de l’Ajuntament de Barcelona, Albert López. 
delegat a Catalunya de l’Associació d’Empreses d’Eficiència 
Energètica A3e, Alex Ciurana i Fenes, cap de l’àrea de energia 
i sostenibilitat d’ACTECIR, Albert Soriano i Rull, cap d’Estudis 
de l’Escola Gremial d’Instal·ladors de Barcelona, Josep Ortí i 
Llop, president del comitè d’edificis de l’AEM, Roger Bancells. 
arquitecte tècnic de Bancells Ecotècnics.

Ajuts a la rehabilitació

El dia 27 maig 2016 es va organitzar una jornada per a facilitar 
informació sobre les convocatòries d’ajuts i subvencions de 
les diferents administracions a Catalunya. Varen participar en 
aquesta jornada: Jordi Sanuy i Aguilar, director de rehabilitació 
i qualitat en l’edificació de l’Agència de l’Habitatge de Catalun-
ya, Mercé Codina, cap del Servei de Rehabilitació d'Habitatges 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, José Antonio Ar-
tímez Álvarez, director general del Consorci Metropolità de 
l'Habitatge i Jordi Amela i Abella, director tècnic de rehabilita-
ció d’habitatges de l’Ajuntament de Barcelona.

d’Instal·ladors de Barcelona. Degut al baix nivell d’una de les 
ponents en la jornada es va decidir encarregar la redacció 
de la part del manual de diagnosi al Sr. Marc Masó i Varés, 
enginyer industrial.

La tercera jornada es va realitzar el 3 d’octubre, dedicada a 
la diagnosi i intervenció en instal·lacions de climatització i 
ventilació. Els ponents d’aquesta jornada varen ser: Francesc 
Xavier Barca Salom. Dr. Enginyer industrial, professor 
d’Història de la Ciència i de la Tècnica de la UPC, Raúl Perez 
Llovet, enginyer industrial i president d’ACTECIR, Santiago 
Pascual Solà, enginyer industrial, Roger Bancells Chaler, 
arquitecte tècnic i Marc Masó i Varés. enginyer industrial.

Impulsar el tècnic de capçalera

Per tal d’impulsar la figura del tècnic de capçalera s’ha plante-
jat tres iniciatives que han consistit en organitzar una jornada 
per captar tècnics que vulguin participar en accions de difusió 
de la figura del tècnic de capçalera, el desenvolupament d’una 
eina informàtica per a realitzar la planificació i programació 
per la implantació de les operacions de manteniment d’edificis 
residencials i l’elaboració i aplegament de continguts per a re-
alitzar una nova web del tècnic de capçalera.

La jornada d’impuls tècnic de capçalera es va realitzar el 
dia 8 de setembre en la que es va facilitar la informació per 
a inscriure’s en un llistat de tècnics de capçalera que vulguin 
participar en les accions de difusió que el caateeb vol rea-
litzar per a difondre aquest perfil professional. La primera ac-
ció de difusió es va realitzar en el l’oficina de la rehabilitació 
del REhabilita que estava ubicada en la part central de la Fira. 
Es va organitzar 7 torns, amb dos col·legiats en cada torn (14 
col·legiats), en el que es va atendre consultes i en el que es va 
oferir informació sobre els serveis de la figura de “tècnic de 
capçalera”. 

S’ha estat treballant en el desenvolupament de la eina per a 
realitzar la planificació i programació del manteniment, ha-
vent-se endarrerit aquesta fase perquè el desenvolupador in-
formàtic estava treballant amb finalitzar la integració del llibre 
de l’edifici web i això ha comportat més feina de la prevista 
inicialment, no obstant això esta previst de tenir-ho disponible 
durant els primers mesos del 2017.  

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

El taller educatiu per a la sensibilització energètica a la llar, ha 
continuat la seva tasca pedagògica amb les escoles i els ciu-
tadans. Enguany l’han practicat una escola del Garraf i cinc es-
coles del Maresme, un total de 12 grups/classe. També ha tin-
gut participació en la Setmana de l’energia programada al juny 
on es van realitzar dos tallers de dissabte a la seu del Col·legi i 
a la fira ciutadana, Rehabilita el primer cap de setmana del mes 
d’octubre.
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Oportunitats i nínxols de mercat en el medi am-
bient

Per tal de donar a conèixer els nínxols, oportunitats de nego-
ci i sortides professionals al voltant de la edificació sostenible 
s’ha organitzat una jornada el dia 21 d’octubre del 2016, en la 
sala d’actes de Barcelona del caateeb, en la que han participat 
els següents ponents: Jordi Marrot i Ticó de la unitat de reha-
bilitació i medi ambient del caateeb, Jordi Oliver. Dr. en cièn-
cies ambientals d’INEDIT, Eva Pañella i Moré, arquitecta tècni-
ca, avaluadora VERDE, Xavier Rodriguez i Barcelo, arquitecte 
tècnic, delegat a Catalunya Plataforma Espanyola Passivhaus 
-PEP-, Enric Aulí i Mellado. Dr. farmacèutic i professor EPSEB i 
Sergio Perez i Cobos, arquitecte i arquitecte tècnic.

Reflexions sobre el dret a l’habitatge 

El dia 15 de desembre del 2016 es va realitzar un acte amb 
motiu de la presentació de la publicació nº20 dels "Qüestions 
d'habitatge: Polítiques comparades d'habitatge" en la que va-
ren participar el Sr. Josep M. Montaner  regidor d'Habitatge de 
l'Ajuntament de Barcelona, el Sr. Jaume Casas secretari del 
caateeb, Carme Trilla, presidenta d’Hàbitat 3,  Anna Portella, 
membre de la Comissió territorial de la Delegació del Vallès Oc-
cidental del caateeb,  Pilar Garcia-Almirall, autora de l’estudi 
del Qüestions d’Habitatge i Jordi Bosch,  de la Universitat Pom-
peu Fabra..

ASSESSORIA TÈCNICA I SEGUIMENT

Atenció als col·legiats que sol·liciten assessoria tècnica a 
l’àrea tècnica sobre diferents aspectes i de forma especial en 
els aspectes relacionats amb la ITE, llibre de l’edifici, diagno-
si de patologia i rehabilitació d’edificis, normativa i honoraris 
professionals.

Agenda de la Construcció Sostenible

Durant el 2016 s’ha modificat l’estructura i la presentació 
d’aquest apartat al web, ampliant textes de l’apartat DAPcons 
i l’ordre dels menús desplegables de la web, havent incorporat 
les noticies d’actualitat i realitzant 4 vídeos nous en l’apartat 
mediateca:

Consideracions per al disseny de la ventilació d'un habitatge

Els components d'una instal·lació fotovoltaica

Sistemes de ventilació de doble flux

Productes presentats a la 8a Conferència Passivhaus

Pel que fa a la utilització del web s’han recollit les següents 
dades:

- Pàgines vistes: 71.190

- Usuaris: 19.844

- Usuaris existents: 21,7%

- Usuaris nous: 78,3%

- Distribució dels usuaris:

 - Espanya: 76,37%

 - Mèxic: 3,08%

 - Colòmbia: 2,51%

 - Xile: 2%

 - Estats Units: 1,81%

- Distribució d’usuaris dins d’Espanya: aproximadament un 
40% dels usuaris són de Catalunya, la resta són de la resta 
d’Espanya.
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Les dades de la distribució geogràfica espanyola no es exacta 
perquè el Google analytics dóna dades per ciutats i no per co-
munitats autònomes i arriba un moment en que moltes ciutats 
tenen un 0,2% d’usuaris d’exemple i caldria anar sumant-les.

El Programa DAP®construcción

Després de sis anys des de la seva posta en marxa el Progra-
ma ha continuat amb la seva posada al dia i actualització en 
base als nous requeriments que van apareixent. Per aquest 
motius s’han actualitzat els documents interns per a preparar 
l’auditoria de verificació en l’ECO Platform que s’ha iniciat en el 
mes de gener del 2017. També s’ha realitzat la redacció de les 
regles de categoria de producte per al sector de la fusta i dels 
prefabricats del formigó adaptant les normes UNE EN 16485 i 
UNE 127757. S’ha realitzat diferents reunions amb els verifi-
cadors per a poder oferir a les organitzacions el servei de ve-
rificació d’una eina per a fer DAPs i poder permetre augmentar 
significativament el número de DAPs registrades.

Aquest any s’ha realitzat la verificació de les següents DAPs:

 DAP 002-16 Porcelanosa

 DAP 002-15 Porcelanosa

 DAP 002-12 Colorker

 DAP 002-13 Colorker

 DAP 002-14 Colorker

Reunió el dia 27 d’abril amb Maria Jose Sarrias per a desenvo-
lupar una Guia de Declaracions Ambientals de Producte -DAP.

El 17 de maig es va participar en una jornada de difusió de les 
ecoetiquetes celebrada en la seu de l’ITeC de Barcelona.

Reunió el dia 30 de juny amb el gremi de fusters per a presentar 
el Programa DAPcons

S’ha realitzat una entrada explicativa del programa DAPcons 
en la Hoja Informativa Tècnica del Consejo General de la Arqui-
tectura Tècnica de Espanya -CGATE-. 

D’altra banda s’han continuat  amb la preparació i participació 
al ECO-Platform per tenir el Sistema DAPcons de certificació 
ambiental de materials a nivell europeu i s’ha assistit i partici-
pat als diferents grups de treball i junta de govern

ECO Platform Board Meeting:

 - 16 de febrer del 2016

 - 23 de juny del 2016

 - 9 de setembre

 - 23 de novembre

 - 5 de desembre

ECO Platform WGI : 

 - 14 de gener del 2016

 - 4 d’abril del 2016

 - 16 de març del 2016

 - 13 de maig del 2016

 - 19 de juny del 2016

 - 26 de setembre del 2016

ECO Platform WGII : 

 - 22 d’abril del 2016

 - 9 de setembre del 2016

ECO Platform WGIII :

 - 12 de setembre del 2016

Certificacions mediambientals 

El caateeb va ser el primer col·legi professional que implan-
tà els sistemes de gestió ambiental voluntaris, certificats ISO 
14001 i EMAS. Iniciat l'any 2003, ha renovat el seu compro-
mís ambiental al superar amb èxit la auditoria periòdica de les 
seves acreditacions. L'auditoria del sistema ha estat feta per 
l'empresa de verificació ambiental DNV Business Assurance 
España s.l. 
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PRESÈNCIA EN EL SECTOR

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

Articles en la revista L’informatiu: 

 1. II Setmana de la rehabilitació REhabilita 2015. Núm. 347. Febrer 2016

 2. Tècnic de Capçalera: Com puc preparar una proposta d'honoraris?. Nº347. Febrer 2016.

 3. Nova eina informàtica per al llibre de l'edifici. Núm. 348 Maig 2016.

 4. Honoraris Professionals (l). Núm. 348 Maig 2016.

 5. Honoraris Professionals (Il). Núm. 349 Setembre 2016.

 6. Tradició i innovació en rehabilitació. Núm. 349 Setembre 2016.

 7. Solucions i activitats per al professional i el ciutadà. Núm. 350 Desembre 2016

 8. El còmput de superfícies. Núm. 350 Desembre 2016

 9. El Reial Decret 56/2016. Núm. 350 Desembre 2016

Articles a La Vanguardia: 27 d’octubre

Es va atendre a la periodista de La Vanguardia, Lorena Farràs i se li va preparar un dossier amb el que va 
fer un article que es va publicar al diari “La Vanguardia” el dia 30 d’octubre amb el títol “La construcció 
es recolza amb el medi ambient”

Article en la revista el Instal·lador: 

En el numero 560 de la revista el instal·lador del mes de desembre del 2016, s’ha publicat un article amb 
el títol “la qualitat del aire interior en edificis d’habitatges”, en el que s’ha exposat diversos aspectes 
relacionats amb la ventilació dels habitatges. 

Participació en la junta de govern de GBCe en representació del Consejo General de l’Arquitectura 
d’España, i en  els grups de treball “Asociados” i “Comunicación” d’aquesta associació, els dies 12 
d’abril, 24 de maig, 28 de juny (junta de govern),  4 de juliol, 26 d’octubre del 2016 (junta de govern) 
14 de novembre, 2 de desembre (junta de govern). En el grup Asociados s’ha elaborat una acció que 
comporta la realització de 14 jornades, durant l’any 2017, en diferents Col·legis d’Aparelladors d’Espanya 
per a difondre la sostenibilitat i l’ús de materials sostenibles en el que esta prevista l’assistència del 
programa DAPconstrucció. Esta prevista la participació d’algun sponsor per a cobrir les despeses de 
desplaçaments.
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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. Aquest any s’ha par-
ticipat en l’elaboració d’una guia per la Inspecció Tècnica de l’Edifici -ITE- i s’ha assistit a les següents 
reunions: 

 - 19 de gener del 2016

 - 23 de febrer del 2016

 - 15 d’abril 2016 (Mercè Codina)

 - 3 de maig del 2016

 - 31 de maig del 2016 (Javier Buron)

 - 3 de juny del 2016

 - 18 d’octubre del 2016

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 Ciutat a nivell internacional.

Asistencia a la junta de l’Associació Espanyola del Manteniment el dia 4 d’abril i a la assemblea de la 
Comissió d’Edificació d’aquesta associació el dia 7 d’abril, amb l’objectiu de tenir presencia en aquesta 
associació i fer-nos visible en aquest sector.

Assistència el dia 21 d’abril a una reunió de treball per a elaborar les bases d’un concurs del Patronat de 
l’Habitatge.

Assistència al Congres d’Edificis de Baix Consum Madrid el dia 21 de juny.

Assistència a la Conferencia d’Economia Circular el dia 29 de juny que organitzava pel Club de la 
Excel·lència en Sostenibilidad en la seu d’Abertis (Barcelona).

Assistència el dia 13 de juliol a la presentació de la Guia d’Ecodisseny

Assistència el dia 14 de juliol a la reunió de seguiment i balanç de l’estratègia Catalana de la renovació 
energètica ECREE.

Assistència el dia 3 i 4 d’octubre al I Congres de Pobresa Energètica a Terrassa.

Assistència el dia 10-11 de novembre a la jornada de presentació de la Transició Energètica Ajuntament 
de Barcelona.

Assistència al congres CONAMA (Madrid) 1 de desembre.

Assistència els dies 19 i 20 de desembre al Grup de treball d’habitatge social de l’Ajuntament de 
Barcelona

Altres. Atenció a diferents reunions i sol·licituds que ens sol·liciten la nostra atenció.
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Els mitjans periòdics d’informació del caateeb tenen com a 
funció principal mantenir al dia els professionals sobre la rea-
litat del seu entorn i informar-los de l’activitat col·legial. El but-
lletí electrònic 7@ ha mantingut la seva periodicitat setmanal 
i es reforça de manera puntual i segmentada amb butlletins 
específics sobre els cursos de formació, així com de l’activitat 
que organitzen les delegacions. 

Totes les informacions publicades tant al setmanari com a la 
resta de correus als col·legiats enllacen i amplien la informació 
a la pàgina www.apabcn.cat la qual actua com a principal eina 
informativa i de gestió amb el Col·legi. 

El web del caateeb es complementa amb altres pàgines 
web fetes igualment des del Col·legi com ara l’Agenda de la 
Construcció Sostenible www.csostenible.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 quatre anys 
per a la promoció, l’assessorament i la gestió en matèria 
d’assegurances. 

L’any 2013 va entrar en funcionament l’espai web Area Building 
School www.areabs.com la plataforma de formació en línia po-
sada en marxa conjuntament amb el Col·legi de Madrid, mentre 
que l’any 2014 va néixer www.agenciacertificacionprofesional.
org la pàgina d’informació i gestió de la nova Agència de Certi-
ficació Professional (ACP), les dues pàgines dirigides als pro-
fessionals de la construcció de tot l’Estat espanyol. Ambdues 
pàgines s’editen tant en català com en castellà.

L’any 2014 també es va posar en marxa www.rehabilita.cat el 
web de la Setmana de la Rehabilitació, amb fira bianual a la 
tardor, destinada als ciutadans i que s’activa a la tardor coin-
cidint amb la Setmana, així com www.Bimsummit.eu la pàgina 
web de la cimera europea sobre tecnologia bim organitzada pel 
caateeb i bim Academy, la primera edició de la qual es va cele-
brar amb èxit al febrer del 2015. Aquesta pàgina s’edita en tres 
idiomes: català, castellà i anglès.

/ 4.1 
canaLs de comunicació

A finals de l’any passat va entrar en funcionament un nou web 
amb l’objectiu d’acompanyar la campanya de promoció de la 
professió d’arquitecte tècnic i del grau universitari que hi dona 
accés. Es tracta de www.arquitecturatecnicaiedificacio.cat així 
com la seva difusió activa a través de les xarxes socials Twitter 
i Facebook. 

La revista L’informatiu, per la seva banda, segueix com-
plint la seva funció com a revista tècnica de la construcció i 
l’arquitectura, amb periodicitat trimestral i amb un contingut 
que potencia el tractament en profunditat dels temes de caire 
tecnològic i professional i que a finals d’any ha arribat al nú-
mero 350. 

Finalment, els seguidors de les xarxes socials tenen en Twitter 
el seu canal de comunicació més important amb el caateeb, 
que es dirigeix tant als col·legiats com a la resta de professio-
nals del sector i als ciutadans en general. A finals d’any ja su-
peràvem els 3.000 seguidors i la seva acció ha estat reforçada 
a través de Linkedin. L’objectiu de la participació en la xarxa és 
incrementar la nostra visibilitat i posicionament social, a més 
de millorar les eines de comunicació amb el col·lectiu profes-
sional. 

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
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www.apabcn.cat www.areabs.com

www.aspcorredoria.cat www.tecnicdecapçalera.cat

www.csostenible.net www.rehabilita.cat
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SETMANARI 7@  
TOTS ELS DIMECRES

Al llarg del 2016 han estat publicats 47 números del setma-
nari 7@. Amb tota la informació sobre les novetats, convoca-
tòries, activitats 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 setma-
nari destaca les principals informacions i les activitats que 
s’organitzen a totes les seus col·legials i facilita accés direc-
te a les àrees de mercat de treball, formació, avantatges als 
col·legiats i petits anuncis. També hi ha espai per a d’altres in-
formacions 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. 

Per a la seva distribució s’utilitza el programa Mailchimp, que 
ha esdevingut un sistema molt adient que ens permet conèixer 
l’ús i el grau d’acceptació per part dels lectors. També ens ha 
permès eliminar en bona part l’excés d’enviaments electrònics 
generalitzats als col·legiats, així com el compliment adequat 
de la Llei de Protecció de Dades Personals (lopd). En determi-
nats casos, el setmanari es complementa amb altres comu-
nicacions als col·legiats, com és el cas de la informació dels 
cursos programats o bé de la comunicació segmentada de les 
activitats organitzades per les delegacions que es fa arribat als 
col·legiats de cada àmbit territorial o bé alguna altra comuni-
cació específica sempre i quan estigui plenament justificada la 
seva excepcionalitat.

Creat l’any 2008 i sempre amb periodicitat setmanal, el 7@ ha 
arribat a finals d’any al número 385. 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. El nou format del 7@ que es va posar en marxa 
a principis del 2014, és fàcil de llegir pels dispositius mòbils, 
telèfons i tablets i a finals d’any ja s’ha preparat una nova ac-
tualització amb un format encara més modern i racional, que 
posarà una especial èmfasi en la informació professional i la 
promoció de les activitats col·legials.

www.bimsummit.eu

www.agenciacertificacionprofesional.org

www.arquitecturatecnicaiedificacio.cat
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DADES SETMANARI 7@

47 números enviats tots els dimecres amb diferents temes 
d’interès destacats tant a nivell professional, tècnic i col·legial, 
agenda de l’activitat, enllaços al calendari de formació i a les 
ofertes de treball de la borsa del caateeb.

• Promig de col·legiats a qui hem enviat cada número: 6.528

• Promig d’obertures dels correus: 27,3% 

Promig d’obertures de correu en entitat similars a la 
nostra: 18,6%

• Promig de clics: 7,8%

Promig de clics en entitats similars a la nostra : 1,8%

Els nostres ratios d’efectivitat estan clarament per sobre de la 
mitjana d’altres empreses i entitats del sector similar a la nos-
tra.

A banda del setmanari d’informació col·legial, també s’ha en-
viat amb periodicitat setmanal un correu amb el calendari de 
formació, així com el newsletter mensual de l’Agenda de la 
Construcció Sostenible (acs). En casos puntuals i de caràc-
ter extraordinari, s’ha reforçat la comunicació d’una activitat 
en concret amb l’enviament d’un correu especial. Igualment, 
s’ha comença també a enviar circulars de delegacions en for-
mat electrònic.

També correspon a l’àrea de comunicació del caateeb la pre-
paració, disseny i distribució dels butlletins d’informació de les 
entitats pertanyents al caateeb, com és el cas de l’Agenda de 
Certificació Professional (acp) i el newsletter de promoció de 
l’European bim Summit  Barcelona.
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L’INFORMATIU REVISTA TÈCNICA 
AMB 25 ANYS D’EVOLUCIÓ

La revista del Col·legi, L’informatiu, ha fet 25 anys, sempre 
com a vehicle de comunicació amb els col·legiats i ara també 
com a revista de contingut tecnològic i de debat professional 
dels aparelladors i d’interès per a tots els professionals de la 
construcció. La revista conserva una part de l’objectiu inicial 
amb el qual es va fundar com a canal de comunicació quin-
zenal amb el col·lectiu professional, però té també voluntat de 
projecció externa. Per això, incorpora amplis reportatges so-
bre tecnologies i coneixements del sector de la construcció i 
anàlisi de tècniques constructives innovadores i de materials, 
així com obres que destaquen per la seva qualitat i execució. 
Es troba fàcilment accessible per a la compra o subscripció a 
través de la plataforma www.iquiosc.cat on es troben les publi-
cacions que pertanyen a l’Associació de Publicacions Periòdi-
ques en Català (appec).

350 números editats

Va néixer com a mitjà d’informació dels aparelladors i arqui-
tectes tècnics, amb periodicitat quinzenal, escrit amb un estil 

periodístic sota un concepte de premsa professional, un con-
cepte novedós i pioner al nostre país en l’àmbit dels col·legis 
professionals. 

Possiblement no hagi existit en cap altre col·legi professional 
un mitjà de comunicació com aquest que ha estat, sobretot, 
una publicació feta pels aparelladors i per als aparelladors, que 
ha buscat noves formes de presentar i fer atractiva la informa-
ció. El pas del temps ha fet que aquesta revista anés actualit-
zant el seu disseny i els continguts, que s’han anat implemen-
tant a mesura que el Col·legi ha posat en marxa nous serveis 
d’assessorament i informació.

Però la nostra professió ha anat incorporant les noves tecnolo-
gies en l’àmbit de la informació i la comunicació que han faci-
litat la posada en marxa de nous mitjans electrònics que apor-
ten al professional la immediatesa en la informació col·legial. 
Això ha permès a L’informatiu evolucionar, variar el seu format 
i guanyar pes per reconvertir-se en aquella revista tècnica de-
manada pel col·lectiu professional. Vint-i-cinc anys després, 
amb més de 350 números editats i més de 200 col·laboradors, 
ens trobem amb una revista destinada als professionals de la 
construcció, que parla d’allò que fem, del que construïm i que 
tot just inicia el seu camí. 

⁄ ⁄ Del número 1 al 350
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L’activitat professional i tecnològica del 2016

Amb una periodicitat trimestral (4 números l’any), durant el 
2016 la mitjana de pàgines publicades ha estat de 140 i en-
guany hem arribat al número 350, amb un nou canvi de disseny 
i de capçalera. Les seccions principals de què es compon la 
revista són el Tema, Professió, Tecnologia i Cultura, seccions 
en què s’aprofundeix en les qüestions que interessen sobre la 
nostra activitat com a professionals i en la qual també hi ha un 
espai per eixamplar la nostra mirada amb un apunt cultural i 
social. 

El contingut es completa amb la secció d’Espai Empresa, pen-
sada per als articles promocionals de les firmes patrocinado-
res. Durant aquest 2016, s’ha obtingut una mitjana de 27 pàgi-
nes de publicitat, de les quals un 15% són de publicitat interna 
dels mateixos serveis del Col·legi i la resta publicitat externa.

Amb aquests 4 números hem acompanyat informativament les 
principals activitats organitzades pel caateeb de gran reper-
cussió sobre el sector i la societat, com ara la segona edició 
de l’European bim Summit Barcelona 2016, la setmana i fira 
ciutadana de la rehabilitació Rehabilita, l’acció de l’Agència 
de Certificació Professional (acp) i la 13a edició de la Nit de la 
Construcció, entre d’altres. 

En l’àmbit de l’assessorament tècnic i jurídic no han faltat els 
articles sobre les oportunitats laborals de la professió, les as-
segurances per als aparelladors, els recursos preventius en 
l’àmbit de la seguretat o d’altres sobre normativa tècnica i 
d’interès professional. 

En l’apartat d’anàlisi d’obra, hem abordat la Biblioteca de Can 
Manyer a Vilassar, la restauració de la Casa de l’Aigua a Barce-
lona, el Mercat Sagarra a Santa Coloma de Gramenet i el nou 
cap de Vilafranca del Penedès. Des de l’inici d’aquesta secció 
en què s’analitza el projecte i l’execució de l’obra amb l’anàlisi 
de costos per capítols i partides, s’hi han abordat més de 150 
obres amb la tipologia següent:

Reportatges anàlisi obra 1994-2016 

Habitatges unifamiliars 10

Habitatges plurifamiliars 30

Equipaments docents 12

Biblioteques 7

Hotels 6

Edificis d’oficines 14

Equipaments administració 5

Equipaments esportius 7

Rehabilitació del patrimoni 15

Equipaments sanitaris 3

Museus 9

Espais exteriors 7

Naus industrials 7

Teatres 8

Edificis comercials 6

Altres tipologies 11

TOTAL 157
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Dins de l’apartat tecnològic també hem abordat temes com les 
patologies de les estructures amb ciment aluminós, les ano-
menades estructures intel·ligents, els gridshells, o les carac-
terístiques i usos dels formigons d’ultra alta resistència, entre 
d’altres. 

En cada número de la revista no hi ha faltat la secció cultural. 
En aquest darrer capítol s’ofereix una visió internacional i del 
nostre país de l’arquitectura contemporània i hem publicat te-
mes d’actualitat com el veredicte dels premis fad, els guardons 
Pritzker o els europeus Mies van der Rohe. També hem abordat 
temes com l’aniversari de la seu de la Fundació Miró de Barce-
lona, les propostes de transformació urbanística de la zona de 
l’antiga central tèrmica del Besòs, la commemoració dels 50 
anys del barri de Bellvitge, així com l’apunt cultural final amb 
la secció La foto.

L'informatiu 
renova La seva 
imatge a amb 
L’estrena d’una 
nova caPÇaLera 
i nou disseny 
interior
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LES PUBLICACIONS  
TAMBÉ EN FORMAT ELECTRÒNIC

L’informatiu, disposa actualment d’una completa hemeroteca 
electrònica en la qual es pot buscar qualsevol article o infor-
mació apareguda a través d’una paraula clau. Aquesta heme-
roteca es troba allotjada al web del caateeb en l’apartat de 
publicacions periòdiques. Així mateix, s’envia puntualment als 
col·legiats l’enllaç a la revista en format electrònic a través del 
setmanari 7@. 

Els professionals interessats poden descarregar-se el número 
sencer en format PDF o bé consultar-lo al web i també des del 
ipad i iphone (www.apabcn.cat/informatiu). Avui aquesta lec-
tura electrònica és molt còmoda amb la utilització del progra-
ma ISSUU que es va implementar l’any 2014 i que comporta, a 
més, una presentació moderna, àgil i atractiva.

L’informatiu és la revista dels aparelladors del caateeb, però 
pot interessar altres professionals del sector i per això es troba 
fàcilment accessible per a la compra o subscripció a través de 
la plataforma www.iquiosc.cat on es troben les publicacions 
que pertanyen a l’Associació de Publicacions Periòdiques en 
Català (appec), a la qual estem adscrits. Els professionals inte-
ressats també poden adquirir-la en format de paper a les boti-
gues de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell. 

WEB DEL CAATEEB: UN NOU 
DISSENY MÉS MODERN  

I ADAPTAT ALS NOUS TEMPS

La pàgina web www.apabcn.cat és avui una de els eines de 
comunicació i gestió més importants del caateeb amb els 
col·legiats i també amb la resta de públics i de la societat en 
general. La seva eficàcia passa per mantenir la informació al 
dia, ben endreçada, fàcilment accessible i interconnectada 
amb els recursos externs al nostre abast. 

Disposa d’un sistema d’autogestió per part de les diferents 
àrees del caateeb, que permet una renovació i actualització 
dels continguts de manera àgil i rigorosa, sota la coordinació 
i suport dels responsables de comunicació. Totes les àrees 
de servei del caateeb disposen al web d’apartat d’actualitat, 
assessorament i servei al col·legiat, eines de gestió i tramita-
ció. Pel que fa a les activitats que s’organitzen tant des de la 
seu central de Barcelona com de les delegacions, aquestes es 
publiquen en un apartat d’informació així com un sistema au-
tomàtic d’inscripció en línia. 

Durant el 2016 s’ha completat el procés d’actualització i reno-
vació del disseny de la pàgina web que es va posar en marxa 
l’any 2015. S’han adaptat les pàgines de contingut als nous 
requeriments de disseny i estructura i, la pràctica totalitat del 
web ja està adaptada a aquest disseny ‘responsive’ que permet 
que el contingut s’adapti al tamany de la pantalla i es pugui 
veure bé en qualsevol dispositiu.

Amb la voluntat de seguir millorant la forma en que es presenta 
la informació del caateeb a Internet, també s’ha començat a 
treballar en un nou disseny del web corporatiu a aplicar durant 
el 2017.
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DISTRIBUCIÓ DE LES VISITES PER PRINCIPALS CIU-
TATS

Ciutat Sessions %

Barcelona 414.498 65,27%

Sense dades 49.614 6,54%

Madrid 17.908 3,51%

L’Hospitalet de Llobregat 14.788 2,41%

Sabadell 14.672 1,74%

Terrassa 11.174 1,68%

Girona 8.601 1,36%

Badalona 8.329 1,34%

Mollet del V 8.316 1,30%

Mataró 6.090 1,10%

VISITES PER TIPOLOGIA DE DISPOSITIU

Ordinador 557.578 (89,26%)

Mòbil 67.410 (8,27%)

Tablet 13.241 (2,47%)

ESTADÍSTICA GENERAL DE LA PÀGINA WEB

Usuaris: 153.205 (-10,9%)

Sessions: 638.229 (-6,9%)

Nombre de pàgines vistes: 1.437.842 (-7,5%)

Durada mitjana de la sessió: 00:02:54 (-4,8%)

Pàgines/sessió: 2,25 (-0,7%)

PRINCIPALS PÀGINES D’ENTRADA 

Títol  Sessions

Inici 428.894

Serveis al col·legiat  10.457

Borsa de treball en línia 9.465

Inspecció ITE 6.984

Ofertes borsa de treball 6.183

Portal generador d’informes 4.743

Directori de col·legiats 4.235

Consultes al caateeb 3.583
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TWITTER,  L’ACTUALITAT  
EN 140 CARÀCTERS

El caateeb és present a les xarxes socials i ja fa més de tres 
anys que hi participa activament a través del compte de Twitter 
que es va posar en marxa al juliol del 2012. A finals del 2015, 
s’havien fet més de 5.109 piulades (+1.609), entre les pròpies 
i els reenviaments i el compte del caateeb havia sobrepassat 
els 2.600 seguidors (+800) entre col·legiats, empreses, insti-
tucions, associacions del sector i altres professionals interes-
sats. 

Els temes que s’han abordat al llarg de l’any fan referència al 
dia a dia del caateeb i l’actualitat professional, amb informa-
cions de l’activitat col·legial, nova normativa, activitat del sec-
tor i esdeveniments 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, consultes i suggeriments que han estat 
contestats puntualment pels responsables col·legials i direc-
tors d’àrea.

La resposta dels col·legiats i del públic en general és molt po-
sitiva, pel nombre de seguidors i també pels seus comentaris, 
que mostren la seva satisfacció pel funcionament d’aquesta 
eina de comunicació col·legial. 

Dades Twitter

Al llarg de l’any 2016 s’ha mantingut la presència a la xarxa 
social de Twitter per tal de difondre les activitats i serveis que 
ofereix el Col·legi, augmentar el transit cap a la nostra pàgina 
web així com posicionar la institució com a referent en el sector 
de la construcció i la edificació.

Nombre de piulades propies: 2.131 (+32%)

Nombre de seguidors: 3.120 (+ 20%)

Impressions totals (1): 745.605 (+31%)

Piulada amb la impressió més elevada: Premi Catalunya 
Construcció 2015 Biblioteca Joan Maragall de Barcelona 
http://bit.ly/1Snykl6 2.216 impressions

Interaccions totals (2): 21.383 (+ 15,7%)

Piulada amb la interacció més alta: Piulada sobre la Fira reha-
bilita, 10.033 Impressions.

(1) Nombre de vegades s’han vist els nostres missatges.

(2) Qualsevol tipus d’interacció amb el missatge: suma de like, retuit, 
clic, veure imatge, etc.
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PARTICIPACIÓ A  
D’ALTRES XARXES SOCIALS

L’any 2016 s’ha donat un fort impuls a l’activitat del caateeb 
en altres xarxes socials com ara Linkedin, encetada a finals del 
2015 i Instagram, xarxa en la qual hem començat a publicar 
fotografíes al mes de novembre. L’àrea de comunicació del 
caateeb també coordina l’activitat a les xarxes socials de les 
entitats i empreses pertanyents al caateeb, com és el cas de 
la Corredoria d’Assegurances, l’Agència de Certificació Profes-
sional (ACP) amb difusió a tot l’Estat espanyol en idiomas ca-
talà i castellà i l’European bim Summit Barcelona (ebs), aques-
ta darrera xarxa amb un caire més internacional amb 3 idiomes 
(català, castellà i anglés).

Perfil dels seguidors: majoritàriament amb un perfil expert/
senior (39%), segueixen els principiants (25%) i directius 25%.

Les publicacions del Col·legi a Linkedin

30% notícies del sector de l’edificació i la construcció. 

25% agenda dels cursos del Col·legi. 

20% publicacions del Col·legi com actualitat en la professió 
dels aparelladors o articles tècnics de la institució. 

20% activitats corporatives del Col·legi, com el Concert de 
Nadal, la Fira Rehabilita o Nit de La Construcció. 

5% activitats culturals i altres articles d’interès. 

 Gener Desembre Variació

Linkedin caateeb 630 960 +30,1%

Instagram caateeb - 120 Obert al novembre

 

Instagram

El perfil d’Instagram es va crear l’11 
de novembre de 2016, per reflectir en 
fotografies la cultura de l’arquitectura 
tècnica i arribar a públics més joves, al 
ser aquesta xarxa un dels canals més 
seguits pels ‘millennials’.



MEMÒRIA 2016  /  Caateeb    

149

/ 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 comunica-
ció. També prepara 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 homogènia de la institució. Finalment, l’àrea dóna suport a la gestió, supervisió i 
renovació continuada de les diferents pàgines web del caateeb Les principals línies d’acció dutes a terme 
l’any 2016 han estat les següents:

CAMPANYES INSTITUCIONALS  
I PLANS DE COMUNICACIÓ

Manual d’imatge corporativa. 

L’Àrea de Comunicació ha preparat la imatge de l’any 2016 Mo-
tor de la professió que ha anat unida al conjunt de l’activitat 
col·legial. A més, prepara una revisió i actualització del Ma-
nual d’Imatge Corporativa, que conté la normativa gràfica que 
fa servir el caateeb en la seva documentació i difusió. Final-
ment, hem preparat una versió del logotip corporatiu per al seu 
ús per part dels col·legiats i col·legiades que ho desitgin i que 
d’aquesta manera puguin contribuir a la difusió de la marca 
caateeb.

Campanya de promoció de la professió i el grau. 

Hem participat en la posada en marxa de la campanya i en la 
preparació de la seva pàgina web i xarxes socials, imatge gràfi-
ca així com en la seva difusió en premsa i mitjans de comuni-
cació col·legials.

Premis Catalunya Construcció. 

L’organització de la XIII edició dels premis que organitza el ca-
ateeb requereix d’una intensa promoció entre el col·lectiu dels 
professionals de la construcció en general. Per això cal pre-
parar diverses peces publicitàries com ara fulletons, cartells, 
banners i anuncis publicitaris que es renoven cada any. Igual-
ment hem treballat en el disseny i la realització de la Nit de la 
Construcció.
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European bim Summit Barcelona 2016. 

La preparació de la II cimera europea bim ha requerit un im-
portant esforç de promoció i imatge amb difusió internacional. 
S’han preparat tots els elements que requereix una activitat 
d’aquestes característiques: logotip, fulletons, pàgina web, 
trasseres, anuncis, senyalització, programes, llibres de ponèn-
cies, etc.

Promoció i difusió de l’Agència de Certificació Pro-
fessional.

L’àrea de comunicació s’ha encarregat de dirigir la prepara-
ció de les peces de difusió i promoció de les especialitats que 
conformen la certificació professional de acp. S’han preparat 
fulletons, pòsters i material informatiu de l’agència, que s’han 
dut a terme amb la col·laboració del Col·legi d’Aparelladors de 
Madrid.

Campanya L’aparellador, el tècnic de capçalera. 

Aquesta campanya es du a terme de manera continuada des 
de la seva creació l’any 1997, amb l’objectiu que la societat 
associï l’àmbit de la rehabilitació i manteniment dels edificis 
amb la professió 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 
i d’altres activitats professionals i culturals. Finalment, és fun-
ció d’aquest departament la preparació d’elements de promo-
ció i difusió 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, refe-
rides tant a accions promogudes des de Barcelona com les 
delegacions. 

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 institucions. Per fer-ho, 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 for-
mat electrònic. Igualment, preparem el calendari de l’any que 
comença, ja sigui en format paper de sobretaula com en format 
pòster que els col·legiats poden obtenir a través de la pàgina 
web.
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/ 4.3 
gabinet de Premsa

EL caateeb  
I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

El gabinet de premsa del caateeb actua com a pont entre la 
institució col·legial i els mitjans de comunicació generals i del 
sector. Entre les seves funcions hi ha la de difondre l’activitat 
del caateeb entre els ciutadans i donar a conèixer el punt de 
vista de la professió sobre els temes que ens afecten. També 
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 serveis col·legials.

L’activitat del gabinet de premsa al llarg del 2016 ha estat in-
tensa. Un any més, s’ha fet una acció de promoció ciutada-
na de promoció de l’aparellador com a expert en rehabilitació 
i tècnic de capçalera dels edificis, amb una atenció especial 

pel factor mediambiental. Aquesta acció ha estat especialment 
destacada amb motiu de la celebració de la II Fira de la Rehabi-
litació celebrada a l’octubre i que va gaudir d’una gran accep-
tació ciutadana i dels mitjans de comunicació.

Altres temes que han ocupat l’atenció del gabinet de premsa 
han estat els Premis Catalunya Construcció que enguany han 
celebrat la seva XIII edició, així com la celebració de la segona 
edició de l’European bim Summit, un tema tecnològic que no 
obstant gaudeix un any més de l’interès dels mitjans de comu-
nicació. També destaca l’acció en premsa comarcal que acom-
panya l’acció duta a terme per les delegacions del caateeb, 
com ara la convocatòria i lliurament del Premi Alez Mazcuñán, 
l’activitat cultural o la trobada anual d’aparelladors en cadas-
cun dels àmbits territorials.

També en aquest any 2016 s’ha reforçat l’acció en premsa 
amb el suport publicitari en format de falques radiofòniques 
per promocionar el paper protagonista dels aparelladors en el 
camp la rehabilitació i com a tècnic de capçalera dels edificis. 

⁄ ⁄ Entrevista al president Jordi Gosalves del programa Valor Afegit de TV3



152

Caateeb  /  MEMÒRIA 2016  

 Durant l’any 2016 s’han emès 32 notes de premsa sobre temes 
de política professional i de promoció d’activitats que interes-
sen els ciutadans. S’ha establert un contacte periòdic amb pe-
riodistes especialitzats de la premsa general i s’ha mantingut 
un contacte continuat amb les revistes i mitjans digitals del 
sector. Quant a l’interès dels mitjans de comunicació, s’han 
comptabilitzat 471 impactes en la premsa escrita, entre la qual 
destaquen les aparicions amb motiu de la II Fira de la Rehabi-
litació, la convocatòria dels Premis Catalunya Construcció, la 
irrupció del Building Information Modelling, la convocatòria del 
II Premi d’Emprenedoria del caateeb i les exposicions cultu-
rals. La mitjana mensual d’impactes en premsa és d’uns 15-20 
aproximadament. A més, s’han preparat i publicat diversos ar-
ticles d’opinió en els principals mitjans de comunicació com La 
Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Expansión o Cinco Días.

Completa aquesta acció de premsa la publicació d’articles 
d’opinió signats pel president del caateeb, així com la partici-
pació de diversos membres de la Junta de Govern en reportat-
ges, informacions i entrevistes emeses per la premsa escrita, 
ràdio i televisió.

⁄ ⁄ Entrevista a Jordi Gosalves en el noticiari de BTV

⁄ ⁄ El president Jordi Gosalves entrevistat per la Cadena SER

⁄ ⁄ Evolució mensual de les notícies publicades pels mitjans de comunicació
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El Col·legi és present a les comarques del seu àmbit territorial per mi-
tjà 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 Bar-
celona i les delegacions de l’Alt Penedès-Garraf, Bages-Berguedà-
Anoia, Maresme, Osona-Moianès, Vallès Occidental i Vallès Oriental. 
Les delegacions conformen un cos descentralitzat creat per poder fer 
arribar tots els serveis i l’acció col·legial als professionals i ciutadans 
d’aquestes comarques.

Delegació de l’Alt Penedès-Garraf _154

Delegació del Bages-Berguedà-Anoia _160

Delegació del Maresme _166

Delegació d’Osona-Moianès _171

Delegació del Vallès Occidental _177

Delegació del Vallès Oriental _182

DELEGACIONS
/5
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EQUIP RESPONSABLE

La delegacio de l’Alt Penedes-Garraf ha complert el cinquè any de vida. La comissio territorial de la delega-
ció esta formada pels companys Sebastià Janè (delegat), Joan Janè, Joan Olivella, Laura Lopez i Meritxell 
Bosch. La comissio territorial s’ha reunit periòdicament, dos dimarts al mes i ha participat en represen-
tacio de la professió en actes celebrats als municipis d’aquestes comarques, a mes de participar en les 
activitats planificades per a l’any 2016.

/ 5.1 
deLegació aLt Penedès-garraf

⁄ ⁄ La Delegació del l’Alt Penedès-Garraf ubicada a Vilafranca del Penedès
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RELACIONS AMB L’ENTORN

La delegació, que forma part de la xarxa Junts Trenquem el 
Cercle!, va col·laborar un any més amb el projecte oferint for-
mació per a persones en itinerari d’inserció en el nostre sector. 
Al febrer es va celebrar una jornada formativa sobre interpre-
tació de plànols, impartida per membres de la comissió territo-
rial. Hi van participar 15 persones vinculades al projecte Inclu-
sió (Vilafranca Inclusió, Sant Cugat Inclusió i Monjos Inclusió) 
i de  la Cooperativa Nou Set en itinerari d’inserció. La jornada 
formativa va tenir una durada de dues hores i els alumnes van 
poder participar-hi activament.

Conjuntament amb el consells comarcals, la delegació de l’Alt 
Penedes-Garraf va convocar el passat abril una trobada ins-
titucional amb el títol El Col·legi: una garantia pels ciutadans 
i pels ajuntaments, a la que es va convidar a tots els ajunta-
ments de les dues comarques i on es va parlar sobre la relació 
dels tècnics amb l’Administració i amb el ciutadà.

A l’octubre va tenir lloc una reunió de treball amb el bisbe de 
Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, en el marc del conveni 
signat entre el Càritas Catalunya i el caateeb, per tal de marcar 
les pautes de treball per establir el llistat de col·legiats de la 
demarcació interessats en participar-hi.

Dins del marc del conveni signat, s’han dut a terme diferents 
col·laboracions amb la Unió Empresarial del Penedès com ara 
reserva de sales per a xerrades de diversos temes d’interès 
(reforma horària, seguretat i salut, telefonia), així com la im-
partició de la xerrada Situació actual de la Construcció, per 
l’associació Entrem-hi, amb una assistència de 30 persones.

SERVEIS AL COL·LEGIAT

TEST ALUMINÓS

La delegació facilita l’assaig per determinar la presencia de ci-
ment aluminós en una mostra de formigó d’una bigueta. Es un 
servei tant per a col·legiats com per al públic en general.

ENTITAT DE REGISTRE DEL CERTIFICACIÓ DIGITAL idCat

La delegació de l’Altpenedès-Garraf és entitat de registre del 
certificat d’identitat digital català idCat i ofereix aquest servei 
de validació a col·legiats i usuaris en general.

⁄ ⁄ Oficina d’atenció de Vilafranca del Penedès
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FORMACIÓ,  
SESSIONS TÈCNIQUES  

I ACTIVITATS CULTURALS

Gener

Espai Empresa: REHABILIT Tractament d’humitats 
Data: 21/01/2016 
Assistents: 14.

Febrer

THERMOR: Solucions en climatització residencial mitjançant 
bomba de calor aire-aigua: aerotèrmia  
Data: 18/02/2016 
Assistents: 13

Abril

Sessió de dubtes i consultes de seguretat i salut en el sector 
de la construcció  
Data: 07/04/2016 
Assistents:17

Visita a les instal·lacions de Prefabricats Pujol, SA 
Data: 05/04/2016 
Assistents: 12

Treu partit al teu smartphone en la teva vida diària  
Data: 28/04/2016 
Assistents: 13

Maig

Noves eines per a la rehabilitació i el manteniment d'edificis  
Data: 10/05/2016 
Assistents: 12

CONTENIDORS PENEDÈS:  
Desconstrucció de l'amiant sense risc 
Data 12/05/2016 
Assistents: 11

Juny

THYSSENKRUPP: Ascensors, elevadors i plataformes en la 
rehabilitació 
Data: 02/06/2016 
Assistents: 10

Juliol

Centre Artístic del Penedès L´Agrícol 
Data: 21/07/2016 
Assistents: 14

Octubre

SAINT-GOBAIN: Nova versió CE3X v2.1: Novetats a través de 
casos pràctics 
Data: 06/10/2017 
Assistents: 15

Les APPS al sector de l’edificació´ 
Data: 27/10/2016 
Assistents: 9

Novembre

TEXSA: Cobertes estanques: Sistemes actuals 
d'impermeabilització 
Data: 10/11/2016 
Assistents: 8

Desembre

PROMSA: Formigons i morters tecnològics 
Data: 01/12/2016 
Assistents: 8

El total d’assistents a aquestes sessions ha estat de 156 per-
sones.



MEMÒRIA 2016  /  Caateeb    

157



158

Caateeb  /  MEMÒRIA 2016  

SESSIONS AMB LA UEP

Dins del conveni de col·laboració anb la Unió Empresarial del 
Penedès (UEP), s’han realitzat una sèrie de sessions a les nos-
tres instal·lacions amb temes com: La teva empresa és negoci? 
/ Gestió simultània: comparteix el teu problema, et tornem una 
solució / Llei de transparència i sector privat / Intel·ligència de 
negoci a la PIME / Conferència-taller sobre la memòria: entre-
na la teva memòria per aconseguir una major eficiència.

TROBADA ANUAL DE COL·LEGIATS

Aquest any la delegació ha volgut canviar el sopar tradicional, 
de  la 5a edició de la trobada anual dels aparelladors de la co-
marca de l'Alt Penedès-Garraf, per una calçotada on van poder 
gaudir d'un dia amb les famílies i els companys. Va tenir lloc 
el dissabte dia 23 de gener a la Masia La Torre del Gall a Sant 
Cugat Sesgarrigues amb la participació de 58 assistents (49 
adults i 9 nens). La trobada va ser presidida per Montse Albet, 
Alcaldessa de Sant Cugat Sesgarrigues, Jordi Gonsalves, pre-
sident del caateeb i Sebastià Janè, delegat de l’Alt Penedès-
Garraf.

Empreses col·laboradores:

• Uniland

• Prefabricats Pujol

• Cafès Novell

• Joan Olivella, S.L.

• Olis Pauses

• SIKA

⁄ ⁄ El grup ja està a punt i equipat adequadament per celebrar la calçotada
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EXPOSICIONS

CANDIDATURES FINALISTES ALS PREMIS CATALUNYA  
CONSTRUCCIÓ 2016

Del 27 d'octubre al 30 de novembre, la Delegació de l'Alt Pe-
nedès-Garraf va acollir l’exposició itinerant que mostra els fi-
nalistes i guanyadors de la XIII edició dels Premis Catalunya 
Construcció que organitza el caateeb.

⁄ ⁄ Exposició itinerant de les candidatures finalistes dels Premis Catalunya Construcció  



160

Caateeb  /  MEMÒRIA 2016  

EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia està formada per Cristian-Marc Huerta, Pere Vilarru-
bias, Marc Rovira, Conxi Pladellorens i Alba Xarpell. La Comissió es reuneix periòdicament i  treballa par-
ticipant en actes dels municipis de les tres comarques i seguint la planificació de les activitats que es 
marquen per a l’any 2016, comptant amb la participació i col·laboració de diferents col·legiats.

/ 5.2 
deLegació deL bages-berguedà-anoia

⁄ ⁄ La seu de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia s’ubica a la cèntrica Plana de l’Om de Manresa
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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 ca-
ateeb. Es mantenen reunions periòdiques.

Taula de la Construcció del Berguedà

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

Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia (cuma)

La Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia, en la qual hi 
participa la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia, compleix 
funcions de caràcter informatiu, consultor, gestor i resolutiu i, a 
instància dels ajuntaments, també compleixen funcions inter-
pretatives. Es mantenen reunions periòdiques. 

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. 
Es mantenen reunions periòdiques.

Associació de Comerciants i Empresaris del Ber-
guedà (aceb)

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia i l’Associació 
d’Empresaris del Berguedà, estableixen un conveni de col.labo-
ració que permet que els col.legiats de la Delegació del Bages-
Berguedà-Anoia puguin tenir un punt de referència del Col·legi 
al Berguedà. 

Unió empresarial de l’Anoia (uea)

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia i la Unió Empresarial 
de l’Anoia, estableixen un conveni de col·laboració que per-
met que els col.legiats puguin tenir un punt de referència del 
Col·legi a la comarca de l’Anoia.

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 experi-
mentant la ciutat cap a escenaris de major progrés econòmic 
i social per a tots els ciutadans i de millor posicionament  te-
rritorial. És per això que incorpora mesures objectives que han 
de permetre dimensionar l’abast de la transformació promogu-
da. Actualment s’està treballant en varis projectes de diferents 
àmbits. Es mantenen reunions periòdiques.

Conveni Formació caateeb - Gremi Constructors

Aquest conveni té com a objectiu l’organització i  la imparti-
ció 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.

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 signen un conveni per l’elaboració de 
les ites de Manresa.

Consorci Viari Catalunya Central

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia, assisteix a les as-
samblees del Consorci Viari de la Catalunya Central per pre-
sentar propostes de millora en la mobilitat del Bages al secre-
tari de la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. Es mantenen 
reunions periòdiques.

Conveni caateeb - 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 de la Delegació del 
Bages-Berguedà-Anoia puguin gaudir de diferents avantatges 
en el moment de contractar els diversos productes i serveis 
que el Montepio els pot oferir.
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FORMACIÓ  
I SESSIONS TÈCNIQUES

Gener

Jornada tècnica: L’energia geotèrmica (juntament amb 
Intercol·legial) 
Data: 26 de gener 
Durada: 3 h. 
Assistents: 66

 Març

Jornada tècnica: L’Autoconsum Fotovoltaic (juntament amb 
Intercol·legial) 
Data: 15 de març 
Durada: 3 h. 
Assistents: 102

Maig

Jornada tècnica: Dubtes i consultes sobre seguretat i salut 
en la construcció 
Data: 3 de maig 
Durada: 2,5 h. 
Assistents: 10

Jornada tècnica: Noves eines per a la rehabilitació i el 
manteniment d’edificis 
Data: 10 de maig 
Durada: 2,5 h. 
Assistents: 15

Jornada tècnica: Instal·lació d’aparells elevadors en edificis 
existents – ThyssenKrupp 
Data: 24 de maig 
Durada: 2 h. 
Assistents: 15

Conveni Ajuntament de Manresa Test Aluminós

Entre la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia i l’Ajuntament de 
Manresa hi ha signat un acord de col·laboració per facilitar als 
ciutadans la realització de les proves de laboratori per determi-
nar la presència de ciment aluminós quan aquesta prova sigui 
necessària per a la realització de la Inspecció Tècnica dels Edi-
ficis (ite). 

Plataforma per a l’impuls de la rehabilitació ener-
gètica al Bages (PIREEB)

Al gener de 2013 reunits els representants del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, la Demarcació de 
la Catalunya Central del Col·legi d’Enginyers Industrials de Ca-
talunya, la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia del caateeb 
i la Delegació del Bages-Berguedà del coac, components de 
la Intercol·legial Tècnica del Bages, acorden crear la Platafor-
ma per a l’impuls de la rehabilitació energètica de l’edificació 
al Bages (pireeb). L’objectiu d’aquesta plataforma és impulsar 
les polítiques d’estalvi energètic en l’àmbit de la edificació al 
Bages, mitjançant la rehabilitació energètica del parc d’edificis 
construïts, tant els de titularitat pública com privada. Aquesta 
plataforma és oberta a  totes les administracions i agents rela-
cionats amb la construcció i l’energia de la comarca del Bages 
que s’hi vulguin adherir.  

GEST!

Al març de 2015 la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia i 
Gest! signen un conveni amb la finalitat de col·laboració mútua 
entre les dues parts per tal d’establir eines i sistemes comuns 
de treball que, dins del servei a la comunitat, permetin ajudar a 
l’acompliment dels respectius objectius socials. 

SERVEIS AL COL·LEGIAT

Test Aluminós

La delegació facilita la realització de 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. L’any 
2016 es van fer 11 proves. 

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 ser-
vei de validació a col.legiats i usuaris en general. S’han donat 
d’alta 22 certificats digitals d’idCat.
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Juny

Jornada tècnica: Nova versió CE3x v2.1. Novetats a través de 
casos pràctics – Saint Gobain 
Data: 2 de juny 
Durada: 3 h. 
Assistents: 8

Jornada tècnica: Dubtes freqüents sobre control de qualitat. 
Mètode abreujat de planificació, seguiment i registre de 
documents del caateeb 
Data: 9 de juny 
Durada: 2 h. 
Assistents: 9

Octubre

Jornada tècnica: Impermeabilització en la rehabilitació de 
cobertes – Texsa 
Data: 11 d’octubre 
Durada: 2 h. 
Assistents: 7

Autodesk Revit Nivell I. Building Information Modeling (BIM) 
Data: del 14 d’octubre al 4 de novembre 
Durada: 28 h. 
Assistents: 14

Curs: Energia solar fotovoltaica en autoconsum (juntament 
amb Intercol·legial) 
Data: 18, 20 i 25 d’octubre 
Durada: 9 h 
Assistents: 25

EXPOSICIONS

XIII Premis Catalunya Construcció

Del 26 de novembre al 24 de desembre la Delegació va acollir 
l’exposició que mostrava les 17 candidatures finalistes escolli-
des pel jurat del Premis Catalunya Construcció 2015, que van 
optar al guardó en les quatre categories de direcció d’execució, 
coordinació de seguretat, innovació en la construcció i inter-
venció en edificis existents. La identitat dels guanyadors es 
va donar a conèixer el dimarts 9 de juny al Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona, en el marc de La Nit de la Construcció.

COMUNICACIÓ, CULTURA  
I ACTES SOCIALS

28è SOPAR DEL COL·LEGIAT

El divendres 17 de juny, va tenir lloc el 28è Sopar del Col·legiat 
a Ca l’Urpina de la Fundació Ampans, una finca situada a reser 
del massís de Montserrat, a Sant Salvador de Guardiola, amb 
una assistència de 78 persones entre col·legiats, acompanyats 
i convidats. 

L’acte va començar amb una visita guiada a la llar-residència 
d’Ampans, per continuar per les instal·lacions de la Formatge-
ria Muntanyola i part de les vinyes de la finca. Per finalitzar la 
visita es va gaudir d’un tast de vins i formatges elaborats a la 
pròpia finca. Seguidament va començar la recepció del sopar 
amb un aperitiu a peu dret a l’exterior, envoltats de natura i amb 

⁄ ⁄ Companys del Bages-Berguedà-Anoia en la seva trobada anual a Sant Salvador de Guardiola
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la serralada de Montserrat de fons. A continuació es va convi-
dar als assistents a passar dins la sala per seguir disfrutant 
del sopar entaulats. La trobada va ser presidida pel delegat del 
Bages-Berguedà-Anoia, en Cristian-Marc Huerta, la vocal de la 
Junta de Govern, Maria Molins i el director general d’Ampans, 
Toni Espinal.

En el transcurs del sopar es va donar la benvinguda als nous 
col.legiats i es va retre homenatge als col·legiats amb 25 anys 
de col.legiació i amb 50 anys de professió. També es va fer 
entrega dels premis Taronja i Llimona. Es van fer fins a deu sor-
tejos entre els assistents, amb regals que a tothom agraden. És 
va aprofitar la trobada per fer un joc d’agilitat mental amb tres 
models diferents de trencaclosques, fets amb material soste-
nible i de fàcil solució. Les dues taules més ràpides van tenir 
premi. La vetllada va finalitzar amb l’espectacle DeadLine, que 
reuneix la frescor de la improvisació, el poder evocador dels 
musicals i la força de la comèdia.  A tots els presents se’ls va 
fer entrega d’un obsequi com a record de la vetllada. 

XVIII Edició Fira Ecoviure i Premi al millor producte 
de la Fira Ecoviure 

Durants els dies 21, 22 i 23 d’octubre, el Palau Firal de Manresa 
va acollir la Fira Ecoviure, una mostra per a la sostenibilitat am-
biental, social i econòmica, on participen diferents sectors. En-
guany es va crear el premi al millor producte de la Fira Ecoviu-
re, per poder fer-ne ressò i impulsar les millors iniciatives dels 
expositors. Durant aquests dies es podia participar i gaudir de 
les xerrades, debats, tallers, tastos i sobretot del coneixement i 
productes que aporten les empreses i institucions que creuen 
en l’economia verda.

Lliurament del IV Premi Àlex Mazcuñán i Boix

El 15 de desembre va tenir lloc l’acte de lliurament de la quar-
ta edició del Premi Àlex Mazcuñán i Boix a la sala d’actes de 
la delegació, un premi amb que es vol destacar la trajectòria 
professional d’un aparellador en la seva tasca mes enllà de 
l’exercici professional. En aquesta convocatòria hi podien par-
ticipar totes les fundacions de caràcter social vinculades o no 
al món de la construcció a més dels aparelladors i arquitectes 
tècnics col·legiats .

Per aquesta edició 2016 el guanyador va ser la fundació Xar-
xa Agrosocial SCCL, merexeidora del Premi Àlex Mazcuñán i 
Boix per la seva implicació en el territori, donant feina a per-
sones amb discapacitat intel·lectual, malalties mentals i amb 
risc d’exclusió social. Se’ls va fer entrega d’un diploma i d’una 
escultura única realitzada pel reconegut escultor Ramon Oms. 
Al finalitzar l’acte es va servir un refrigeri a tots els assistents.

⁄ ⁄ La família d’Àlex Mazcuñán junt amb el guardonat i els representants col·legials
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ACTIVITATS  
ESPORTIVES I LÚDIQUES

Sortida familiar a Port Aventura Park 

El 4 de gener junt amb la Intercol·legial Tècnica del Bages es va 
fer una sortida familiar a passar un dia a Port Aventura Park. 
Es va sortir de Manresa amb autobús tots junts. Pares, fills i 
avis van poder gaudir d’un dia ple de sorpreses, espectacles, 
fantasia i atraccions. 

VI Partit de futbol dual 

El 13 de febrer, durant les Festes de la Llum, es va celebrar el ja 
tradicional Partit de Futbol Dual (amb dues pilotes) en la seva 
6a edició. Es va fer a l’estadi municipal de futbol del Congost, 
on es van enfrontar l’Interco.legial Tècnica de la Catalunya 
Central i la Fundació Universitària del Bages en un ambient 
lúdico-festiu. El resultat va ser un empat de 15 a 15.

Visita a la Cova de Sant Ignasi

El 29 d’abril la delegació va organitzar una visita guiada a la 
Cova de Sant Ignasi, a Manresa.  El director de la Cova va expli-
car als assistents perquè va ser tant important el pas d’Ignasi 
de Loiola per Manresa. A la visita és van poder veure indrets de 
la Cova com el Museu, la Coveta i la Cova, lloc de pelegrinatge 
i culte i també un audiovisual breu. Tot vers la vida de Sant 
Ignasi i el missatge jesuític.

Sopar de Verema

El 23 de setembre, sent plena època de verema, la delegació 
va donar una oportunitat única per gaudir i viure la verema 
en primera persona, veure la recol·lecció i l’arribada del raïm 
al celler i la posterior selecció del mateix, per acabar amb un 
àpat elaborat especialment per a l’ocasió al restaurant el Golf 
de l’Oller del Mas. Un sopar maridat amb vins ecològics. Cal dir 
que degut a la pluja, la participació activa de la verema es va 
fer el 30 de setembre.

Caga Tió

El 22 de desembre junt amb la Intercol·legial Tècnica del Bages 
es va organitzar un Caga Tió, on els més petits de la casa van 
gaudir al màxim de la màgia del Nadal. Tots els nens i nenes 
van tenir un regal i els més grans coca, xocolata i mistela. Du-
rant l’activitat ens va acompanyar el grup juvenil Sextet Inter-
mitent amb una actuació musical per a l’ocasió.



166

Caateeb  /  MEMÒRIA 2016  

EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Maresme està formada per Joan-Fèlix Martínez, Pere Móra,  Ferran Valero, 
Núria Sauleda i Miquel Àngel Delgado. La Comissió Territorial es reuneix periòdicament amb l’objectiu de 
planificar i fer el seguiment de l’activitat de la delegació.  

/ 5.3 
deLegació deL maresme

⁄ ⁄ Seu de la Delegació del Maresme a la Plaça Xammar de Mataró
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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 actua-
cions en els béns del patrimoni arquitectònic i ambiental de la 
ciutat, amb especial atenció sobre els béns catalogats. Joan-
Fèlix Martínez forma part del Consell del Patrimoni i ha assistit 
a les reunions programades.

Consell Assessor Urbanístic de MAtaró

Òrgan local de caràcter informatiu i deliberatiu en matèria ur-
banística. Joan-Fèlix Martínez i Miquel Àngel Delgado formen 
part del Consell Assessor i han assistit a les reunions progra-
mades.

Participació a la Mesa Local de l’ Habitatge

La Mesa Local de l’ Habitatge té una funció consultiva, amb el 
dret de rebre informació general, àmplia, puntual i objectiva so-
bre els assumptes relacionats amb l’habitatge, i amb la facul-
tat d’emetre informes, fer propostes o al·legacions. Joan-Fèlix 
Martínez ha assistit a les reunions programades.

Consell Municipal de Medi Ambient

El Consell Municipal de Medi Ambient és un organisme de 
caràcter consultiu en les matèries de competència municipal 
que afectin de manera directa o indirecta al medi ambient. El 
Consell està integrat, entre d'altres, per representants d'entitats 
i organitzacions de la ciutat, així com dels grups polítics amb 
representació municipal. 

Casa Capell-Club 21

La Delegació del Maresme dóna suport al programa d' acti-
vitats del  Club 21 que s'organitzen a la Casa Capell de Ma-
taró sobre desenvolupament sostenible. La Casa Capell és un 
equipament municipal situat al Parc Central de Mataró que, 
sota l’aparença d’un habitatge comú, busca mostrar a tothom 
aquelles opcions que tenim a l’abast per encaminar-nos cap 
a un desenvolupament sostenible. La Casa Capell s’adreça a 
tota la ciutadania, les entitats, els centres educatius i les em-
preses de Mataró.

2017 Any Puig i Cadafalch

La Delegació del Maresme forma part de la Comissió per a la 
commemoració dels 150 anys del naixement de Josep Puig i 
Cadafalch i els 100 anys del seu nomenament com a president 
de la Mancomunitat de Catalunya, que conjuntament amb al-
tres entitats del municipi organitzaran durant el 2017, any Puig 
i Cadafalch, diferents activitats.

Mostra d’accessibilitat sobre rodes

La Delegació del Maresme i l’Ajuntament de Mataró van signar 
el 16 de desembre un conveni de col·laboració per dur a terme 
l’ activitat conjunta “Mostra d’accessibilitat, sobre rodes” que 
es va realitzar els dies 16 i 17 de desembre a la plaça de Can 
Xammar de Mataró, davant la Delegació del Maresme.

⁄ ⁄ Mostra d’accessibilitat a la Plaça Xammar de Mataró

COL·LABORACIÓ AMB CLACK PRODUCTIONS

La Delegació del Maresme i Clack Produccions van signar en el 
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 dur a terme en el local que està just al costat de la delegació, 
al carrer Xammar. L'espai té format de cafè cultural i la creació 
audiovisual és un dels seus punts més forts.

COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT MUNICIPAL DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I LA FUNDACIÓ TECNO-
CAMPUS

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

Continua el conveni entre la Delegació del Maresme i l’entitat 
cultural Te de Tertúlia. Un conveni de col·laboració per im-
pulsar un nou espai cultural al servei de la ciutat, les tardes 
culturals al Col.legi d’Aparelladors. L'activitat de Te de Tertúlia 
es desenvolupa en el marc de les humanitats. Durant el 2016 
s’han realitzat més de 20 conferències. Es duen a terme sem-
pre les tardes dels dimarts i consisteixen en cicles de xerrades 
culturals.

SISENA EDICIÓ DE LES 48 HORES PUIG I  
CADAFALCH

Del 19 al 26 d’octubre, l’Ajuntament de Mataró va organitzar 
la sisena edició de les 48 Hores Open Puig i Cadafalch amb 
la col·laboració de diferents entitats de Mataró, entre elles la 
Delegació del Maresme del caateeb. Durant la setmana es 
van programar conferències, visites guiades i portes obertes 
al voltant del tema “A recer de la muralla” el patrimoni fortifi-
cat de Mataró. Els principals objectius d'aquesta edició van ser 
ressaltar la figura de Josep Puig i Cadafalch, posar en valor el 
patrimoni arquitectònic de la ciutat, i promoure la participació 
dels ciutadans en l'àmbit de la cultura de la ciutat. La Delegació 
del Maresme va acollir a la sala d’actes de la delegació dues de 
les conferències realitzades en aquestes jornades.

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 ci-
ment 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

Llicències d’activitats (activitats ambientals) 
Data: 15, 22, 29 de febrer i 7 de març 
Assistents: 17

BIM Revit Nivell I 
Data: del 23 de febrer al 15 de març  
Assistents: 11

BIM Revit Nivell I 
Data: del 6 al 28 de juny 
Assistents: 12

BIM Revit Nivell II 
Data: del 19 de setembre al 10 d’octubre  
Assistents: 8

Sessions informatives, tècniques i espai empresa

Les sessions informatives, sessions tècniques i els espais em-
presa han reunit un total de 130 participants. 

Dubtes i beneficis sobre la seguretat i salut i presentació del 
Lli Web 
Data: 18 de gener  
Assistents: 24

Nova eina telemàtica ITE’s presentació del programa 
Data: 14 de març 
Assistents: 44

Espai Empresa: MAPEI 
Data: 9 de maig  
Assistents: 19

Espai Empresa: Thyssen Kroup 
Data: 25 d’abril  
Assistents: 11 

Espai Empresa: PROMSA 
Data: 7 de novembre  
Assistents: 19

Espai Empresa: TEXSA 
Data: 12 de desembre  
Assistents: 13
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⁄ ⁄ La trobada anual de col·legiats es va fer a l’antiga fàbrica Calisay d’Arenys de Mar

COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS 

Sopar anual de col·legiats i col·legiades

El divendres 6 de maig va tenir lloc el IX Sopar de Col·legiats 
de la Delegació del Maresme a l’antiga fàbrica de Licor Cali-
say d’Arenys de Mar. Un total de 143 col·legiats i col·legiades, 
acompanyants i personalitats van participar en l’acte. Es va 
fer entrega d’una placa commemorativa als col·legiats amb 50 
anys de professió, el pin de plata als col.legiats amb 25 anys 
de professió i es va donar la benvinguda als nous col·legiats. 
Van col·laborar amb diferents aportacions d’ empreses del Ma-
resme que ja son els patrocinadors habituals d’aquest acte:  
Folgarona, 2Pe Pilotes, Nou/Bau, Fustes Pram, Avellanet am-
bients, Associació Sant Lluc, Te de tertúlia, OTR, Aluminis Iluro, 
Lex&Co i Multiwebdia. 

VIII Sopar de col·legiats del Maresme 
Data: 6 de maig 
Assistents: 143

Cultura i actes socials i d'oci 

Els actes culturals, socials i lúdics han reunit un total de 1.204 
participants durant el 2016.

Psicologia i salut 
Data: dimarts 12, 19 i 26 de gener 
Assistents: 73

Patrimoni UNESCO a l’Europa de l’Est 
Data: dimarts 2, 9, 16 i 23 de febrer  
Assistents: 188

Einstein, 100 anys de Relativitat 
Data: dimarts 1, 8 i 15 de març  
Assistents: 97

Viatgem a través del cinema 
Data: dimarts 5, 12 i 19 d’abril 
Assistents: 100

Com percebem el món 
Data: dimarts 3, 17 i 31 de maig 
Assistents: 83

Cicle: Beethoven i el seu entorn 
Data: dimarts 24 d’octubre,  8, 15, 22 i 29 de novembre 
Assistents: 353

Presentació del llibre ¿Qué està pasando en Mataró? de 
Josep Cortés 
Data: 11 d’abril  
Assistents: 200

Presentació del llibre Fàbriques de Mataró de Pilar G. Agàpito 
Data: 22 de juny  
Assistents: 110
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Exposicions i visites culturals

Excursió: fàbrica de prefabricats BREINCO 
Data: dimarts 29 de gener  
Assistents: 12

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

Del 19 al 24 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 
participació de 5 escoles i 244 nens.

Setmana de la rehabilitació

Visita tècnica: Escola Angeleta Ferrer antiga fàbrica Can 
Fàbregas del paper 
Data: 22 de setembre  
Assistents: 8

Visita tècnica: Casa d’estiueig de Puig i Cadafalch a 
Argentona 
Data: 29 de setembre  
Assistents: 16

Visita tècnica: Casa d’estiueig de Puig i Cadafalch a 
Argentona 
Data: 1 d’octubre  
Assistents: 7

Mostra d’accessibilitat, sobre rodes

El divendres 16 i dissabte 17 de desembre es va celebrar 
a la delegació de Mataró la “1era Mostra d’accessibilitat, 
sobre rodes” conjuntament amb l’Ajuntament de Mataró i 
amb la col·laboració de l’empresa ECOM que va realitzar 
un circuit sobre una cadira de rodes on hi varen participar 
aproximadament 50 persones.

6ª Edició 48h Open Puig i Cadafalch

Conferència: L’aventura de la muralla 
Data: 19 d’octubre 

Conferència: Rehabilitació del patrimoni i dinamització de la 
ciutat 
Data: 26 d’octubre 

Exposicions

Estalviar utilitzant bé casa nostra 
“Ciutats Medievals” de Mercè Matalonga 
Data: del 22 de gener al 20 de febrer 

“Cels i terres” de Carme Fageda 
Data: del 11 de març al 9 d’abril 

“Ecosistemes en transformació” d’Antoni Perna 
Data: del 15 d’abril al 28 de maig 

"Protagonistas cotidianos” de Francisco Padilla 
Data: del 3 al 25 de juny 

“Retrospectiva” de Manuel Contreras 
Data: del 1 al 30 de juliol 

“Premis Catalunya construcció 2016” CAATEEB. 
Data: de l’1 al 22 de setembre 

"El nom de Déu és femení” de Mario Pasqualotto 
Data: del 30 de setembre al 20 d’octubre

“Entre taques i gargots” de Jordi Torrent 
Data: del 6 al 26 de novembre 

“Gravats” d’Eduard Huertos 
Data: del 2 al 30 de desembre 
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EQUIP RESPONSABLE

En el decurs de l’any 2016, els membres de la Comissió Territorial de la delegació s’han reunit setmanal-
ment, els dijous al migdia, per tractar assumptes referents al funcionament dels serveis, programació i 
organització d’activitats tant a nivell professional com lúdic, visites tècniques, exposicions, relacions ins-
titucionals, vetlla dels interessos dels col·legiats a nivell d’atribucions i de promoció de la nostra professió 
a la comarca. La Comissió Territorial de la Delegació d’Osona-Moianès, està constituïda per Maria Molins, 
Marc Manubens, Andreu Riera i David Mercader.

/ 5.4 
deLegació d’osona-moianès

⁄ ⁄ Seu de la Delegació d’Osona-Moianès a la Rambla del Passeig de Vic
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RELACIONS AMB L’ENTORN

Vic Capital de la Cultura Catalana 2016

Acte inaugural 
Dia: 16 de gener 
Assisteix: Andreu Riera 
Lloc: Plaça Major de Vic 
Durant tot el decurs de l’any 2016 la delegació ha col·laborat 
com a espai expositiu en les activitats programades a 
VICCC2016

Ajuntament de Vic – COAC – CAATEEB

Debat transversal d’arquitectura 
Dia: 3 de març 
Assisteixen: Maria Molins, David Mercader, Anna Rovira i 
Jordi Marrot 
Lloc: caateeb -Osona-Moianès 
Reunió per tractar les ponències que podria aportar el 
caateeb al debat d’arquitectura organitzat pel COAC dins dels 
actes emmarcats en la programació de VICCC2016.

Dia: 28 d’abril 
Assisteixen: Maria Molins i David Mercader 
Lloc: COAC-Osona 
Presentació oficial del la programació del Debat Transversal 
d’Arquitectura de Vic.

Dia: 30 d’abril  
El conseller de Cultura Santi Vila visita l’exposició 
Patrimoni oblidat, memòria literària a la seu de la delegació. 
L’acompanyen en la visita l’alcaldessa de Vic, Anna Erra; la 
regidora de Cultura, Susanna Roura; el president del caateeb, 
Jordi Gosalves i els membres de la comissió territorial Marc 
Manubens i David Mercader.

CREACCIÓ

Dia: 8 de novembre 
Assisteixen: David Mercader i Andreu Riera 
Lloc: Casa de Convalescència – Ajuntament de Vic 
Reunió amb els responsables per veure les possibilitats 
d’acord per a oferir sessions i jornades que poden beneficiar 
als col·legiats.

Ajuntament de Vic

Dia: 16 de novembre 
Assisteix: Andreu Riera 
Lloc: Auditori Marià Vila d’Abadal 
Acte d’audiència pública per exposar les aportacions rebudes 
durant el període de participació ciutadana de revisió del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que dibuixa 
les línies principals del futur desenvolupament de la ciutat i 
l’estratègia de creixement continguda en l’avanç del POUM.

Dia: 28 de novembre 
Taula de Mobilitat 
Assisteix: Andreu Riera 
Lloc: Palau Bojons de Vic 
Primera sessió de la taula de mobilitat , un òrgan de consulta 
i participació ciutadana per definir els eixos estratègics que 
han de definir la mobilitat sostenible tant de persones com de 
mercaderies a la ciutat.  
Debat transversal al juny. 
Assistències a les ponències Pere Pou i Miquel Escobar.

Fira Fusta Constructiva

La delegació va col·laborar en la Fira Fusta Constructiva, 
celebrada del 14 al 16 d'octubre a l'edifici El Sucre i al Recinte 
Firal de Vic. El congrés és un espai on posar en contacte 
els coneixements actuals de la construcció sostenible amb 
fusta, amb la demanda creixent sobre aquesta tecnologia, 
tant a nivell professional com social. Durant el congrés es va 
inaugurar el segon curs de fusta constructiva. El congrés va 
reunir activitats de tot tipus i per tots els públics. El col·legiat 
Miquel Vilaró va participar en el Grup de Treball de Polítiques 
Urbanes amb la ponència La ciutat de fusta: administració 
noruega, 10 anys innovant.

Celebració dels 25 anys de LOSTEC

La delegació va col·laborar amb el laboratori LOSTEC en la 
organització de la xerrada El nou codi estructural celebrada el 
dia 25/11 a la seu del laboratori, emmarcada dins dels actes 
de celebració del 25 aniversari de l’entitat. Els membres de 
la comissió territorial van assistir al sopar commemoratiu 
dels 25 anys, celebrat el dia 04/11 al restaurant El Serrat del 
Figaró de Taradell.



MEMÒRIA 2016  /  Caateeb    

173

Oficina de l'Habitatge del Consell Comarcal d'Osona

S'han realitzat trobades amb el responsable d'habitatge del 
Consell Comarcal d'Osona, Josep Baulenas, sobre diferents 
temes com ara el funcionament de les diferents Oficines de 
l'Habitatge que hi ha a la comarca, la problemàtica de l'accés 
a un habitatge i la reactivació de les ITE.

Patronat de la ciutat antiga de Vic

El Col·legi té com a representant en el Patronat de la Ciutat 
Antiga de Vic al col·legiat 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.

Delegació d'Osona del Col·legi d'Arquitectes

S’han mantingut diverses reunions i un contacte molt fluid 
amb la Delegació d’Osona del COAC durant tot l’any, quant 
a temes que afecten als dos col·lectius professionals i a 
l’organització de jornades conjuntes a nivell tècnic.

FORMACIÓ I SESSIONS TÈCNIQUES

Jornada tècnica: Sistemes d’aïllament de façanes - 
SIKA

Data: 20 de gener 
Lloc: Delegació d’Osona-Moianès del caateeb 
La delegació d'Osona-Moianès del caateeb amb la 
col·laboració de l’empresa SIKA, va organitzar una jornada 
tècnica sobre sistemes d’aïllament de façanes. 
Assistència: 14 col·legiats

Jornada tècnica: Eines per a la rehabilitació i man-
teniment d’edificis

Data: 09 de febrer 
Lloc: Delegació d’Osona-Moianès del caateeb 
La delegació d’Osona-Moianès va organitzar una jornada de 
presentació de l’eina telemàtica de l’Agència de l’Habitatge 
per realitzar ITE i les novetats introduïdes el passat 1 
de desembre en la versió 1.4.0, així com el programa de 
rehabilitació, els informes de verificació tècnica i una nova 
aplicació informàtica del caateeb per a realitzar el llibre de 
l’edifici dels edificis nous i existents. 
Assistència: 13 col·legiats

Curs de formació: REVIT II

Dates: del 03 al 10 de març 
Lloc: Delegació d’Osona-Moianès del caateeb  
Assistència: 6 col·legiats

Jornada tècnica: Grespania, Mapei, Schulter Sys-
tems i productes aplicats a la rehabilitació

Data: 09 de març 
Lloc: COAC Osona - Pl.Bisbe Oliba, 5 de Vic 
La Delegació d'Osona-Moianès del caateeb, la Delegació 
d'Osona del COAC i l'empresa Jòdul van organitzar una 
jornada técnica sobre sistemes i productes aplicats a la 
rehabilitació - ceràmica de gran format.  
Assistència: 22 col·legiats

Sessió tècnica: Dubtes freqüents sobre control de 
qualitat. Mètode abreujat de planificació, seguiment 
i registre de documents.

Data: 12 d’abril 
Lloc: Delegació d’Osona-Moianès 
La Delegació d’Osona-Moianès del caateeb va organitzar 
una sessió tècnica sobre dubtes i consultes sobre el control 
de qualitat, que incloïa la presentació de l'eina informàtica 
Control-CQ per dur a terme el seguiment del control.

Curs de formació: Control d’execució d’intal.lacions 
II

Data: 27 d’abril al 04 de maig 
Lloc: Delegació d’Osona-Moianès del caateeb 
Assistència: 9 col·legiats

Jornada tècnica: Thyssenkrupp “Instal·lació 
d’aparells elevadors en edificis existents”

Data: 10 de maig 
Lloc: Delegació d’Osona-Moianès del caateeb 
L'experiència de Thyssenkrupp en aquests tipus de solucions 
de mobilitat i accessibilitat en edificis existents va ser de 
gran utilitat per a conèixer de primera mà la normativa 
vigent, els dissenys innovadors i les pautes de sostenibilitat i 
eficiència energètica.  
Assistència: 10 col.legiats
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Jornada tècnica: Nova versió CE3X v2.1. Novetats a 
través de casos pràctics

Data: 1 de Juny 
Lloc: Delegació d’Osona–Moianès del caateeb 
La delegació d'Osona-Moianès del caateeb va organitzar 
una jornada, on l'empresa Saint Gobain va presentar casos 
pràctics i complements del programa CE3X 2.1 per a la 
definició de mesures de millora i verificació del CTE. 
Assistència: 20 col·legiats

Sessió informativa: Aplicacions al mòbil sobre 
construcció

Data: 21 de setembre 
Lloc: Delegació d’Osona-Moianès del caateeb 
Ara que tots portem el nostre smartphone a sobre les 24 
hores del dia, tenim accés a milers d’aplicacions que ens 
poden facilitar la vida. Però l’excés d’opcions ens complica 
la cerca i es fa difícil saber què ens serà útil i què no. En 
aquesta sessió es va explicar quines Apps hi ha del sector, 
quines funcions tenen i com s'utilitzen. 
Assistència: 8 col·legiats

Jornada Tècnica Impermeabilització en la rehabili-
tació de cobertes

Dates: 4 d’octubre 
Lloc: Delegació d’Osona-Moianes del caateeb 
Aquesta sessió tècnica va tenir per objectiu exposar des dels 
conceptes bàsics de tipus d'impermeabilització fins a les 
solucions i materials més idonis per als diferents tipus de 
cobertes que es projecten avui en dia, presentant diferents 
sistemes constructius. 
Assistència: 12 col·legiats

Curs de formació: Guia pràctica del coordinador de 
seguretat. Cas pràctic

Data: del 19 d’Octrubre al 2 de Novembre 
Lloc: Delegació d’Osona – Moianes del caateeb 
Assistència: 7 col.legiats

Jornada Tècnica: El nou Codi Estructural

Data: 25 de Novembre 
Lloc: LOSTEC  
En aquesta jornada tècnica es va presentar el futur Codi 
Estructural espanyol i com afectarà en la seva implantació 
als projectes i obres. La jornada va donar una visió general 
de com la nova normativa influirà en les nostres estructures 

i ens permetrà conèixer com serà la feina del control de 
qualitat una vegada entri en vigor. 
Assistència: 18 Col.legiats

Sessió informativa: La fiscalitat dels professionals 
liberals

Data: 13 de Decembre 
Lloc: Delegació d’ Osona-Moianès del caateeb 
La Delegació d'Osona-Moianès del caateeb va organitzar 
una sessió 
informativa sobre les obligacions fiscals dels professionals 
liberals. 
Assistència: 9 col.legiats

Visita tècnica: Rehabilitació de la casa Ricart

Lloc: Plaça de la Catedral de Vic 
Data: 6 d’octubre 
Dins del marc del Rehabilita 2016, la Delegació d'Osona-
Moianès va organitzar, el 6 d'octubre, una visita tècnica a les 
obres de rehabilitació de la Casa Ricart de Vic.La històrica 
casa modernista, Casa Ricart, de Vic fou construïda a finals 
del s.XIX, tot i que a la planta baixa, que és la part més antiga 
de la casa, s’hi troben vestigis dels segles IX i X. 
L’edifici, que està protegit per a la seva vàlua arquitectònica, 
acull actualment les oficines de l’equip tècnic de Colomer-
Rifà. El mateix grup de tècnics són qui s’encarreguen de 
la rehabilitació i restauració de l’edifici. Per fer-ho utilitzen 
tècniques innovadores que permeten mantenir la imatge de 
les parts històriques de la casa, com la façana i les pintures, 
per retornar-li l’aspecte original i l’aparença inicial. D’aquesta 
manera el projecte de rehabilitació es centra en un treball de 
reparació i manteniment i no de substitució. La visita va ser 
conduïda per Jordi Rifà, arquitecte tècnic soci de l’empresa 
Colomer-Rifà SLP. 
Assistència: 13 col.legiats

⁄ ⁄ Façana de la Casa Ricart ubicada al centre de Vic
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COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS

Sopar de col·legiats i col·legiades

La delegació d’Osona-Moianès va celebrar el tradicional so-
par de col·legiats el divendres dia 10 de juny, al restaurant Cau 
Faluga del terme municipal de Manlleu. Hi van assistir una vui-
tantena de persones. Una oportunitat perfecta per trobar-nos 
amb els companys i gaudir d'una vetllada agradable amb un 
bon sopar, en un entorn magnífic on vam trobar un bocí de la 
nostra història industrial “la Colònia Rusiñol” al costat del Ter.

El ‘Cau Faluga’ fou la residència principal que la família de 
l’artista Santiago Rusiñol tenia dins la colònia Rusiñol, un espai 
amb encant que permet gaudir de tots els sentits. És l'edifici 
més representatiu de tota la comarca d’Osona de l’arquitectura 
romàntica en un estil premodernista. Abans del sopar, aprofi-
tant que estàvem en aquest marc incomparable, vam organit-
zar una visita a la Colònia Rusiñol en la qual ens van explicar 
l’evolució històrica de la colònia. la trajectòria de l’artista San-
tiago Rusiñol, un dels propietaris, la seva vinculació amb Man-
lleu i algunes de les anècdotes que el van fer famós.

La visita va incloure un passeig pels jardins, l'entrada al Cau 
Faluga, la visita a la fàbrica de filatura on podreu veure part 
de la maquinària, la turbina -encara en funcionament-, el nete-
ja-reixes... es va fer èmfasi als edificis singulars de la colònia 
com el pis del director, la casa dels encarregats, les antigues 
quadres i magatzems, les cases dels obrers, la cooperativa, 
l’escola, la cantina, les hortes i l’església.

A les 9 del vespre va tenir lloc un aperitiu a peu dret als jardins 
del restaurant i a continuació ens vam entaular per seguir amb 
la resta del sopar a l’interior. Durant la celebració, la delega-
da Maria Molins i el president del Col·legi Jordi Gosalves van 
adreçar unes paraules als assistents i tot seguit es va presen-
tar a la nova col·legiada Meritxell Guiteras. Vam acabar la vet-
llada amb una experiència “escape”: The Code. Un concurs que 
ens va tenir ben desperts fins al final de la nit. Disposàvem d’un 

temps limitat per aconseguir el codi per obrir una caixa for-
ta i vam haver de resoldre enigmes, puzzles, proves d’habilitat 
intel·lectual, codis... igual que Robert Langdom en el Código Da 
Vinci !!

EXPOSICIONS

“COSSOS” 

De Joan Vall 
Del 22 de gener al 12 de febrer 
Joan Vall representa només l’estructura del tors, mínima 
representació del cos humà. En capta la posició o torçament 
a partir de la columna o de les costelles soles. Si tenim les 
costelles la carn s’hi sobreentén. I no és de carn d’allò que 
parlem sinó d’estructura. És l’estructura allò que li interessa, 
allò que ens mostra.

“Capritxos de Goya”

De Serrano Bou 
Del 11 al 31 de març 
A partir del desembre de 2014, Serrano Bou, es proposa 
interpretar deu de les “estampes” de Goya. L’artista manté el 
seu grafisme adequant-lo al dibuix dels gravats, la tècnica 
que utilitza és el puntillisme o degoteig, realitzat amb un 
escuradents. Els colors ens recorden l’època negre de 
l’artista; els negres i daurats, els clars i foscos. L’artista fa un 
homenatge a Cadaqués, incloent els seus paisatges com a 
bressol del surrealisme. Amb la interpretació dels Capritxos 
crea un paral·lelisme entre l’època goyesca i la societat del 
segle XXI. Serrano Bou presenta per primera vegada set 
quadres relacionats amb els Capritxos de Goya. 
 
Aquesta exposició està inclosa dins la programació de 
l’Ajuntament de Vic

“Patrimoni oblidat, Memòria literària”

Del 29 d'abril a l'1 de maig 
Realitzada per la Coordinadora de Centres d'Estudis de 
Parla Catalana i l'Institut Ramon Muntaner. L'exposició vol 
posar en relació elements patrimonials ja desapareguts o 
bé abandonats o ruïnosos –o que en un determinat període 
històric ho van ser–, amb textos literaris que s'hi han referit. 
El nostre patrimoni més afeblit es presenta així contemplat 
des de la memòria, la descripció, la interpretació o la creació 
literària. Amb el doble acompanyament d'imatge i paraula, la 
mostra ens ajuda a conèixer, entendre i valorar els testimonis 

⁄ ⁄ La delegada Maria Molins va intervenir en el transcurs del sopar del col·legiat
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del passat dels nostres pobles i ciutats. 
Aquesta exposició ha estat inclosa dins la programació 
VICCC2016 - Vic Capital de la Cultura Catalana 2016 - mes 
d'abril dedicat a les lletres.

“Wandern”

De Pep Domènech 
Del 3 al 30 de juny 
Dins del actes VICCC2016-Vic Capital de la Cultura Catalana, 
es va presentar l'exposició "Wandern" de l'escultor Pep 
Domènech. 
A vegades, caminant, poses el cervell en pilot automàtic, 
relaxes la ment i si estàs de sort i no se’t fica al cap algun 
tros de cançó que vas repetint sense parar, pots anar 
descobrint pensaments diversos i reflexions sobre tu 
mateix, sobre el món que ens ha tocat viure, sobre el viure i 
com viure. Altres vegades la sensibilitat et fa veure formes 
i composicions de la natura per on vas passant, mires un 
arbre, agafes una pedra que t’ha cridat l’atenció perquè te 
una forma o una textura suggeridora, i sovint, si et sembla 
molt interessant, la trasteges fins a casa. Quan tinc un 
dia d’aquests el company ja tremola, sap que acabarà 
amb alguna fusta o pedra a la motxilla. Una vegada vaig 
alliberar un tros d’arrel d’arbre que el mar havia modelat i 
posteriorment encanastrat al mig de dues capes dels estrats 
d’una cinglera a tocar de l’aigua. De la tornada fins el cotxe 
que quedava una mica lluny, em van quedar els braços 
destrossats per el pes de l’arrel xopa d’aigua. Va valer la 
pena. És el que té caminar...i fer escultures.

“Expoterra”

De Miquel Escobar bioarkiteco.com 
Del 19 de juliol al 9 de setembre 
Aquesta exposició sorgeix de la necessitat personal i 
professional per divulgar i fer difusió d’una disciplina tan 
antiga com és l’Arquitectura amb Terra. L’objectiu principal 
és arribar a tant públic com sigui possible, professional o 
no, interessat per aquesta arquitectura i pels materials que 
s’utilitzen, tenint en compte que molts criteris utilitzats 
en bioarquitectura i en bioconstrucció treballen en aquest 
àmbit, sense deixar de costat que estem en una altre 
moment de la història. L’exposició pretén ser itinerant, per 
tots els espais tant de fires mediambientals com d’escoles, 
associacions, gremis, i/o col·legis professionals que trobin en 
l’exposició una manera interessant per parlar d’arquitectura i 
construcció.

“Traient els trastos”

De Tolosa Cabaní 
Del 16 de setembre al 4 d’octubre 
Autodidacta, comença a pintar des de jove. Polifacètic. Obra 
difícil de definir o encerclar. Exposa en diverses ciutats i 

pobles de Catalunya, com també a Itàlia, en col·lectives i 
individuals: Centelles, Vic, Badalona, Barcelona, Lido degli 
Estensi en la “Mostra di pintura catalana”, etc.

“Rastres”

D’Angels Jordà 
Del 4 al 12 de novembre 
Basada en conceptes com l’acumulació, la categorització, 
la catalogació i l’apropiació, l’obra d’Àngels Jordà s’endinsa 
en una recerca, carregada de sensibilitat i de subtilesa 
admirables, a través del laberint intricat que li proporcionen 
les imatges. Els seus treballs ens arriben, habitualment, 
fragmentats en diferents nivells de representació i 
d’interpretació i en tots ells podem descobrir com l’autora 
espigola la imatge trobada i com, amb posterioritat, malda a 
l’estudi per elaborar un imaginari que li permet resseguir les 
entranyes d’una objectivitat, a vegades, críptica. 

“Qui sóc jo”

D’Alba Curòs 
Del 18 al 30 de novembre 
Diplomada en Turisme i Hosteleria per l'escola internacional 
de Glion/Suïssa, viu i treballa a diferents ciutats: Barcelona, 
Paris, Londres, Nova York, Buenos Aires, Benasque. Ciutats 
que li donen l'oportunitat de conèixer i gaudir de l'obra 
d'artistes de referència del mitjà audiovisual. 
Després de molts anys de nodrir-se com espectadora, al 
2008 decideix fer una giravolta, i comença a formar-se en el 
mitjà audiovisual. Estudia a diferents escoles de Barcelona 
i de Nova York: Escola Massana Barcelona, Estudi de Cine 
Barcelona, Escola de cine Bande à Part Barcelona, New York 
Film Academy, International Center of Photography New York, 
Mono no Aware Brooklyn i al Institut d'Estudis Fotogràfics de 
Catalunya.

“Taller 13”

Del 9 al 24 de Decembre 
Carles Vergés – professor 
Leri, Marta Calvo, Francesc Giménez (Santi), Edda Perdichizzi, 
Xita Cuberta, Rosa Bayot, Maribel Corrales, Provi Daufí, Sergi 
Serrano, Núria Coll 
Un objecte a les fosques és com si no existís. En il·luminar-lo 
el fem néixer. Per dibuixar i pintar aquest motiu de manera 
figurativa, és necessari fer un exercici profund d’observació 
per tal de veure què està passant amb les llums, ombres 
i reflexos… que conformen el motiu dins l’espai li donen 
color, forma i relleu. Crear aquest hàbit considero que és la 
feina més interessant i útil que pot transmetre un professor. 
L’emoció , el plaer que l’artista sent en atrapar-lo, al fer-se 
seu l’objecte és el que finalment ofereix a l’espectador de la 
seva obra . 
No oblideu que l’art és sobretot comunicació..
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EQUIP RESPONSABLE

La comissió territorial del Vallès Occidental està formada per Bernat Navarro (delegat), que va prendre 
el La Comissió Territorial del Vallès Occidental està formada per Bernat Navarro, Francisco José Andreu, 
Marc Barjola, Josep Mas, Anna Portella i Xavier Rodríguez. La Comissió ha treballat participant en les di-
ferents 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 2016, comptant amb la participació 
i col·laboració de diferents col·legiats. S’han dut a terme 34 reunions ordinàries.

Els integrants de la Comissió Territorial participen en diferents comissions pròpies del caateeb com ara la 
comissió d'activitats lúdico, esportives, culturals i institucionals, a la qual assisteix Francisco José Andreu 
i la comissió de formació contínua, amb la participació de Marc Barjola i Francisco José Andreu.

/ 5.5 
deLegació deL vaLLès occidentaL
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RELACIONS AMB  
L’ENTORN PROFESSIONAL

En col·laboració amb els ajuntaments que estan dins de l’àmbit 
territorial de la delegació, s’han dut a terme nombroses reu-
nions que han possibilitat diferents iniciatives. Les taules tèc-
niques, comissions i demés activitats en que participa la dele-
gació, són:

Ajuntament de Terrassa

• Taula de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa

És l’òrgan de participació en temes de mobilitat, on participen 
institucions, entitats i associacions interessades en aquesta 
qüestió. A aquesta reunió s’assisteix periòdicament.

• Taula Tècnica

Està formada per representants de l’Ajuntament de Terras-
sa, Gremi de la Construcció del Vallès, Col·legi d’Arquitectes, 
Col·legi d’aparelladors i Col·legi d’Enginyers, amb l’objectiu de 
debatre diferents aspectes tècnics de normativa, funciona-
ment, etc. Es vol reprendre aquestes jornades.

• Comitè d’Accessibilitat

Està formada per persones representants d’entitats i associa-
cions de la Taula de la Discapacitat amb un interès específic 
per abordar l’accessibilitat des de tots els seus àmbits i amb 
la participació de referents dels diferents serveis municipals 
depenent del tema que cal treballar: targetes i reserves, acces-
sibilitat al comerç, accessibilitat a parcs i jardins, actes públics 
municipals accessibles, reserves d’aparcaments,etc.

• Conveni Vapor Universitari. 

Cal destacar el conveni signat entre l’Ajuntament de Terrassa 
(propietari de l’edifici del Vapor Universitari) i el caateeb, per 
tal d’ utilitzar les aules d’aquest edifici per dur a terme la for-
mació que la delegació organitza.

Ajuntament de Sabadell

• Comissió de Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Sabadell (PEI-
PU)

Qualsevol intervenció que per la seva ubicació, per les pròpies 
dimensions de la futura actuació o bé per les característiques 
de la proposta, pugui tenir a criteri dels serveis tècnics, un pa-
per determinant en el paisatge, haurà de passar per la Comis-
sió del Paisatge i recollir aquells aspectes que del seu pas se’n 
derivin.

• Protocol de la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic de l’Ajuntament 
de Sabadell

Neix el 23 de gener de 2008 amb l’objectiu de dotar al municipi 
d’eines per la vertebració de projectes i programes de soste-
nibilitat i de lluita contra el canvi climàtic. La Delegació forma 
part de la taula participativa.

• Membres del Consell Assessor de l’habitatge de l’Ajuntament 
de Sabadell.

És un espai de participació ciutadana, que fomenta la cultura 
democràtica i participativa a la ciutat, que dóna cabuda als di-
ferents sectors implicats en la política d’habitatge a la ciutat 
i te un caràcter consultiu i orientador en matèria d’habitatge. 

• Participació en la jornada d’Estratègia de Desenvolupament 
Urbà Sostenible i Integrat (EIDUS) pel període 2016-2020.

Ajuntament de Castellar del Vallès

• Actualment estem col·laborant amb l'Ajuntament de Cas-
tellar del Vallès amb llicències al casc antic NOU POUM Plà 
d’Ordenació Urbanística Municipal.

Altres institucions

• Cecot: És una associació empresarial multisectorial, consti-
tuïda l’any 1978 i integrada per una gran diversitat de gremis 
i associacions empresarials; una patronal de patronals, que 
aglutina els interessos dels seus gremis i associacions, que 
actua com a representant davant dels interlocutors socials i 
presta directament o indirectament els serveis més avançats 
per fomentar la competitivitat d’autònoms, microempreses, pi-
mes i grans empreses. El delegat forma part de la junta direc-
tiva de la mateixa en representació del caateeb. La delegació 
també participa a la taula de Comerç Exterior i Internaciona-
lització i està adherida al club financer. A aquestes reunions, 
assisteix Josep Mas.

• Intercol·legial Tècnica del Vallès: La Delegació del Vallès Oc-
cidental 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. Du-
rant l’any 2015 el representant del caateeb ha ostentat el cà-
rrec de secretari.

• Fem Vallès: Les Delegacions del Vallès Occidental i Oriental 
del caateeb dins del marc de la Intercol·legial Tècnica del Va-
llès, formen part de la plataforma Fem Vallès que té com a ob-
jectiu posar en valor la singularitat del Vallès i el seu potencial 
per reforçar el seu paper de motor industrial català en el segle 
XXI. 
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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 48 test 
aluminós.

Entitat de Registre del Certificat Digital idCat

La Delegació del Vallès Occidental és entitat de registre del 
certificat d’identitat digital català idCat i ofereix aquest servei 
de validació a col·legiats i usuaris en general. S’han realitzat 
94 certificats.

FORMACIÓ

Formació contínua

S’han programat 9 cursos durant els 4 trimestres, tot i que tan 
sols s’ha dut a terme 1.  

Introducció a l’estandard Passivhaus 03 
Data: Del 3 al 24 d’octubre de 2016 de 16 a 19h 
Durada: 12 hores 
Assistents: 9

Sessions informatives, tècniques i espai empresa

Esmorzar al Vapor: L'autoconsum fotovoltaic segons el 
RD900/2015 
Data: 09/03/2016 
Durada: 1,5 h 
Assistents: 8

Jornada tècnica: Noves eines per a la rehabilitació i el 
manteniment d'edificis 
Data: 11/04/2016 
Durada: 2 hores 
Assistents: 17

Jornada tècnica: Sessió de dubtes i consultes de seguretat i 
salut en el sector de la construcció 
Data: 27/04/2016 
Durada: 2 hores 
Assistents: 18

Esmorzar al Vapor: Solucions de climatització residencial: 
Aerotèrmia  
Data: 27/04/2016 
Durada: 2 hores 
Assistents: 11

Sessió informativa i de consultes: Dubtes freqüents sobre 
control qualitat. Mètode abreujat de planificació, seguiment i 
registre de documents del CAATEEB 
Data: 04/05/2016 
Durada: 2 hores 
Assistents: 21

Sessió informativa: : Les APP al sector de l'edificació 
Data: 11/05/2016 
Durada: 2 hores 
Assistents: 11

Jornada Tècnica : Ascensors, elevadors i plataformes en la 
rehabilitació 
Data: 01/06/2016 
Durada: 2 hores 
Assistents: 6

Jornada Tècnica: Nova versió CE3x v.2.1. Novetats a través 
de casos pràctics 
Data: 15/06/2016 
Durada: 2 hores 
Assistents: 16

Jornada Tècnica: Jornada PEP a Terrassa Què és, quant 
costa i com es construeix un habitatge Passivhaus 
Data: 14/09/2016 
Durada: 3 hores 
Assistents: 45

Esmorzar al Vapor: Solucions STO amb criteris d'eficiència 
energètica 
Data: 21/09/2016 
Durada: 2 hores 
Assistents: 11

Espai Empresa: Solucions d’aïllament acústic per edificació 
en obra nova i rehabilitació (TEXA) 
Data: 19/10/2016 
Durada: 1.30 hores 
Assistents: 11

Visites tècniques

Setmana de la Rehabilitació, Visita tècnica al Dipòsit de Can 
Boada de Terrassa 
Data: 14 d’octubre de 2016 
Assistents: 7
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COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS

Acte d’inauguració 25è aniversari del Vallès Occi-
dental

El 12 de desembre del 1991, el caateeb obria una nova delega-
ció a Terrassa. Al llarg del 2016 s’han realitzat activitats com-
memoratives que es van iniciar amb una recepció institucional 
7 d’abril a la seu de la delegació, que comptà amb la presència 
de tots els companys que han treballat al llarg d’aquests anys 
per tirar endavant la delegació, així com amb els principals re-
presentants municipals de la comarca. 

Hi varen assistir Representants d’organismes públics i pri-
vats que hagin tingut vinculació directa amb la delegació, 
com ara Marc Armengol, regidor de Territori i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Terrassa i Carles Brugarolas, tinent d’alcalde 
d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Sant Cu-
gat del Vallès.

També membres de la Junta de Govern del caateeb i membres 
i ex membres de la comissió territorial del Vallès Occidental, 
així com empleats i antics empleats de la delegació i directors 
de les àrees de gestió del caateeb.

25è Sopar anual de la Delegació

El dijous 22 d’octubre va tenir lloc el 24è Sopar de la Dele-
gació, qEl divendres    7 d’octubre  va tenir lloc el 25è  Sopar 
de Col·legiats  a l’edifici de Can Viver de Torrebonica a Te-
rrassa.Aquest sopar va tenir una connotació especial ja que 
s'emmarca  dins dels actes de celebració del nostre 25è aniver-
sari. La trobada va ser presidida per Bernat Navarro, delegat del 
Vallès Occidental; Marc Armengol, tinent d’alcalde de Territori i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa; Josep Rull conseller 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, qui va inaugurar 
la Fira de Sostenibilitat i d'Eficiència Energètica exposada en 
el mateix lloc de benvinguda i Jordi Gosalves,  president del 
caateeb. També ens van acompanyar Eva Candela, directora 
d'àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa; 
Antoni Palet, així com altres membres de la Junta de Govern del 
caateeb i les comissions territorials, a més de diversos repre-
sentants dels col·lectius professionals de la comarca.

En el transcurs de l'acte, al qual van assistir mes de 120 perso-
nes, es va donar la benvinguda  als nous col·legiats Sergio Ma-
nuel Rivillas i Anna Biosca. Un cop finalitzat el sopar, la festa 
va continuar amb una gran actuació del grup The Soul Beams, 
uns músics i unes veus, que no varen deixar a ningú indiferent 
i varen ser els encarregats de donar el punt i final.  

⁄ ⁄ Presentació del programa d’actes de la commemoració dels 25 anys de la  
     Delegació del Vallès Occidental

⁄ ⁄ Els companys i companyes que van assistir al sopar celebrat a Can Viver  
     de Torrebonica a Terrassa



MEMÒRIA 2016  /  Caateeb    

181

Exposicions

Candidatures finalistes als Premis Catalunya Construcció 
2016 
Data: del 15 de gener al 29 de febrer  

Arquitectura amb terra, Bioarquitectura #expoterra 
Data: del 7 de març al 30 d'abril  

Moments i sensacions  
Data: del 25 de maig al 30 de juny 

III Concurs Iberoamericà Passivhaus 
Data: del 15 de juliol al 30 de setembre

6è Concurs Biennal de Fotografia 2015 “El Modernisme” 
Data: del 15 de juliol al 30 de setembre

9a Biennal Artística Col·lectiva d'Aparelladors 
Data: del 17 de octubre fins el 17 de novembrere

La comunicació les activitats que s’han programat a la dele-
gació s’han reflectit en diferents espais a L’informatiu. Tam-
bé s’han anunciat a la circular mensual que s’ha fet arribar als 
col·legiats de la comarca, que ha rebut també el 7@ i en alguns 
casos també ho han pogut llegir a la premsa de la comarca. 

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 orivada Lliga Catalana d’Ajuda 
Oncològica, “ONCOLLIGA” és una entitat sense afany de lucre, 
que té per finalitat la lluita contra les malalties oncològiques.

Activitats esportives

Divendres 22 d’abril, la Delegació del Vallès Occidental, va 
organitzar la Pujada Nocturna a la Mola, aprofitant la nit de 
lluna plena.  
 
La Mola és el punt culminant del massís de Sant Llorenç de 
Munt i del Vallès Occidental amb els seus 1.101,9 metres 
d’altitud. Al cim s’hi troba el monestir romànic de Sant 
Llorenç del Munt. Els participants es van reunir al punt 
previst i es va desplaçar fins al carrer Boixaderes (zona de 
Can Robert) des d’on van sortir passant per la part inferior de 
Can Poble fins al Camí del Monjos direcció a La Mola. Abans 
de mitja nit el grup es va trobar al Restaurant La Mola a on 
van poder sopar plegats. La tornada es va poder realitzar 
sense incidents i a un molt bon ritme, gaudint en tot moment 
del paisatge il·luminat per la lluna plena. La pujada va estar 
guiada pels companys Bernat Navarro i Marc Barjola.

Dissabte, 21 de maig, la Delegació del Vallès Occidental va 
organitzar el 5è Torneig de Pàdel del caateeb.  
 
El torneig es va dur a terme a les instal·lacions del Club 
Natació Terrassa. Es troben ubicades a l’Àrea Olímpica de 
la ciutat i disposa de 9 pistes de pàdel i una superfície de 
43.000 metres quadrats que allotgen unes instal·lacions 
modernes i uns equipaments i serveis d’alta qualitat. Hi van 
assistir un total de 21 participants
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EQUIP RESPONSABLE

La comissió territorial del Vallès Oriental està formada per Sebastià Pujol (delegat), Jesús Rey, Margarida 
Deumal i Lourdes Estéfano. La comissió es reuneix periòdicament, cada dues setmanes. Ha treballat en 
actes dels municipis de la comarca i ha participat en les activitats planificades per a l’any 2016.

/ 5.6 
deLegació deL vaLLès orientaL

⁄ ⁄ La Plaça de la Porxada al centre de Granollers
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PROJECCIÓ DE LA DELEGACIÓ

Ajuntament de Granollers

Activitats escolars d’eficiència energètica dels edificis  

El caateeb ofereix els tallers infantils Amb la casa sí s’hi juga 
de sensibilització  enegètica d’habitatges, guiat per un moni-
tor i adreçat a nens i nenes de 8 a 12 anys, famílies i escoles. 
Aquests tallers es realitzaran a la Tèrmica de l’Antiga Fàbrica 
Roca Umbert.

Marató de l’Estalgia per promoure l’estalvi energètic

El mes de febrer de 2016 es va col·laborar conjuntament amb 
el Col·legi d’Arquitectes i l’Escola Municipal del Treball, a la 
Marató de l’Estalgia, campanya de sensibilització de bones 
pràctiques i d’accions d’estalvi energètic. Els ajuntaments de 
Granollers, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Sant 
Cugat del Vallès es comprometien a aplicar mesures de bo-
nes pràctiques energètiques a les seves instal·lacions i amb 
l’estalvi generat promoure diverses intervencions en 15 habi-
tatges de Granollers víctimes de la pobresa energètica. La de-
legació, conjuntament amb els alumnes de cicle formatiu de 
grau mig d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques de l'EMT 
ha col·laborat en les visites d’avaluació energètica d’aquests 
habitatges, presentant-se els resultats a l'Escola Municipal de 
Treball.

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès

Programa d’ajuts a la rehabilitació dels edificis

Continua vigent el conveni que es va signar de col·laboració 
amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria de  
rehabilitació d’habitatges dins el marc del Pla de Barris de Be-
llavista. La delegació del caateeb facilita les dades de con-
tacte de professionals tècnics inscrits a la borsa de treball que 
hagin manifestat la seva voluntat de realitzar aquests treballs. 

Intercol·legial del Vallès

La Intercol·legial Tècnica del Vallès, està formada per les de-
legacions del Vallès Occidental i Vallès Oriental del caateeb, 
la Delegació del Vallès del COAC i  la Delegació del Vallès del 
COEIC. Com a membres de la Intercol·legial s’ha participat en 
les reunions programades.

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 evo-
lucionant fins a l’actualitat, juntament amb l’entitat que li dóna 
vida, l’Associació per a l’Arbitratge del Vallès Oriental. Aques-
ta Associació la integren el Col·legi d’Advocats de Granollers 
juntament amb la Unió Empresarial Intersectorial del Vallès 
Oriental, el Gremi Comarcal de Constructors d’Obres del Vallès 
Oriental, l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès, la Delega-
ció del Vallès Oriental de caateeb i la Cambra Oficial de Co-
merç, Indústria i Navegació de Barcelona. El delegat Sebastià 
Pujol és el representant col·legial en aquest òrgan i també en 
l’Associació per a l’Arbitratge del Vallés Oriental. El Tribunal 
Arbitral del Vallès Oriental té com a funció el nomenament de 
l’àrbitre o àrbitres i l’administració del procediment arbitral, 
d’acord amb el seu reglament, que permet l’acceptació de tot 
tipus d’arbitratges nacionals i internacionals, tant de dret com 
d’equitat.

Fem Vallès

L’any 2012 es va signar un acord d’adhesió de la Delegació del 
Vallès Oriental a la plataforma vallesana impulsada per les pa-
tronals Cecot, CIESC, UEI i l’associació Via Vallès. Entenent que 
el Vallès –Oriental i Occidental- és el gran espai productiu de la 
regió de Barcelona, de Catalunya i d’Espanya i la necessitat que 
el Vallès formi part d’una estratègia econòmica i territorial de 
país que projecti la seva capital, Barcelona, com a referent pro-
ductiu al món, la plataforma Fem Vallès vol aglutinar esforços 
per donar una resposta unitària a la necessitat d’actuar com a 
contrapart davant les administracions i l’opinió pública a l’hora 
de participar en els debats sobre aquesta visió estratègica del 
fet productiu i, en especial, en qüestions de territori, infraes-
tructures i mobilitat.
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SERVEIS COL·LEGIALS

Tramitació del visat

La delegació continua fent la tramitació del visat tant presen-
cial com digital.

Entitat de registre del certificat digital IdCat 

La delegació del Vallès Oriental és entitat de registre del certi-
ficat d’ identitat digital català IDCAT i ofereix aquest servei de 
validació a col·legiats i usuaris en general.

Proves de laboratori

La Delegació facilita l’assaig de ciment aluminós, difracció de 
raigs X, porositat, clorurs, sulfats i d’altres.

Biblioteca

Durant aquest any, a part de les consultes s’ha continuat amb 
el servei de préstec de llibres i revistes tècniques.

Reserva de sala

Aquest any continua el servei pels col·legiats que consisteix 
en posar a la seva disposició dues sales de la delegació, la 
sala de juntes i la de reunions, sense cost però dins de l’horari 
d’obertura de la Delegació. 

FORMACIÓ I SESSIONS TÈCNIQUES

Les sessions informatives, sessions tècniques i l’espai empre-
sa han suposat un total de 85 participants durant el 2016.

Jornada tècnica: Dubtes i consultes sobre seguretat i salut.
Presentació del Lli web 
Data: 2 de març de 2016 
Assistents: 14

Espai empresa: L'Aerotèrmia, empresa Thermor 
Data: 18 de març de 2016 
Assistents: 14

Jornada tècnica: Noves eines per a la rehabilitació i el 
manteniment d'edificis. ITE 
Data: 11 d’abril de 2016 
Assistents: 14

Jornada tècnica: Dubtes freqüents sobre control qualitat. 
Mètode abreujat de planificació, seguiment i registre de 
documents del caateeb 
Data: 13 de maig de 2016 
Assistents: 11

Jornada Tècnics Municipals del Vallès Oriental 
Data: 20 de maig de 2016 
Assistents: 20

Espai Empresa: Nova versió CE3x v.2.1. Novetats a través de 
casos pràctics (Saint Gobain) 
Data: 10 de juny d 2016 
Assistents: 9

Espai empresa: Thyssenkrupp. Ascensors, elevadors i 
plataformes en la rehabilitació 
Data: 8 de juliol de 2016 
Assistents: 5

Espai empresa: Formigons i morters tecnològics – PROMSA 
Data: 23 de setembre de 2016 
Assistents: 8

Jornada tècnica: Què és, quant costa i com es construeix un 
habitatge Passivhaus 
Data: 10 de novembre de 2016 
Assistents: 10
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Visites tècniques

Visita Tècnica: Fàbrica Breinco, prefabricats de formigó 
Data: 29 de gener  
Assistents: 11 
Visita a la nau de producció i al departament de qualitat de 
la fàbrica Breinco dedicada al mobiliari urbà, paviments, 
urbanització, murs de contenció i arquitectura. Busquen 
l’ecoeficiència en la producció del producte, la utilització de 
materials procedents del reciclatge i la incorporació de noves 
tecnologies per dissenyar espais multifuncionals.

Visita a la Pedrera Granits Barbany 
Data: 3 de juny  
Assistents: 10 
És una empresa centenària d’artesans picapedrers catalans. 
Gaudeixen de poder realitzar obres complexes i de renom 
mundial com el Temple de la Sagrada Família.

Rehabilita '16: Visita Tècnica a Can Jonch 
Data: 7 d’octubre  
Assistents: 16 
Dins del marc del Rehabilita 2016 es realitza la visita a Can 
Jonch, habitatge unifamiliar aïllat del 1914. Es va rehabilitar 
per tal de realitzar un canvi d’ús a equipaments municipals, 
tenint en compte criteris de sostenibilitat, adoptant per 
exemple, l’energia geotèrmica o recuperant el pou de la casa, 
que es destina al reg i a l'abastiment de les cisternes dels 
banys, i per la calefacció i refrigeració. Es realitza conferència 
i visita guiada a càrrec de l’arquitecta encarregada del 
projecte i de la direcció d’obra Anna Rovira. 

COMUNICACIÓ, CULTURA  
I ACTES SOCIALS

Cultura i actes socials / lúdics

Jutges Concurs de Rajolers Festa Major de Granollers 
Data: 28 d’agost  
Per segon any consecutiu, la delegació del CAATEEB del 
Vallès Oriental ha participat com a jurat al Concurs de 
Rajolers de la Festa Major de Granollers, celebrat el passat 28 
d'agost. 
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Trobada anual de col·legiats del Vallès Oriental  
Data: 25 de novembre  
Assistents: 89

Com ja és tradicional a finals de novembre, es va celebrar 26è 
sopar de la Delegació del Vallès Oriental. La celebració va tenir 
lloc al restaurant Mas Llombart, una antiga masia rehabilitada 
del s.XIV, a  Sant Fost de Campsentelles, a l’extrem sud de la 
comarca. L’acte va començar amb una benvinguda amb copa 
de cava, seguida per la foto de grup. El sopar es va donar per 
iniciat amb els parlaments del delegat del Vallès Oriental i vo-
cal de la Junta de Govern del caateeb, Sebastià Pujol i poste-
riorment el president, Jordi Gosalves. 

Es va comptar amb la presència entre d’altres del regidor 
d'Obres i Projectes i de Medi Ambient, Activitats i Espais Verds 
de Granollers, Albert Camps, així com de representants de les 
diferents entitats del sector del Vallès Oriental: Àngels Subi-
rach i Jesús C. Santos, Miquel Portell i Miquel Turné, represen-
tants del Gremi de Constructors, Col·legi d’Advocats, Col·legi 
d’Arquitectes i Col·legi d’Enginyers Industrials respectivament. 
Durant la vetllada es van celebrar els 25 anys de col·legiació, es 
va donar la benvinguda al col·lectiu als nous col·legiats i es van 
realitzar una sèrie de sortejos de regals

Exposicions

"Menys és més" pintura i fotografia 
Data: del 8 de juliol al 23 de setembre 
En Salvador Saura, de professió arquitecte tècnic com 
a aficionat a navegar en veler, recupera veles i les pinta. 
Exposa, juntament amb la seva parella Montse Gascó un triat 
de peces, que combinen acrílics, tintes i jocs fotogràfics.

III Concurs Iberoamericà Passivhaus 
Data: del 10 d’octubre a l’11 de novembre 
L’exposició es composa de 15 projectes d'edificis d'alta 
eficiència energètica sota l'estàndard Passivhaus. Aquests 
projectes són els finalistes i guanyadors del tercer certamen 
d'aquest concurs celebrat el 2015. El certamen s'organitza 
cada dos anys des de l’associació sense ànim de lucre 
Plataforma d'Edificació Passivhaus que promou els edificis 
de molt alta eficiència i molt baix consum a partir de 
l’estàndard Passivhaus.

Premis Catalunya Construcció 
Data: del 19 de desembre de 2016 al 20 de gener de 2017 
Exposició de les 19 candidatures finalistes i guanyadores 
escollides pel jurat dels Premis Catalunya Construcció 2016, 
en les cinc categories de direcció d’execució d’obra, direcció 
integrada de projecte, coordinació de seguretat, innovació en 
la construcció, intervenció en edificis existents i també els 5 
millors treballs de final de grau. Aquesta és la XIII edició dels 
premis que organitza el caateeb amb el suport del Consell 
de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Catalunya i d’Arquinfad.

⁄ ⁄ Els companys i companyes assistents al sopar del col·legiat celebrat a Sant Fost de Campsentelles
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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 
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 - Moianès
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.vilafranca@apabcn.cat

Tel. 93 819 93 79

Delegació del Bages - Berguedà - Anoia
Pl. Plana de l’Om, 6 · 08240 Manresa

caateeb.bba@apabcn.cat 
Tel. 93 872 97 99



SEU CENTRAL
C. Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona
Tel. 93 240 20 60 / Fax 93 240 20 61
informacio@apabcn.cat

Delegació del Maresme
Pl. Xammar, 2 · 08301 Mataró
Tel. 93 798 34 42 
caateeb.maresme@apabcn.cat 

Delegació d’Osona - Moianès
Rambla Passeig, 71 · 08500 Vic
Tel. 93 885 26 11
caateeb.osona@apabcn.cat 

Delegaciò de l’Alt Penedès-Garraf
Pl. del Penedès, 3 · 4a pl.
Vilafranca del Penedès 08720
Tel. 93 817 59 37
caateeb.apg@apabcn.cat

Delegació del Bages - Berguedà - Anoia
Pl. Plana de l’Om, 6 · 08240 Manresa
Tel. 93 872 97 99
caateeb.bba@apabcn.cat 

www.apabcn.cat

Delegació del Vallès Occidental
Vapor Universitari
C. Colom, 114 · 08222 Terrassa
Tel. 93 780 11 10 
caateeb.voc@apabcn.cat

Delegació del Vallès Oriental
C. Josep Piñol, 8 · 08400 Granollers
Tel. 93 879 01 76
caateeb.vor@apabcn.cat
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