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Vam iniciar l’any 2018 amb il·lusió i amb esperança. Les dades 
d’activitat reflectien una tendència continuada a la recupera-
ció del sector de l’edificació en general que s’ha mantingut al 
llarg d’aquest any. Les dades disponibles com l’increment de 
les transaccions immobiliàries, l’atorgament d’hipoteques o 
l’evolució del preu dels habitatges, igualment han anat confir-
mant aquesta tendència. 

Ja portem un temps comentant com està canviant l’exercici 
professional, i no cal dir com ho farà en el futur. Creiem que 
la visió estratègica del Col·legi ha de passar per avançar-se a 
aquests canvis, posant la professió al centre de la seva missió. I 
per poder-ho fer amb la mateixa excel·lència que les juntes que 
ens han precedit, hem d’actuar amb anticipació.

Per això aquest any hem iniciat una sèrie d’accions orientades 
a preparar-nos amb visió a llarg termini, per afrontar el futur 
de l’exercici de la nostra professió des del suport personalit-
zat i ajustat a la necessitat de cada integrant del cateeb. En 
aquesta línia hem fet les primeres passes per a la transforma-
ció del model de gestió informàtica cap a un sistema CRM, que 
ens permetrà agilitzar els processos, modernitzar-los i sobretot 
disposar d’un coneixement minuciós de les necessitats dels 
professionals i avançar-nos des del coneixement a oferir-los el 
suport específic que els cal. 

Volem seguir fent créixer la professió i per això hem donat con-
tinuïtat a la campanya adreçada als més joves per despertar-
ne l’interès per la nostra professió i els estudis de grau que hi  
donen accés. Hem participat un any més al Saló de l’Ensenyament 
i a finals de l’any, aquesta campanya de promoció de la pro-
fessió s’ha estès arreu d’Espanya amb el patrocini de Premaat. 
Hem fet accions per posar en valor els serveis col·legials i aque-
lles tasques que només el Col·legi pot fer per nosaltres, com la 
representació i defensa col·lectiva. L’expressió de què “la unió 
fa la força” es confirmarà més que mai en els propers temps, i 
hem d’estar ben units per sortir reforçats dels canvis que venen.

Hem seguit impulsant des del Col·legi la creació i millora de 
les eines electròniques que faciliten el nostre dia a dia, refor-
çarem el nostre lideratge en noves metodologies, promovent 
l’especialització i la certificació dels professionals, oferint for-
mació per poder competir amb la major projecció i al mateix 
temps hem donat les màximes facilitats per accedir a aquesta 
formació. El servei d’ocupació ha rebut nombroses ofertes de 
treball que hem posat a l’abast dels col·legiats, en ocasions per 
aconseguir un millor lloc de treball. Hem celebrat la IV Cime-
ra Europea BIM que apropa els nostres mètodes de treball als 
estàndards europeus i hem acollit a la nostra seu l’assemblea 
europea dels economistes de la construcció.

La tasca de promoció de la professió ha estat intensa, com es 
reflecteix en les pàgines que segueixen, amb diferents campan-
yes i accions en els mitjans de comunicació, però també amb 
l’esforç continuat per a ser presents, influents i molt participa-

tius en totes les taules, comissions i reunions on la nostra pro-
fessió hi te alguna cosa a dir. Un any més hem sortit al carrer 
amb la Fira de la Rehabilitació i hem organitzat una nova edició 
dels Premis Catalunya Construcció, uns guardons que posen en 
valor la tasca dels professionals del procés constructiu, però 
que al mateix temps prestigien el cateeb com a pal de paller i 
referència d’excel·lència i modernitat en el sector.

Hi ha dues accions que voldria destacar abans de finalitzar 
aquesta presentació. La primera va ser la nostra participació 
activa, en aquest cas la de les companyes de la nostra Jun-
ta de Govern, en les jornades organitzades amb motiu del Dia  
Internacional de la Dona Treballadora, celebrades conjunta-
ment amb la resta dels col·legis catalans, jornada que va culmi-
nar amb la proposta de la creació de la Comissió Intercol·legial 
de Dones, amb l’objectiu de continuar sumant forces en defensa 
de l’aportació de les dones al nostre dia a dia professional.

La segona va ser el reconeixement rebut per part de Càritas  
Diocesana de Barcelona en un acte solemne, declarant el nostre 
Col·legi, com a “Entitat amb cor”, distinció que hem rebut amb 
motiu de la feina feta per a la sensibilització del nostre col·lectiu 
i per la seva participació activa com a professionals solidaris 
amb els més desfavorits.

Econòmicament seguim disposant d’una entitat robusta i sol-
vent, amb uns recursos que s’administren de manera austera i 
curosa, i que permeten afrontar accions de llarg recorregut que 
sens dubte revertiran en una millora de la prestació dels serveis 
i de l’atenció als col·legiats, de la promoció de la professió, i de 
la gestió de la institució.

Res de tot això, el que us he explicat en aquestes línies i el 
que detalla en les pàgines que venen a continuació, no hagués 
estat possible sense l’entusiasme i la col·laboració de molts 
companys i companyes que troben el moment de treballar de 
manera desinteressada per la nostra professió. Des de les dife-
rents comissions col·legials i també a títol individual. Vull agrair 
igualment la tasca feta pels treballadors de la casa, els quals 
s’impliquen dia a dia i que són en definitiva els que fan rutllar 
aquesta màquina imparable que és el nostre cateeb. Moltes 
gràcies a tots!

Jordi Gosalves  
President del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona 
Caateeb

  (Foto Chopo)
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ARQUITECTURA TÈCNICA 360

Arquitectura Tècnica 360 ha estat el lema que ha guiat l’acció 
col·legial de l’any 2018. L’expressió es refereix a la voluntat de 
preparar la professió per als importants reptes que actualment 
té plantejats i als quals cal respondre des del cateeb amb una 
visió a llarg termini, per encarar el futur de l’exercici de la pro-
fessió des del suport personalitzat i ajustat a les necessitats de 
cada integrant del cateeb.  

En aquesta línia cal destacar per la seva profunditat i transver-
salitat en totes les àrees, la transformació del model de ges-
tió informàtica cap a un sistema CRM que permeti conèixer en 
detall les necessitats dels professionals per avançar-se en el 
suport específic que els cal i posant el col·legiat al centre de 
tot. Amb aquest esperit es visualitza l’aposta per atendre de 
manera integral les necessitats de les diferents ocupacions 
de l’arquitecte tècnic com una “professió de professions” i 
adreçant-los des de tots els vessants els serveis que precisen 
de manera àgil, eficient i personalitzada.

 

QUARTA CIMERA EUROPEA BIM

La quarta edició de l’European BIM Summit es va celebrar els 
dies 8 i 9 de març a l’Auditori Axa de L’Illa Diagonal de Barcelo-
na. Un any més, la trobada va ser organitzada pel cateeb, BIM 
Academy i Building Smart Spain, amb el patrocini principal de 
l’empresa Roca.

El president del cateeb, Jordi Gosalves, va aprofitar la celebra-
ció de l’European BIM Summit 2018 (EBS18) per reclamar que 
“les administracions públiques destinin els recursos econòmics 
necessaris, amb partides concretes i suficients, per implan-
tar de forma imminent aquesta metodologia de l’edificació a  
Espanya”. 

El certamen va tenir com a ponent més destacat Patrick Ma-
cLeamy, un dels principals impulsors de la metodologia BIM i 
president mundial de Building Smart. MacLeamy va supervisar 
el programa de conferències i debats de la present edició de 
l’EBS.

La cimera internacional va comptar amb un seguit d’activitats 
paral·leles, com ara ARKTEK, una primera aproximació a l’ús 
dels videojocs on estudiants del Grau en Arquitectura Tècnica, 
juntament amb programadors i dissenyadors digitals, van des-
envolupar videojocs destinats a l’ensenyament de la metodolo-
gia BIM en diferents camps de l’edificació. 

També es va celebrar BIM Experience, una fira per a professio-
nals per fer un primer contacte en l’ús de la tecnologia que ja és 
un dels estàndards en el arquitectura, enginyeria i construcció, 
i el BIM 4 Students, on estudiants del sector van poder conèixer 
què és el BIM, amb l’objectiu d’apropar aquesta tecnologia a 
universitats i escoles.

L’European BIM Summit 2018 va tenir un total de 779 partici-
pants, dels quals 424 eren assistents al congrés, 214 al BIM 
Experience i altres 141 al BIM 4 Students. Hi han participat 35 
ponents i s’han fet 155 sessions en streaming que han estat 
seguides per universitats d’Europa, Amèrica i Japó.

L'ACCIÓ COL·LEGIAL1.2
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Imatge reivindicativa 
de les participants en la 
cimera amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona 
Treballadora  
 
(Foto Chopo) 

La planta baixa del 
Caateeb va acollir el 
primer taller de videojocs 
de la construcció

L'ACCIÓ COL·LEGIAL
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BARCELONA ACULL L’ASSEMBLEA  
EUROPEA D’ECONOMISTES DE LA CONSTRUCCIÓ 

El cateeb va acollir els dies 19 i 20 d’octubre l’Assemblea General del Consell  
Europeu dels Economistes de la Construcció (CEEC), una organització europea sense 
ànim de lucre, que reuneix diverses institucions nacionals que representen el camp 
de l'economia de la construcció amb el propòsit de promoure els diferents factors 
econòmics que tenen lloc en el decurs d’un procés constructiu, ja sigui d’edificació 
o d’infraestructures. El president del cateeb, Jordi Gosalves, actua com a portaveu 
dels aparelladors de l’Estat espanyol en aquesta institució, com a representant del 
Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE). 

El tema central de la trobada –que té lloc amb caràcter semestral- va ser la influèn-
cia del BIM en el control i la planificació econòmica dels projectes constructius. 

Les organitzacions que formen part del CEEC apleguen més de 100.000 professio-
nals de l’economia de la construcció d’arreu d’Europa. El Consell treballa amb els 
contractistes d’obres i els seus clients en totes aquelles disciplines relacionades 
amb l'arquitectura, l'enginyeria, la construcció, els inspectors de control d'edificis i 
els gestors de projectes. Manté una relació molt estreta amb l'Associació Europea 
d'Experts en Edificació i Construcció (AEEBC).  

Foto del grup 
internacional d’experts 
al carrer Bon Pastor 
davant del Caateeb   
 
(Foto Chopo) 
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V EDICIÓ DE LA SETMANA DE LA REHABILITACIÓ

El mes d’octubre es va celebrar la V edició de la Setmana de la Rehabilitació, que enguany es celebrava conjuntament 
amb la Fira de la Rehabilitació. Com cada any, es van organitzar jornades tècniques i de divulgació amb l’objectiu de 
canalitzar accions adreçades a la promoció, divulgació i sensibilització dels beneficis de la rehabilitació, així com 
l’activitat de la rehabilitació d’edificis, amb accions que pretenen millorar l’entorn urbà i la qualitat de vida dels ciu-
tadans. Els tres primers dies de la Setmana (15 al 19 d’octubre) es van fer jornades de debat en la sala Cotxeres del 
Palau Robert de Barcelona, mentre que les jornades tècniques dels darrers dos dies es van celebrar en la sala d’actes 
i d’exposicions del cateeb, impulsora de l’activitat conjuntament amb el comitè estratègic REhabilita, conformat per 
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i representants de tot el sector. 

Pel que fa a la Fira, aquesta es va fer els dies 20 i 21 d’octubre coincidint amb el cap de setmana. Amb el nom de Reha-
bilita, es va celebrar al mateix indret que en l’edició anterior, al Passeig Lluís Companys de Barcelona (Arc de Triomf) i 
va comptar amb la participació de nombroses empreses del sector de la rehabilitació i el manteniment. Hi van passar 
prop de 18.000 visitants i va aconseguir ser present en diferents mitjans de comunicació que se n’han fet ressò.

Les autoritats i 
representants del 
comitè estratègic 
de la Setmana de la 
Rehabilitació
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LA NIT DE LA CONSTRUCCIÓ 2018

El Paranimf de la Universitat de Barcelona va acollir el 27 de juny la cerimònia de 
lliurament de la 15a edició dels Premis Catalunya Construcció, que va tenir lloc en el 
marc de la Nit de la Construcció organitzada pel cateeb. A l’acte hi van assistir prop 
de 500 persones, professionals i empresaris del sector de la construcció.

L’acte va ser presidit per Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat i presen-
tat per la periodista Elisenda Camps. 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. També 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, en aquesta ocasió al consultor d’estructures Ro-
bert Brufau. El jurat de la XV edició dels Premis Catalunya Construcció estava format 
per Josep Maria Forteza, Eduard Gascón, Valentí julià, Josep Camps, Maria Lluïsa 
Sánchez, Natàlia Crespo i Jordi Gosalves. La vetllada va finalitzar amb un sopar als 
jardins del claustre de la Universitat.

Els guanyadors de la 
XV edició dels premis 
junt amb les autoritats 
i els membres del jurat    
 
(Foto Chopo) 
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ES CONSTITUEIX LA TAULA  
TÈCNICA DE LA CONSTRUCCIÓ

El 15 de febrer es va fer l’acte de constitució de la Taula Tècnica 
de la Construcció i Promoció Immobiliària de Barcelona, que té 
com a objectiu l’anàlisi i reflexió sobre la situació del sector, així 
com proposar accions i actuacions que millorin la qualitat dels 
productes i la professionalitat dels operadors. La Taula Tècnica 
també analitzarà normatives i elaborarà propostes de modifi-
cacions dirigides a les administracions competents. Aques-
ta iniciativa ha estat impulsada pel Col·legi d’Aparelladors de 
Barcelona (cateeb), la Demarcació de Barcelona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i l’Associació de Promotors 
Constructors de Catalunya (APCE). Van signar l’acta de cons-
titució de la Taula el president del cateeb, Jordi Gosalves; el 
president de la Demarcació del COAC, Manel Casadevall i el pre-
sident de l’APCE, Lluís Marsá.

 

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Amb motiu del  Dia Internacional de la Dona Treballado-
ra, la Sectorial Social, Ensenyament i Humanitats de l'Associació 
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, de la que 
en forma part el cateeb, va organitzar el 7 de març un acte 
per defensar el paper i les aportacions de les dones a les pro-
fessions col·legiades. Aquesta  segona trobada reivindicativa 
va consistir en dur a terme un diàleg conduït per Montse Lluçà, 
guionista i locutora de RAC1, que va comptar amb les interven-
cions, entre d’altres, de Maria Rosa Remolà, primera dona que 
va presidir el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (cateeb) i 
també la sectorial d’enginyeria, arquitectura i tècnica, les quals 
varen constatar que les dones han passat de ser espectadores 
a ser protagonistes de la vida professional i social. Maria Eugè-
nia Gay, degana del Col·legi d’Advocacia de Barcelona i presi-
denta de l’Associació Intercol·legial, va proposar la creació de 
la la Comissió Intercol·legial de Dones, amb l’objectiu de con-
tinuar sumant forces, compartir objectius i nous desafiaments. 
El cateeb va ser un dels impulsors d’aquesta jornada i en la 
seva preparació hi va participar la vicepresidenta Maria Àngels 
Sánchez.

Els representants de 
les tres entitats Manel 
Casadevall, Jordi 
Gosalves i Lluís Marsà

La foto de grup al 
Col·legi d’Advocacia de 
Barcelona
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EL CAATEEB “ENTITAT AMB COR”

El president del cateeb Jordi Gosalves va rebre de mans de Sal-
vador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona, la 
placa que acredita la nostra institució com a Entitat amb cor. 
Càritas va lliurar la distinció al cateeb per la feina feta en la 
sensibilització del col·lectiu de professionals de l’arquitectura 
tècnica i la seva participació com a aparelladors solidaris per 
realitzar treballs professionals relatius a la conservació, el 
manteniment i la rehabilitació d’immobles destinats a funcions 
socials. El Col·legi va crear l’any 2016 la Borsa d’Aparelladors 
Solidaris i acordà un conveni de col·laboració amb Caritas. 

Signatura del 
conveni amb Càritas 
Diocesana de Mataró

Lliurament de la placa 
d’Entitats amb cor al 
Caateeb

Els treballs fets pels Aparelladors Solidaris al decurs de l’any 
passat no van esgotar els recursos destinats a la cooperació 
pel cateeb, el que ha permès fer una donació extraordinària que 
ha estat destinada a instal·lar calefacció a l’Escola Social de 
Floridablanca de l’Hospitalet, on es formen persones adultes en 
risc d’exclusió social. El conveni de col·laboració s’ha anat am-
pliant a d’altres comarques de la demarcació com per exemple 
al Maresme, que a l’octubre la Delegació del cateeb va signar 
l’acord amb Càritas Interparroquial de Mataró.
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COMENÇA L’ANY ACADÈMIC

El 25 d’octubre va tenir lloc a la sala d’actes del cateeb l’acte oficial d’inici de l’any acadèmic, en el qual es va fer el 
lliurament dels diplomes de formació contínua i dels màsters i postgraus del curs 2017-2018 i es van lliurar els premis 
als millors treballs acadèmics.

La sessió va ser presidida per Jordi Gosalves, president del cateeb i Josep Maria Forteza, vicepresi-
dent segon, mentre que la lliçó inaugural va anar a càrrec dels companys Pep Coll i Gustau Franch, di-
rector general i responsable de tecnologia i innovació d’EiPM Enginyeria i Project Management respec-
tivament. El títol escollit va ser “Què ens aporta el Blockchain al sector de la construcció”. Coll és també  
codirector acadèmic del postgrau de BIM Manager del cateeb.

Un dels moments més emotius de l’acte va ser l’homenatge que va rebre el company Carles Puiggròs, impulsor i  
director acadèmic del màster project manager en edificació i urbanisme del cateeb. Puiggròs va presidir el  
Col·legi entre els anys 1983 i 1995, va ser un dels promotors de la renovació democràtica de la institució i defensor  
del Col·legi com a entitat de serveis als col·legiats i oberta a la societat. 

Sessió d’inici de 
l’Any Acadèmic del 
Caateeb amb Josep 
Maria Forteza, Jordi 
Gosalves, Gustau 
Franch i Pep Coll 

Carles Puiggrós 
va rebre un sentit 
homenatge de la 
Junta de Govern, 
professors i alumnes
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EL CAATEEB PARTICIPA  
AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT

El cateeb va participar per segon any consecutiu en el Saló de l’Ensenyament, que enguany es va celebrar entre els 
dies 14 i 18 de març. La iniciativa forma part del pla d’acció per promocionar la professió d’arquitecte tècnic i els 
estudis de grau entre els joves.

L’estand del cateeb va comptar amb el suport de totes les escoles universitàries que imparteixen el grau a Catalunya 
com són l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (UPC), la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona 
i l’Escola La Salle (URL). El personal del cateeb i joves universitaris van explicar les assignatures del grau, preus i 
sortides professionals als assistents a estudiants d’ESO, de cicles de grau superior i batxillerat.

La presència del cateeb a la mostra s’inscriu dins de la campanya “Fem créixer la professió” destinada a donar a 
conèixer entre els joves i els pares la professió d’aparellador, així com la titulació universitària de grau que hi dona 
accés http://arquitecturatecnicaiedificacio.cat/. 

Un dels equips de 
col·laboradores i 
col·laboradors en 
l’estand del Caateeb 
 
(Foto Carles Cartañá) 
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TERCERA VIQUIMARATÓ DE L’EDIFICACIÓ

El 10 d’octubre es va fer al cateeb la tercera edició de la Viqui-
marató de l’edificació, organitzada pel Centre de Documentació 
del cateeb i Amical Wiquimedia, que va comptar amb la parti-
cipació del documentalista Ricard Recasens. Els tècnics parti-
cipants van continuar la tasca d’alimentar l’enciclopèdia virtual 
amb nous articles sobre construcció, arquitectura i urbanisme. 

La foto del grup de 
companys que van 
rebre l’homenatge del 
Col·legi

El Centre de 
Documentació del 
Caateeb va acollir la 
tercera edició de la 
wiquimarató  
 
(Foto Josep Nieto)

HOMENATGE ALS 50 ANYS DE PROFESSIÓ

La sala d’actes del cateeb va acollir el 20 de setembre l’acte d’homenatge als companys amb més 
de 50 anys d’exercici professional. La sessió va ser presidida per Jordi Gosalves, president del  
cateeb i Sebastià Jané, vocal de la Junta de Govern i delegat de l’Alt Penedès-Garraf. Els com-
panys homenatjats van assistir junt amb els seus familiars i amics que van omplir la sala. 

En nom del grup, tots pertanyents a la promoció del 1968, va parlar Jordi Lleal, que va fer un petit 
discurs emotiu i solemne i a continuació es va fer la imposició de la insígnia d’or. Després la festa 
es va traslladar a la planta baixa, es van fer la foto de grup i a continuació hi va haver aperitiu i fins 
i tot pastís d’aniversari. 
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XAVIER JOVÉS REP EL  
V PREMI ÀLEX MAZCUÑÁN

L’aparellador Xavier Jovés i Garcia va ser guardonat amb el Pre-
mi Àlex Mazcuñán i Boix, que reconeix una trajectòria profes-
sional, humana i social en l’àmbit de les comarques del Bages, 
Berguedà i Anoia. Aquest premi de periodicitat bianual vol re-
cordar la figura del difunt Àlex Mazcuñán amb un guardó hono-
rífic, que rep el seu nom pel compromís professional, col·legial 
i cívic d’aquest aparellador que va ser un entusiasta de la seva 
professió, compromès amb el seu temps i estretament vinculat 
a la vida col·legial. En anteriors edicions, el Premi Àlex Mazcu-
ñán va ser concedit als aparelladors Francesc Sabaté (2010), 
Marià Tomàs (2012), Agustí Cots (2014) i a la Cooperativa Xarxa 
Agrosocial (2016).

L’acte de lliurament va tenir lloc el 27 de novembre a l’auditori 
Fundació Catalunya-La Pedrera ubicat a la Plana de l’Om de 
Manresa. El company Xavier joves va rebre el guardó de mans 
de Jaume Casas, secretari del cateeb i Cristian-Marc Huerta, 
delegat del Bages-Berguedà-Anoia del cateeb. En la cerimònia 
també hi van participar Antònia Visiedo, vídua d’Alex Mazcuñán, 
així com els seus fills Àlex i Jordi.  

Xavier Jovés rep el 
guardó de mans de 
Cristian-Marc Huerta, 
delegat del Bages-
Berguedà-Anoia del 
Caateeb
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El company Jaume 
Cabeza (esquerra) 
en una imatge junt 
amb Bernat Noguera 
per a la publicació 
commemorativa dels 25 
anys de la delegació

MOR JAUME CABEZA,  
PRIMER DELEGAT D’OSONA

El 31 d’octubre va morir el company Jaume Cabeza, un dels 
principals impulsors de la Delegació d’Osona, creada fa més de 
quatre dècades i la primera de les sis delegacions que configu-
ren avui l’organització territorial del cateeb. 

Cabeza fou el vocal responsable de la primera Junta Constituti-
va de la que aleshores era l’oficina de visats de Vic inaugurada 
l’any 1974 i que passat algun temps es convertiria en la Dele-
gació d’Osona. La seva prioritat fou per una banda la prestació 
d’un servei més proper als col·legiats i col·legiades i, de l’altra, 
incrementar la presència i el reconeixement social dels apare-
lladors en el territori. En anys posteriors a la seva presidència, 
continuà col·laborant amb les diferents comissions territorials 
com a responsable de l’àmbit cultural i d’activitats.  

Interiorista de prestigi, Jaume Cabeza va trobar en el disseny 
el seu espai d’innovació i de creació amb projectes que avui en 
dia encara són una referència de la modernitat com ara la Sala 
Verdaguer del Casino de Vic o la joieria Nogué que van estar 
nominats als premis FAD d’arquitectura entre altres.  Al Col·legi 
ens quedarà la seva empremta ja que fou responsable del dis-
seny de la primera Seu a Vic a la Plaça Major el 1974 i també de 
l’actual a la Rambla del Passeig, inaugurada el 2010.
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CONCERT DE NADAL A SANTA MARIA DEL MAR

Prop de 2.000 persones van omplir el 20 de desembre la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona per gaudir del 
concert de Nadal del cateeb que fa arriba a la seva 22a edició. En aquesta ocasió vam poder escoltar un fragment 
del Messies de Haendel amb l’Orquestra Simfònica del Vallès i la Coral Cantiga dirigides per Esteve Nabona sota el 
títol Esperances de claror. Un paper destacar van tenir la soprano Elionor Martínez i el contratenor Àlex Viñals. Les 
empreses patrocinadores eren la Constructora del Cardoner i Cubiñá. També hi van col·laborar Banc Sabadell i BASF 
a més de Propamsa, patrocinador preferent del cateeb.

La monumental 
basílica de Santa 
Maria del Mar de 
Barcelona va acollir 
un any més el Concert 
de Nadal del Caateeb  
 
(Foto Chopo)
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REUNIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern s’ha reunit 24 vegades al llarg de l’any, normalment en dilluns 
alterns. La composició de la Junta de Govern, ha estat conformada de la manera 
següent:

Jordi Gosalves, president

Maria Àngels Sánchez, vicepresidenta i comptadora

Josep Maria Forteza, vicepresident segon

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

Josep Linares, vocal

Natàlia Crespo, vocal

En cap dels casos consten conflictes d’interès.

A més de la Junta de Govern, les delegacions compten amb el suport de les comis-
sions territorials que han celebrat les reunions respectives corresponents en cadas-
cun dels àmbits de les nostres comarques. 

ÒRGANS DE GOVERN1.3
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ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS DEL MAIG

El 3 de maig es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades en la qual la Junta de Govern va pre-
sentar l’informe de gestió i la liquidació pressupostària corresponent a l’any 2017, així com la memòria que recull l’activitat 
feta l’any anterior. La sessió va ser presidida per Jordi Gosalves, Maria Àngels Sánchez, Josep Maria Forteza i Jaume Casas. 
Tant la memòria d’activitats com la gestió econòmica va merèixer l’aprovació de l’Assemblea.

Acords de l’Assemblea General Ordinària del maig

Els acords adoptats per l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 3 de maig de 2018 van 
ser els següents:

1. Aprovar la Memòria d’acció col·legial presentada per la Junta de Govern, corresponent a la gestió realitzada pel  
caateeb durant l’exercici 2017. 

2. Aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del caateeb, corresponent a l’exercici 2017 i de l’aplicació 
del resultat, així com del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2017. 

3. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 de la societat Aparelladors Serveis Professionals Corredoria 
d’Assegurances SLU (el capital del qual pertany íntegrament al caateeb) i de l’aplicació del resultat. 

4. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 de la societat Gescol Serveis i Tecnologies SLU (el capital del 
qual pertany íntegrament al caateeb) i de l’aplicació del resultat. 

5. Elegir els col·legiats Celestí Ventura, Lluís Taberner i Alfons Ollé, que constituiran, junt amb Antoni Floriach, Anna Por-
tella i Joan Vilella, la Comissió Econòmica per a l’exercici 2018, d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.

6. Acordar la venda del despatx de la planta 3r porta 1a (finca registral 32.050), del despatx de la planta 3r porta 2a 
(finca registral 32.052), del despatx de la planta 3r porta 6a (finca registral 32.060), i del despatx de la planta 3r porta 7a 
(finca registral 32.062) de l’edifici de la Plana de l’Om, núm. 6,  de Manresa, propietat del caateeb, de forma conjunta o 
separada, autoritzant expressament la Junta de Govern perquè pugui optar pel comprador o compradors i per l’oferta 
o ofertes de compra, i concretar i decidir el preu i la resta de condicions econòmiques, jurídiques, tècniques i altres que 
consideri més convenients, sota el seu criteri, en el seu moment. Així mateix, es faculta expressament la Junta de Go-
vern, mitjançant el seu president, perquè pugui formalitzar l’escriptura o escriptures públiques i també altres documents 
públics i privats complementaris, i per realitzar tots els tràmits i actes necessaris per materialitzar aquestes vendes.

7. Designar els col·legiats Francisco Andreu, Esteve Aymà i Fernando Valero, amb Miquel Angel Delgado 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 excepte els punts 2 i 4, els quals es van aprovar per majoria amb 1 abstenció.

La mesa de l’Assemblea 
formada per Josep Maria 
Forteza, Jordi Gosalves, 
Maria Àngels Sánchez i 
Jaume Casas  
 
(Foto Carles Cartañá)
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ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS DEL DESEMBRE

L’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 13 de desembre va aprovar el pressupost 
d’ingressos i despeses per al 2019 presentat per la Junta de Govern, que acompanya el programa d’acció col·legial. La sessió 
va ser presidida per Jordi Gosalves, Maria Àngels Sánchez, Josep Maria Forteza i Jaume Casas. El programa d’acció per al 
2019 i el pressupost d’ingressos i despeses van ser aprovats per l’Assemblea.

Acords de l’Assemblea General Ordinària del desembre

Els acords de l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 13 de desembre de 2018 van ser 
els següents:

1. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2019 del caateeb.

2. Aprovar la proposta del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2019 de la societat Aparelladors Serveis Profes-
sionals, Corredoria d’Assegurances, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al caateeb). 

3. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2019, corresponent a la societat Gescol Serveis i 
Tecnologies, SLU (el capital del qual pertany íntegrament al caateeb). 

4. Aprovar la proposta de la Junta de Govern de deixar sense efecte l’acord de l’Assemblea General de data 3 de maig 
de 2018, relatiu al punt número 7 de l’ordre del dia d’aquella assemblea de venda de locals propietat del caateeb en la 
planta 3a de la Plana de l’Om, 6 de Manresa.

5. Designar els col·legiats Jesús M. Rey, Magí Miracle i Cristina Carramiñana, amb Daniel Barón 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, excepte el punt 1 que va ser aprovat per majoria amb el vot favorable de tots 
els assistents excepte 1 vot en contra i 1 abstenció.

Josep Maria Forteza, 
Maria Àngels Sánchez, 
Jordi Gosalves i 
Jaume Casas van 
presidir l’Assemblea de 
col·legiats  
 
(Foto Carles Cartañá)
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CONSELL CATALÀ

El Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i En-
ginyers d’Edificació 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 com-
posició actual de la Junta de Govern del Consell és la següent: 

President:   Miquel Vendrell 

President executiu:  Jordi Gosalves

Vicepresident:   Francesc Barberà

Secretari:  Adolf Quetcuti

Tresorera:   M. Teresa Arnal 

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.

Algunes de les activitats en què s’ha participat i treballat du-
rant l’any han estat la implantació de la Llei de l’Arquitectura, 
fent seguiment de la contractació independent del director de 
l’execució de l’obra i del cordinador de seguretat i salut; el pro-
jecte de decret de composició dels òrgans urbanístics de la Ge-
neralitat, per a la incorporació de representants de l’arquitectura 
tècnica en la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de 
Catalunya i en les Comissions Territorials d’Urbanisme; el pro-
jecte de decret d’aprovació del Codi d’Accessibilitat de Catalun-
ya; i la constitució de l’Assemblea Urbana de Catalunya per a 
l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya. 

A través del Consejo General de l’Arquitectura Tècnica, s’ha ins-
tat la modificació del projecte de llei reguladora dels contractes 
de crèdit immobiliari, per aconseguir que els professionals pu-
guin prestar serveis de taxació per a entitats de crèdit, treball 
que fins ara està reservat a les societats de taxació.

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 
comparegut en recursos contenciosos en defensa de les atri-
bucions professionals i el posicionament del col·lectiu, com ara 
l’interposat per la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competència contra el decret de la ite català, per defensar la 
reserva als arquitectes i arquitectes tècnics de les atribucions 
per realitzar informes de la ite d’habitatges. 

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, la nova Tau-
la d’Habitabilitat de Catalunya (per a la interpretació del Decret 
d’habitabilitat), el Pacte Nacional per a la Transició energètica, 
el nou Grup de Treball de Geotèrmia en el Clúster de l’Energia 
Eficient de Catalunya, la representació a l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció (itec) i també en d’altres comissions tècni-
ques i grups de treball.

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

RELACIONS INSTITUCIONALS1.4
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CONSELL GENERAL D’ÀMBIT ESTATAL

El cateeb ha participat, representat pel president, a les reunions 
periòdiques de la Junta de Govern del Consejo General de la 
Arquitectura Tècnica (cgate) d’àmbit estatal, en representació 
del Consell de Col·legis de Catalunya, així com a les reunions de 
l’Assemblea General. També ha col·laborat en els grups de tre-
ball encarregats d’analitzar les iniciatives legislatives que afec-
ten la professió i el nostre sector, així com de posada en marxa 
d’accions estratègiques, essent una de les cabdals la redacció 
d’un pla estratègic de la professió. El cateeb ostenta la repre-
sentació del CGATE a les juntes directives de GBCE i també de 
la CEEC, entitat europea que aglutina als experts en economia 
de la construcció, que aquest any ha realitzat una de les seves 
trobades semestrals a la ciutat de Barcelona.

En les reunions del Consejo General s’han tractat temes molt 
importants com ara la necessitat d’incrementar el nombre 
d’alumnes d’arquitectura tècnica a la universitat, el nom del 
títol de grau o l’ampliació de les relacions internacionals amb 
la signatura de convenis amb entitats estrangeres. D’altra ban-
da, s’han debatut diverses iniciatives orientades a millorar la 
presència del CGATE als mitjans de comunicació i les xarxes 
socials, fomentar el paper dels arquitectes tècnics en la rehabi-
litació i la coordinació de seguretat i salut, entre d’altres espe-
cialitats i també a tractar les especificitats i possibles mesures 
d’optimització entre col·legis de petita envergadura. També s’ha 
produït una revisió dels nous estatuts ateses unes esmenes re-
budes des del Ministerio, les quals s’han hagut de negociar per 
a que fossin adients a la normativa catalana.

El nostre Col·legi ha seguit liderant i dedicant importants es-
forços a la promoció de la metodologia bim com a una gran 
oportunitat per als nostres professionals i hem assistit a les re-
unions de la Comisión bim, tant en representació del Consejo 
com en representació del cateeb.  Un tema en què s’ha seguit 
insistint des del Col·legi ha estat el de la defensa de la implan-
tació de la garantia trienal a les obres i la necessitat de millorar 
la gestió de les mutualitats de la professió.

En l’àmbit tècnic i legislatiu, el cateeb ha col·laborat amb el 
Consejo General en l’anàlisi de lleis i normatives d’àmbit estatal, 
tot fent les manifestacions que ha considerat més adequades 
en cada moment. De la mateixa manera s’ha participat de ma-
nera activa a la celebració de la convenció CONTART amb dife-
rents ponències i a les trobades de gabinets tècnics. 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 nou president.  Final-
ment, MUSAAT ha manifestat el seu interès en promocionar la 
utilització del Llibre d’incidències web mitjançant un conveni 
que se subscriurà a principis de l’any vinent.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Un cop recuperada la normalitat en el funcionament del Govern 
de la Generalitat amb la presa de possessió dels diferents con-
sellers, s’ha normalitzat i agilitzat la tasca de col·laboració que 
es desenvolupa des del cateeb. El nomenament de l’Honorable 
Senyor Damià Calvet, company col·legiat al cateeb, com a nou 
conseller de Territori i Sostenibilitat, es pot considerar com una 
important fita per a la professió, que ha situat a un professional 
de valuosíssima trajectòria al capdavant del Departament. 

La tasca realitzada pel cateeb en diversos àmbits d’interès 
professional ha estat intensa i continuada, amb especial men-
ció de tot allò relacionat amb els departaments de Territori i 
Sostenibilitat, Polítiques Digitals i Administració Pública, Jus-
ticia, Treball, Afers Socials i Familia, així com diferents secre-
taries com la d’Habitat Urbà i Territori o la de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, treballant plegats en àmbits relacionats amb 
l’habitabilitat, la rehabilitació, l’eficiència energètica, el medi 
ambient, l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectò-
niques, la seguretat i salut o la promoció professional. També 
directament o a través del Consell Català, s’ha dut a terme una 
intensa tasca d’anàlisi, suport i supervisió de les propostes le-
gislatives que afecten la professió i el sector, així com d’estudi 
per a la implantació i interpretació de les noves normatives ac-
tualment en vigor.

En l’àmbit de les tecnologies i pràctica professional el cateeb 
i la Generalitat impulsen conjuntament accions com ara ses-
sions tècniques i de divulgació amb l’Agència de l’Habitatge i 
l’icaen. Per altra banda, la Generalitat va renovar el seu suport 
a la celebració de Rehabilita 2018 en el format dual de Setmana 
de la Rehabilitació i Fira de la Rehabilitació, celebrat amb gran 
èxit de participació al Palau Robert i a la seu central del Col·legi 
a Barcelona pel que fa a les sessions informatives i al passeig 
Lluis Companys de Barcelona (Arc de Triomf) pel que fa a la 
Fira. També va reforçar el seu suport a l’European BIM Sum-
mit (ebs) en el qual el secretari de Territori, Ferran Falcó, va fer 
la inauguració. També hem mantingut una relació estreta amb 
entitats del sector, com ara Infraestructures, l’Incasol, la Direc-
ció 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.

RELACIONS INSTITUCIONALS



26 Caateeb

Un any més, el Govern català va donar tot el seu suport a la 
Nit de la Construcció, la gran trobada del sector organitzada 
pel cateeb. En aquesta edició va ser el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet, qui va presidir la cerimònia de lliu-
rament dels Premis Catalunya Construcció, conjuntament amb 
el president del cateeb, acompanyats pel president del Conse-
jo General de la Arquitectura Técnica de España, Alfredo Sanz; 
pel Secretari d’Habitat Urbà i Territori Agustí Serra; el delegat 
d’Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Josep 
Ramon Mut; el president d’Infraestructures de la Generalitat, 
Joan Jaume Oms i el director adjunt de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, Jaume Fornt entre d’altres autoritats. 

ADMINISTRACIONS LOCALS  
I ALTRES ADMINISTRACIONS

Mantenir una relació ben propera amb les administracions lo-
cals és un dels objectius principals per al Col·legi, atès que son 
les més properes als ciutadans i al territori, i per tant les accions 
coordinades amb aquestes administracions tenen una poten-
cial d’incidència immediata en les persones. Per tal d’optimitzar 
les accions, s’han signat dos convenis marc amb la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de  
Municipis (ACM), el primer dels quals ja ha tingut continuïtat 
amb una jornada sobre tramitació electrònica organitzada con-
juntament, a la que van assistir prop de 200 tècnics municipals 
de tot el territori. 

Tanmateix treballar molt estretament amb les entitats d’àmbit 
comarcal i els ajuntaments permet donar presència, paraula i 
posicionament a la professió al territori. Per això els oferim su-
port i recolzament en el dia a dia professional i col·laborem en 
aquelles iniciatives que representen un benefici per als ciuta-
dans. Enguany hem incrementat la tasca de suport als ajunta-
ments i altres administracions en matèria d’atribucions, que ha 
permés escatir, per exemple, situacions de restricció injustifica-
des a les intervencions dels nostres tècnics per a determinats 
treballs. 

Per assolir aquests objectius és de gran importància la tasca 
intensa que desenvolupen les delegacions col·legials i les se-
ves comissions territorials, atès el seu coneixement de les dife-
rents realitats territorials i la seva vocació de servei al ciutadà 
i de suport al professional. Aquesta proximitat, per exemple, ha 

permés dur a terme gestions directes amb alcaldes i regidors 
d’urbanisme de diferents municipis i també organitzar jornades 
adreçades als ciutadans amb el seu suport a diferents locali-
tats.

Cal emfatitzar el recolzament decidit de l’Ajuntament de Bar-
celona en la preparació de Rehabilita 2018, en la seva versió 
complerta de Setmana + Fira de la Rehabilitació. Es treballa 
també en l’àmbit de les tecnologies de la construcció, així com 
en l’Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitec-
tònica (obra), conjuntament amb altres entitats del sector i 
hem estat cridats per la comissió no permanent d’estudi sobre 
les diferents solucions urbanístiques i normatives en matèria 
d'habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, per tal de donar el 
nostre parer.

Amb l’Ajuntament de Barcelona, a banda d’establir un diàleg 
continuat amb els seus representants polítics, especialment les 
àrees d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de la cinquena Tinència 
d’Alcaldia i la Regidoria d’Habitage, s’ha treballat en la promo-
ció, suport i foment del dret dels ciutadans a disposar d’un ha-
bitatge digne, tant pel que fa a la vessant social com també a 
la més tècnica, entroncant amb els conceptes de rehabilitació, 
accessibilitat, benestar i sostenibilitat. Hem seguit treballant 
conjuntament per a la tramitació de les llicències electròniques 
i l’emissió de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (iit), així com els pro-
jectes i les documentacions tècniques que elaboren els profes-
sionals,. Els representants del cateeb ja han fet reunions amb 
altres consistoris catalans per explicar els avantatges d’aquest 
sistema en els processos de tramitació de llicències, havent-se 
percebut molta receptivitat d’ajuntaments com el de Sant Cugat 
del Vallès. També ha estat continuada la relació amb entitats 
municipals com ara BIMSA o L’Institut del Paisatge Urbà i hem 
participat en reunions del Consell de l’Habitatge Social, del Con-
sorci de l’Habitatge de Barcelona  i del Patronat Municipal de 
l’Habitatge

Amb la mateixa intensitat les diferents delegacions col·legials 
treballen continuadament dins 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, tal com es detalla en l’apartat de projecció exterior 
de cadascuna de les delegacions. 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 promocio-
nar el professional i el Col·legi. S’han establert diferents acords 
de col·laboració en els diversos àmbits d’actuació munici-
pal com ara l’urbanístic, cultural i de promoció econòmica. El 
Col·legi participa també en la Intercol·legial Tècnica del Vallès 
i la Intercol·legial del Bages. Finalment, s’han mantingut rela-
cions amb la Diputació de Barcelona, el Parlament de Cata- 
lunya, els consells comarcals i diferents partits polítics. 
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ALTRES COL·LEGIS  
I ENTITATS DEL SECTOR 

S’ha continuat aprofundint en mantenir una estreta col·laboració 
amb un elevat nombre de col·legis professionals i entitats 
del sector. Pel que fa als primers, destaca la participació en 
l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Ca-
talunya, que agrupa més de 90 col·legis de diferents sectors i 
representa més de 150.000 col·legiats catalans i de la qual el 
cateeb ostenta la vicepresidència de la Sectorial Tècnica des 
de la seva creació. Dins d’aquesta entitat, també participem en 
la seva taula de caràcter tècnic, així com la taula lletrada, que 
tracta els temes de caire jurídic.

Enguany, la Intercol·legial catalana ha continuat una tasca im-
portant de caire solidari, desenvolupant l’adhesió a iniciatives, 
com és el cas de l’acollida als refugiats, a més de treballar de 
manera coordinada per defensar i posar en valor la funció social 
dels col·legis professionals i la importància de salvaguardar el 
sistema de garanties 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.

En el camp de l’acció institucional, hem de destacar la 
col·laboració amb Arquinfad, associació interdisciplinària del 
disseny de l’espai i amb els premis que organitza anualment 
l’entitat, els Premis fad, guardons amb un reconegut prestigi en 
els àmbits de l’arquitectura, l’interiorisme i els espais urbans 
i que ja compten amb més de 50 anys d’història. Al mateix 
temps, Arquinfad dóna suport als Premis Catalunya Construc-
ció que organitza el cateeb.

Durant l’any, ha estat molt extensa la col·laboració prestada 
amb la fundació ITeC en el desenvolupament de la implantació 
de bim en moltes i diferents taules de treball, aglutinades sota 
el paraigües de la comissió Construïm el futur, en què el cateeb 
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. Destaquem 
en aquest capítol que el president del cateeb, Jordi Gosalves, 
és vicepresident de la Fundació.

Es manté la col·laboració ben estreta amb el Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Madrid. D’una banda, 
amb la gestió d’Area Building School, la plataforma en línia de 
formació per als professionals de la construcció. I d’una altra, 
amb l’Agència de Certificació Professional (acp), que redun-
darà en benefici de la competitivitat i rellançament de la pro-
fessió. També són destacables els convenis sobre formació 
signats amb el Col·legi d’Aparelladors de Girona i els convenis 
per a la incorporació a l’eina Liweb signats amb els Col·legis 
d’Aparelladors de Girona i deTerres de l’Ebre, així com amb el 
CETOP. 

El cateeb ostenta la vicepresidència de Building smart Spanish 
Chapter, capítol espanyol de l’entitat que lidera la implantació 
del bim al món, participant periòdicament a les reunions dels 
seus òrgans de govern, així com en diferents activitats organit-
zades en el seu marc d’actuació. D’altra banda aquesta entitat 
es coorganitzadora del European BIM Summit.

Com és necessari, enguany també ha tingut continuïtat la 
col·laboració amb altres col·legis professionals i cal destacar la  
intensitat de treball desenvolupada amb el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya (coac) per temes de mutu interès. També s’han 
mantingut col·laboracions amb altres col·legis i associacions, 
com el Col·legi de Camins, Col·legi d’Enginyers Industrials, 
Col·legi de Geòlegs, Col·legi d’Administradors de Finques, Asso-
ciació de Consultors d’Estructures (ace), Gremi de Constructors, 
Green Building Council Espanya (GBCe), Asociación Española 
de Mantenimiento (aem), Cercle d’Infraestructures, Associació 
Catalana de Facility Management, Clúster de Seguretat Con-
tra Incendis de Catalunya, i en iniciatives sectorials com el 
Grup Impula la Rehabilitació, la Taula d’interpretació de Plans 
d’autoprotecció (TID-PAU), la Taula pel Pla especial Emergèn-
cies per Risc de Vent (VENCAT) o la Taula d’interpretació de la 
normativa de seguretat contra incendis (TINSCI), entre d’altres. 

El mes de novembre vam organitzar una molt exitosa jornada 
amb més de 200 assistents de la mà de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya sobre tramitacions electròniques, a la que 
vam incorporar al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d'Administració Local (CSITAL), amb el que hem iniciat una sè-
rie d’accions conjuntes molt interessants. També hi vam convi-
dar a participar al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), al 
Col·legi d’Enginyers Industrials, i al Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials.

Finalment, cal esmentar l’estreta relació, sobre la qual cal se-
guir aprofundint, del cateeb  amb les escoles universitàries. 
En aquest àmbit destaca poderosament la campanya per a la 
promoció de la professió i el grau universitari que va adreça-
da als joves, a les seves famílies i els professors d’institut, ini-
ciativa nascuda i liderada des del cateeb que a finals d’any ha 
estat entomada per la Premaat obrint-la, com havia de ser, a 
tot l’Estat espanyol. S’han fet conferències a les escoles de 
Barcelona: 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 participat de nou al Salò de l’Ensenyament, amb un es-
tand específic sobre els nostres estudis de grau que va gaudir 
d’un molt elevat nombre de visitants. Pel que fa a l’Escola Poli-
tècnica Superior d’Edificació de Barcelona (epseb). també s’ha 
participat en el seu patronat empresarial.



28 Caateeb

Relació de les reunions i trobades institucionals més destacades  
dels membres de la Junta de Govern i directors

GENER

8 caateeb Junta de Govern

10 Auditori Campus Nord UPC Acte de presentació nou rector UPC

10 caateeb Seguiment EBS

12 CGATE Junta de Govern CGATE

16 Departament Territori Reunió secretari general TiS, Ferran Falcó

17 Sagrada Família Reunió president Fundació Junta Constructora Sagrada Família

17 ITEC Reunió ITEC/Construmat

17 caateeb Seguiment EBS

22 caateeb Junta de Govern

23 World Trade Center Sessió Cercle d'Infraestructures. Presentació Euroconstruct 2017

24 COEIC TID-PAU

24 caateeb Seguiment EBS

24 CSCAE Acte pressa de possessió president CSCAE

25 caateeb Signatura renovació conveni Propamsa

26 APCE Reunió amb APCE i COAC

26 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

26 Departament Territori SESSIÓ CONSULTIVA ASSEMBLEA URBANA DE CATALUNYA

26 Espai Gastronòmic En Rima Sopar Delegació Alt Penedès-Garraf

29 Sala Social EIC Taula Col·legis Tècnics

29 ITEC Comissió Permanent

30 caateeb Comissió SiS

31 Bagursa Consell Habitatge Social - GT Habitatge industrialitzat

31 Escola Social L'Hospitalet Entrevista, signatura addenda Càritas i visita Escola

31 caateeb Seguiment EBS

31 Gerència d'Urbanisme Reunió gerent d'Urbanisme, Aurora López 
 Ajuntament Barcelona
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FEBRER

2 CGATE Junta de Govern CGATE

5 caateeb Ponència PropTech, Josep Jorge 

5 caateeb Junta de Govern

7 caateeb Seguiment EBS

8 caateeb Junta de Govern Consell català

9 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

13 Roca Barcelona Gallery Roda de premsa EBS 2018

13 Roca Barcelona Gallery EBS Day "Visión 360 en implantaciones BIM y LEAN"

14 caateeb Seguiment EBS

15 Col·legi Filosofia i Lletres Reunió preparació Dia Internacional de les Dones

19 ITEC Comissió Permanent

19 caateeb Junta de Govern

21 caateeb Seguiment EBS

22 APCE Conferència "Perspectivas del sector inmobiliario para 2018"

22 CGATE Junta de Govern CGATE

22 caateeb Conferència Josep M. Genescà

23 Balaguer Sectorial Building Construmat

23 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

26 Hotel Catalònia Taula de Col·legis Tècnics

26  Taula Tècnica de la Construcció

26 caateeb Consell Assessor de L'Informatiu

27 caateeb Comitè Editorial de L'Informatiu

28 caateeb Seguiment EBS
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MARÇ

1 ACM Reunió amb Associació Catalana de Municipis

2 CGATE Junta de Govern CGATE

3 MUSAAT Assemblea CGATE

5 caateeb Junta de Govern 

7 caateeb BIM Experience 

7 caateeb Sessió BIM4students

7 ICAB Acte Dia Internacional de les Dones

7 Roca Barcelona Gallery Sopar inaugural EBS

8 Auditori Axa Inauguració European BIM Summit

8 COEIC TID-PAU

9 Auditori Axa Market Place European BIM Summit

10 caateeb Arktek - Serius Game

14 caateeb Seguiment EBS

14 Restaurant Cor Caliu Dinar Associació Catalana per a l'Arbitratge

15 caateeb Entrega placa Entitat amb cor

19 ITEC Comissió Permanent

19 caateeb Junta de Govern

20 Tribunal Arbitral Barcelona Junta Directiva ACA-TAB

20 caateeb Valoració EBS 2018

22 COAAT Sevilla  EBS Day 

23 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

ABRIL

1-3 L'Havana XII Conferencia Científico-Técnica de la Construcción

6 CGATE Junta de Govern CGATE

9 caateeb Junta de Govern

10 Tribunal Arbitral Barcelona Junta Directiva ACA-TAB
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10 Restaurant La Farga Taula Col·legis Tècnics

12 caateeb Junta de Govern Consell català

13 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

16 ITEC Comissió Permanent

16 caateeb Comissió Econòmica

17 Urbanisme Ajuntament Reunió Taula Tècnica de la Construcció  
 Barcelona  amb Gerència d'Urbanisme

18 Auditori Edifici Vértex  Presentació Manual BIM - Infraestructures

18 caateeb Comitè organitzador EBS 19

19 caateeb Consell Editorial L'Informatiu

24 Tribunal Arbitral Barcelona Junta Directiva ACA-TAB

24 caateeb Junta de Govern

25 Departament Territori Presentació codis eCOB

25 caateeb Comissió Assegurances

25 caateeb 1a reunió Jurat Premis Catalunya Construcció

25 caateeb Comissió Col·legiació

27 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

MAIG

2 caateeb Comitè organitzador EBS 19

2 ICAB Junta Directiva Intercol·legial

3 caateeb Assemblea General caateeb

4 Palau de la Música Premis Ildefons Cerdà Col·legi Enginyers Camins 
 Catalana

7 Federació de Municipis Signatura conveni Federació de Municipis de Catalunya 
 de Catalunya

7 Consell Habitatge Social Comissió Permanent Consell Habitatge Social

7 caateeb Junta de Govern

8 CaixaForum Presentació Projecte Copersona - FIDEM

8 ITEC Jornada Lean Construction
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8 Tribunal Arbitral Barcelona Junta Directiva ACA-TAB

9 ITEC Esmorzar "Present i Futur del Corredor Mediterrani"

10 EPSEB Reunió Premis PFG EPSEB

10 Rehabimed Assemblea Rehabimed

11 CGATE Junta de Govern CGATE

14 Consell Habitatge Social Grup de treball Rehabilitació  - CHS

14 caateeb Associació de Consultors d’Estructures 

16 Palau de Congressos BBTalks - Congreso de Innovación y Renovación Urbana:  
 Montjuïc  De la ciudad al material

18 Gremi de Constructors Workshop "De la rehabilitació a la regeneració urbana:  
  un nou model de finançament"

18 Can Jonc d'Alella Sopar Delegació Maresme

22 Institut Municipal Reunió OBRA 
 de l'Habitatge

22 Tribunal Arbitral Barcelona Junta Directiva ACA-TAB

23 Consell Habitatge Social Plenari CHS

23 EPSEB Acte de Graduació i Premis EPSEB

24 caateeb Junta de Govern Consell català

25 caateeb Reunió Rehabilita

25 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

28 ITEC Comissió Permanent

28 Blau BCN Taula de Col·legis Tècnics

28 caateeb Consell Assessor de L'Informatiu

28 caateeb Junta de Govern

30 COAC Conferència sobre rehabilitació estructural

JUNY

1 París  Congrés UNTEC

1 Ca l'U Sopar Delegació Osona-Moianès

2 París Assemblea CEEC
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2 Universitat de Saragossa Assemblea CGATE

4 ITEC Ple del Patronat ITEC

5 ACA-TAB Junta Directiva ACA-TAB

5 caateeb Matí Construcció. Energia fotovoltàica

7 Edifici HUB Lliurament Premis FAD

9 Figueres Dinar Germanor CAATEEG

11 caateeb Comitè Editorial de L'Informatiu

11 caateeb Junta de Govern

12 Roca Barcelona Gallery EBS Day. Estàndards BIM

12 caateeb Assemblea Territorial PREMAAT

12 Mercat de les Flors Diada de l'Enginyer

13 Auditori de Foment Nit de les Infraestructures 
 del Treball Nacional

14 caateeb Acte 25 anys de col·legiació

15 Restaurant Somiatruites Sopar Delegació Bages-Berguedà-Anoia 
 Igualada

18 ITEC Comissió Permanent

19 ACA-TAB Junta Directiva ACA-TAB

20 Hotel Melià Castilla Assemblea PREMAAT

20 Hotel Melià Castilla Acte d'homenatge expresident CGATE

21 MUSAAT Assemblea MUSAAT

22 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

25 Restaurant Amalur Taula de Col·legis Tècnics

25 Edifici HUB Assemblea Arquinfad

25 ICAB Assemblea Intercol·legial

26 caateeb Jurat concurs tallers rehabilitació

26 caateeb Junta de Govern

27 EPSEB Rehabimed - Comitè assessor projecte diagnosi

27 Consell Habitatge Social Plenari CHS



34 Caateeb

27 Universitat de Barcelona La Nit de la Construcció i lliurament Premis Catalunya Construcció

28 COAC Debat “L’habitatge protegit i el sòl urbà consolidat. El cas de Barcelona”

JULIOL

3 ACA-TAB Junta directiva ACA-TAB

3 COEIC TID-PAU

5 Departament de Territori Comissió interdepartamental BIM

6 CGATE Junta de Govern CGATE

9 APCE Taula Tècnica de la Construcció

9 caateeb Junta de Govern

16 COAC Grup de treball d’Arquitectura i Salut

17 ACA-TAB Junta directiva ACA-TAB

19 caateeb Trobada d'empreses patrocinadores EBS

19 caateeb Consell Català

23 caateeb Junta de Govern

23 Palau de la Música Acte de lliurament Creus de Sant Jordi 2018

24 ITEC Comissió Permanent

25 Associació Catalana Signatura conveni Associació Catalana de Municipis 
 de Municipis

26 Col·legi d'Enginyers Presentació Plec de clàusules administratives - Infraestructures 
 de Camins

26 caateeb Junta de Govern Consell català

31 ACA-TAB Junta Directiva ACA-TAB

SETEMBRE

4 ACA-TAB Junta directiva ACA-TAB

4 caateeb Reunió Cambra Professional

6 Club World Trade Center Conferència Damià Calvet

6 Ajuntament de Barcelona Conferència Diada de Catalunya
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7 Ajuntament de Barcelona Comissió no permanent d’estudi sobre les diferents solucions  
  urbanístiques i normatives en matèria d’habitatge

7 CGATE Junta de Govern CGATE

10 COEIC Ofrena floral Diada

12 caateeb Comissió de Visats

12 caateeb Junta de Govern

17 Parlament de Catalunya Sessió «Parlaments amb perspectiva de gènere per a garantir  
  la igualtat efectiva de dones i homes»

18 ACA-TAB Junta directiva ACA-TAB

18 ITEC Comissió Permanent

20 Roca Barcelona Gallery Signatura conveni EBS amb Roca

20 caateeb Junta de Govern Consell català

20 caateeb Acte 50 anys col·legiació

21 Campus Nord UPC Inauguració curs acadèmic UPC

26 caateeb Junta de Govern

27 Palau de Congressos Trobada pel Corredor Mediterrani

OCTUBRE

2 ACA-TAB Junta directiva ACA-TAB

4 Col·legi d'Enginyers EBS Day 
 de Camins

4 Fundació Privada per Consell Assessor Consta 
 l’Ordenació de la 
 Construcció a Catalunya

5 CGATE Junta de Govern CGATE

8 caateeb Junta de Govern

9 caateeb Consell Assessor L'Informatiu

9 El Coure Sopar Jurat Premis Catalunya Construcció

10 ICAB Taula rodona MPGM

11 caateeb Junta de Govern Consell català

18-20 caateeb CEEC Meeting - General Assembley
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16 ACA-TAB Junta directiva ACA-TAB

17 Hotel Qgat Sopar Entorn Immobiliari

19 Fundació Antiga Caixa  Sopar Delegació V. Occidental 
 Sabadell 1859

22 ITEC Comissió Permanent

22 caateeb Junta de Govern

23 TNC Nit de l'Empresari

24 COEIC TID-PAU

25 Institut Cartogràfic Inauguració Congrés Enginyeria Municipal 
 de Catalunya

25 Ajuntament de Barcelona Reunió APCE/COAC/caateeb amb Urbanisme

25 caateeb Inauguració curs acadèmic

26 Institut Cartogràfic Cloenda Congrés Enginyeria Municipal 
 de Catalunya

30 ACA-TAB Junta directiva ACA-TAB

NOVEMBRE

5 Palau de la Generalitat Constitució Assemblea Urbana de Catalunya

5 caateeb Comissió de Quotes

5 caateeb Junta de Govern

6 caateeb Reunió presidenta CSITAL

6 caateeb Jornada Federació de Municipis de Catalunya

6 MUSAAT Reunió Liweb

6 Llibreria J. Capell Presentació llibre Agustí Costa

7 EPSEB Dinar Networking Talent Day

7 caateeb Comissió Visats

7 ICAB Junta Directiva Intercol·legial

8 caateeb Reunió Premis Catalunya Construcció

9 Restaurant Can Traver  Sopar Delegació Vallès Oriental
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12 Ajuntament de Manresa Reunió alcalde de Manresa

13 ACA-TAB Junta Directiva ACA-TAB

13 caateeb Comissió d'Assegurances

13 ICAB Junta Directiva Intercol·legial

16 PREMAAT Junta de Govern CGATE

17 MUSAAT Assemblea General CGATE

19 Colegio de Arquitectos Junta Directiva GBCe 
 de Madrid

19 Direcció General Reunió ITEc amb Francesc Sutrias 
 de Patrimoni

19 ITEC Comissió Permanent

19 Secretaria d'Hàbitat Urbà Reunió ITEc amb Agustí Serra 
 i Territori

19 caateeb Junta de Govern

20 caateeb Comitè Estragègic EBS

20 caateeb EBS Day

20 Consell Habitatge Social Comissió Permanent

20 Auditori Cosmocaixa Celebració 50 anys APCE

22 caateeb Presentació llibre 'Manuel Sayrach. 1886-1937.  
  Arquitectura i modernisme a Barcelona.'

23 ICAB Taula Tècnica Intercol·legial

26 ITEC Ple del Patronat ITEC

26 caateeb Junta de Govern

27 Sala Francesca TID-PAU 
 Bonnemaison

27 ACA-TAB Junta Directiva ACA-TAB

27 Ajuntament de Barcelona Consell General PEMB

27 Delegació Bages- Lliurament Premi Mazcuñán 
 Berguedà-Anoia

28 caateeb Jornada Cluster d'Incendis
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28 Fira Barcelona Comitè organitzador Construmat

28 Sagrada Família Presentació acords Sagrada Família/Ajuntament

29 Hotel Palace Fòrum Europa: Damià Calvet

29 caateeb Reunió de seguiment amb Càritas

29 caateeb Sessió Infraestructures: Plecs licitacions

29 caateeb Presentació Associació Catalana de Facility Management

30 Brasserie Flo Taula de Col·legis Tècnics

DESEMBRE

3 caateeb Junta de Govern

11 ACA-TAB Junta Directiva ACA-TAB

11 Departament de Treball Reunió amb la directora ICSSL Elena Juanola

12 Hotel Qgat Entorn Immobiliari. Esmorzar amb Agustí Serra

13 caateeb Assemblea caateeb

14 CGATE Junta de Govern CGATE

15 Castell del Remei, Lleida Dinar de Germanor CAATEELL

17 ITEC Assemblea Plenària CCF

17 ITEC Comissió Permanent

17 caateeb Junta de Govern

18 COAATM Reunió ACP

19 Departament de Territori Reunió ITEC amb Damià Calvet

20 Rehabimed Assemblea Rehabimed

20 Santa Maria del Mar Concert de Nadal
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COMISSIONS  
COL·LEGIALS I REPRESENTACIÓ

En les diferents àrees de treball del cateeb hi treballen comis-
sions formades per membres de la Junta de Govern, personal 
del Col·legi i també per col·legiats i col·legiades i altres pro-
fessionals 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 cateeb, així com la seva representació en els àmbits 
comarcal i local, que apareixen en el capítol de la Memòria de-
dicada a les delegacions col·legials.

Comissió Deontològica

Jaume Casas

Esteve Aymà 

Anna Simó 

Joan Olona 

Joan Leiva

Comissió de Visats i Validació

Maria Àngels Sánchez

Jaume Casas 

Joan-Félix Martínez 

Pau Moreno 

Joan Ignasi Soldevilla

Ascensió Gálvez

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
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Comissió Júnior

Oscar Subirats

Bernat Navarro

Adelma Sanabria

Laura Barroso

Claudia Vargas

Joan Serra

Alberto Fernández

Bega Clavero

Alberto Gutiérrez

Guillem Escofet

Comissió d’activitats

Jaume Casas

Sebastià Jané

Joan Olivella

Ferran Valero

Francisco José Andreu

Jesús Rey

Conxita Pladellorens

David Mercader

Ascensió Gálvez

Teresa Pallàs

Marta Piñeiro

Cristina Vela

Comissió de Formació Contínua

Josep M. Forteza

Alvaro Cecilia

Manuel Segura

Mònica Clemente

Marta Iglesias

David Mercader

Meritxell Bosch

Pere Mora

Alba Xarpell

Marc Barjola

Francisco José Andreu

Teresa Pallàs

Comitè editorial de L’informatiu i mitjans  
de comunicació

Jaume Casas

Carolina Cuevas

Sebastià Jané

Joan Ignasi Soldevilla 

Manuel Segura 

Carles Cartañá



42 Caateeb

Consell Assessor de L’informatiu

Eulàlia Aran

Josep Camps

Susana Pavón

Alejandro Soldevila

El consell assessor té una periodicitat d’1 any ampliable a 2 i a 
l’octubre ha estat renovat completament amb els companys i 
companyes següents:

Teresa Serna

José Luís Sola

Maria del Mar López

Gerard Torres

Comissió organitzadora dels  
Premis Catalunya Construcció

Maria Àngels Sánchez

Carolina Cuevas

Josep Maria Forteza

Celestí Ventura

Joan Ignasi Soldevilla

Carles Cartañá

Comissió Econòmica

Antoni Floriach

Joan Vilella 

Anna Portella

Celestí Ventura

Lluís Taberner 

Alfons Ollé

Comissions tècniques

Comissió de Seguretat i Salut en la Construcció 

Maria Àngels Sánchez

Ezequiel Bellet 

Natàlia Crespo 

Josep Augé

Francisco Verdejo

Victòria Piera  

Comissió d'Urbanisme 

Jordi Gosalves

Francesc Martínez Peña

Carles Puiggròs i Lluelles

Esteve Aymà i Pedrola

Antoni Puntí Sardà

Jordi Domingo Queralt

Andreu Tornés Noms

Antoni Ollé Dorca

Jaume Ávalos Tomás
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Comissió d'obres Caateeb 

Bernat Navarro

Maria Molins

Josep Maria Forteza

Marta Esther Mulero

Joan Ignasi Soldevilla

Manuel Segura

Comissió per al foment de l’interès dels joves  
per la professió d’arquitecte tècnic 

Jordi Gosalves

Maria Àngels Sánchez

Jaume Casas

Carolina Cuevas

Josep Maria Forteza

Joan Ignasi Soldevilla

Carles Cartañà

Comissió de col·laboració amb Càritas 

Jordi Gosalves

Carolina Cuevas

Pau Moreno

Joan Ignasi Soldevilla

Sensi Gálvez

REPRESENTACIÓ  
EXTERNA DEL CAATEEB

El cateeb 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. En l’àmbit 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

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)

Consell Estratègic del Pacte Nacional per a la Renovació 
Urbana

Consell Territorial Consultiu del PINSAP de Barcelona

Assemblea Urbana de Catalunya

Taula Tècnica de la Construcció-Promoció Immobiliària de 
Barcelona
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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

Conseil Européen des Economistes de la Construction (CEEC), 
en representació del Consejo General de la Arquitectura 
Técnica

Consell Català

Presidència de la Junta de Govern

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 Barcelona per 
la rehabilitació (obra)

Comissió Mixta de seguiment de declaracions ambientals de 
productes dap’s.

Club emas.

Associació Catalana de Facility Management

Building Smart Spain

Cercle d’Infraestructures
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Àrea Tècnica

El cateeb està representat i participa activament en les institu-
cions següents:

Consell per a la promoció de l'accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques.

Taula d’accessibilitat en les activitats de Catalunya (TAAC)

Taula per a la interpretació de la normativa de seguretat 
contra incendis (TINSCI).

Representació al Clúster de Seguretat Contra Incendis 
(CLUSIC)

Taula d’interpretació dels plans d’autoprotecció (TID-PAU)

Taula d’Habitabilitat de Catalunya

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 de seguiment del Consorci Metropolità de l’Habitatge.

Comissió Consorci Habitatge de Barcelona

Comissió Consorci de l’Habitatge Social de Barcelona

Taula de Coordinació APCE-COAC-caateeb sobre normativa 
de rehabilitació de Ajuntament de Barcelona

Comissió de formació continua del caateeb.

Comitè European BIM Summit.

Comitè Rehabilita

Comitè DAPCons

Consell assessor Espai Bombers

Observatori Barcelona Rehabilitació Arquitectònica (OBRA)

Grup Impulsa la Rehabilitació

CTN 198 Sostenibilidad en la Construcció AENOR

Junta directiva GBCE

Grup de treball de Geotermia

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

Barcelona + Sostenible

Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat: Grup de 
Cooperació COP2 per a la simplificació administrativa dels 
permisos d’obra

CONVENIS DE  
COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL

El Col·legi ha signat al llarg de l’any 2018 acords de col·laboració 
amb entitats del sector amb l’objectiu de treballar conjuntament 
i també per facilitar nous serveis als col·legiats. També s’han 
establert acords de col·laboració en l’àmbit comarcal i local. A 
continuació, enumerem alguns dels més destacats:

Conveni de patrocinador preferent amb PROPAMSA

Conveni de patrocini amb basf

Constitució de la Taula Tècnica de la Construcció-Promoció 
de Barcelona

Conveni marc de col·laboració amb Federació de Municipis 
de Catalunya
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Conveni marc de col·laboració amb Associació Catalana de 
Municipis

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per 
a la Fira Rehabilita

Conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya per a Rehabilita 2018

Conveni de col·laboració amb Càritas Interparroquial de 
Mataró per al manteniment d’immobles socials

Conveni de patrocini amb Construcció i Rehabilitació 4ARK

Conveni amb CaixaBank per a la promoció de relacions 
comercials i financeres

Conveni de servei LIWEB amb el Col·legi d’Aparelladors de 
Lleida

Conveni de col·laboració amb Roca Sanitario per a 
l’organització de l’European BIM Summit 2019

EMPRESES DEL SECTOR

El cateeb ha renovat i establert acords de col·laboració amb 
les empreses amb l’objectiu de desenvolupar conjuntament ac-
cions 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 des-
envolupament del programa d’acció col·legial i especialment 
en els àmbits de les publicacions, les sessions tècniques i les 
activitats de caràcter social. Les empreses amb les quals s’ha 
signat conveni de col·laboració l’any 2018 han estat:

PROPAMSA (Patró preferent del caateeb)

BANC SABADELL (Concert de Nadal)

BASF CONSTRUCTION SYSTEMS (Concert de Nadal)

CAIXA D’ENGINYERS  
(La Nit de la Construcció-Masters i Postgrau)

NEDGIA CATALUNYA (La Nit de la Construcció – Concert de 
Nadal- Campionat de Golf – Formació)

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

CAIXA BANK

ROCA (European Bim Summit)

Renovació del conveni 
amb l’empresa BASF
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SUPORT DE LES EMPRESES

Llistat d’empreses i entitats que han col·laborat amb el  
cateeb al llarg del 2018, ja sigui amb patrocinis, publicitat i or-
ganització d’activitats:

4ark, CONST. I REHB.

ACCA SOFTWARE S.P.A

ACTIS S.A.

ACV ESPAÑA, S.A.

ADECOSE

ALAINSA (Alamo Industrial)

ALLPLAN

AMAT IMMOBILIARIS

ANFAPA 

ANTENA OFC. COM. EMB. AUSTRIA

APPEC

ASEPEYO Mutua

ASUNTOS Y GESTIONES ( SALTOKI )

BANC DE SABADELL

BASF CONST. CHEMICALS 

BAUHAUS

BENTLEY SYSTEMS

BIM&CO

BIMETRICAL

BIS ARQUITECTES DAVID GARCIA 

BUDESA

BUSCH 1900.

CAIXA D'ENGINYERS

CAIXABANK

CAPTAE 

CECAM

CERACASA

CERTIS

CEYS

CHARTERED INST. ARC. TECH.

CLINICA DRS. MIRAVE

COINTECS

COLORKER

CONSTRUCTORA DE CALAF

CONSTRUCTORA DEL CARDONER

CONSTRUSOFT

CONTRACTA, OBRES TEC. I REHABILITACIO

CONTRAHUMITAT (Samuel Aceta)

CT Ingenieros de Catalunya A AISL

CUBIÑA 2016 

DAVID MUNNE

DECORESC

DOUBLE TRADE 

DROFUS AS

ECO LLAR SYSTEM 

EGC SERVICIOS DE ASCENSORES

ENCOFRATS ALSINA 

ESPA 2015
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EXNOVO

FARO SPAIN 

FINESTRA CONFORT

FUNDACION LABORAL DE LA CONST.

FUNITEC (LA SALLE)

GATELL ENGINYERS

GEOSEC

GRESPANIA

GROWINGS BUILDINGS

GRUPGO (Garcia Ormeño)

HERMS 

HP

IBERTRAC 

IDOM

IMKAT OBRAS CONTRATAS Y PROYEC

INECO

INFOEDITA COMUNICACIÓN

IPB.

ITALSAN S.L.

ITEC

JACOBS SPAIN

KNAUF INSULATION

KUBUS INFORMATIESYSTEMEN  (SOLIBRI )

LOPEZ SAEZ ANDREW ( SOLIBRI )

LUMION

MAPEI SPAIN

MEDICLINICS

MORALES TOSAR, FERNANDO- BIM 6D

MORGANTI SPA (Kapirol)

MUSSAT

NEDGIA CATALUNYA 

NOU BAU

PAVINDUS

PLANA HURTOS ENGINYERS 

PLUGGO 

PORCELANOSA 

PPG DYRUP SPAIN

PREDECAT

PREMAAT

PRESTO IBERICA

PROPAMSA

REHABILIT 

REINE

RFA-TECH LTD ( OGUM )

ROBERT BOSCH - JUNKERS

ROCA SANITARIO 

ROSA GRES

ROURA ANGLADA

SACYR, INFRAESTRUCTURAS

SAINT-GOBAIN DISTRIBUCION CONSTR.

SARL MOVE TO BIM (BIM DATA )

SCHLÜTER SYSTEMS

SIKA

SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES
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SOLIBRI OY

STABILIT EUROPA

STANDAL

STANDARD HIDRAHULICA 

STRUCTURALIA

STUDIO DESIGN CONSULTING 

TALLERES ESCORIAZA (ASSAABLOY)

TECHNAL

TECMAR SOLUCIONES

THANKIUM CIA( 3ds )

THERMABEAD IBERICA

TINTOPRONTO 

TOLDOS ROS

TOPCON

TRAC

TRESPA IBERIA

TRIANGULO MK SER. & Con. ( AUTODESK )

TROJOLA & LISTE ( MILLER & COIBERICA )

TST SERVEIS TECNICS

TST SERVICIOS TECNICOS S.L.

TST TORRES SERVICIOS TECNICOS

URSA IBERICA AISLANTES

VERTISOL

VIA CELERE DESARR. INMOB.

VIAJES EL CORTE INGLES

VISUAL TECHNOLOGY LAB ( VT-LAB )

ZIGURAT
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COL·LEGIATS, PRECOL·LEGIATS I SOCIETATS

El Col·legi és la institució que representa i ordena l’exercici de la professió d’aparellador, arquitecte tècnic i 
enginyer d’edificació i treballa per promocionar-lo tècnicament i econòmicament, com també per projectar la 
seva funció social. Per a dur a terme aquesta tasca, el cateeb 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 cateeb integra un col·lectiu professional format per gairebé 
7.300 aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, així com també les societats professionals 
col·legiades. 

El cateeb 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 cateeb 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.

El Col·legi representa i 
ordena l’exercici de la 
professió d’aparellador, 
arquitecte tècnic i enginyer 
d’edificació i treballa 
per promocionar-lo 
tècnicament i econòmica-
ment, com també per 
projectar la seva funció 
social

INTEGRANTS DEL CAATEEB1.5
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Nombre de col·legiats 

Nombre de col·legiats del caateeb amb col·legiació única 7.190

Col·legiats com a segona col·legiació i altres casos amb efectes a 31/12/2018 79

TOTAL 7.269

INTEGRANTS DEL Caateeb

Nombre de col·legiats 7.269

 - En actiu 5.606

 - Sense activitat professional  1.663

Nombre de precol·legiats 101

Nombre de societats professionals 191

Nombre d’afiliats 3

TOTAL 7.564

Aquestes dades estan tancades a 31 de desembre de 2018

INTEGRANTS DEL CAATEEB
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ALTES I BAIXES

El servei de Col·legiació és el responsable de tramitar els pro-
cessos de col·legiació (altes, baixes, reingressos i trasllats). 
Al llarg del 2018 s’han col·legiat 248 professionals, dels quals 
165 són de nova incorporació i 83 corresponen a reingrés en el  
cateeb. S’han donat de baixa 416 col·legiats, dels quals 332 
corresponen a baixa voluntària, 4 han estat baixa per trasllat 
a un altre col·legi, 55 han causat baixa per defunció i 25 per 
l’article 18D dels estatuts del cateeb. Del total de baixes vo-
luntàries, 98 corresponen a col·legiats jubilats. El resultat final 
és que a 31 de desembre de 2018 el nombre de col·legiats del 
cateeb és de 7.296.

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL

Els col·legiats del cateeb 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: 318

Barcelonès i Baix Llobregat: 4.532 *

Maresme: 572

Osona-Moianès: 208

Vallès Occidental: 925

Vallès Oriental: 453

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

416

248

318
572

208
453

925

261

4.532

COL·LEGIACIÓ1.6
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DONES 

 Estàndard:  1.512

 Júnior: 64

 Sènior:  27

 Invalidesa: 11

HOMES 

 Estàndard:  4.583

 Júnior: 120

 Sènior:  869

 Invalidesa: 83

TOTAL

 Estàndard:  6.095

 Júnior: 184

 Sènior:  896

 Invalidesa: 94

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 tècnic, 
enginyer d’edificació o graduat en ciències i tecnologies de 
l’edificació. El Col·legi va realitzar 3 sessions informatives en 
les quals hi van participar 31 col·legiats i col·legiades.

COL·LEGIATS PER GÈNERE

Del total de col·legiats a 31 de desembre de 2018:

Dones: 1.614 (22,2%)

Homes: 5.655 (77,8%)

5.655

1.614

COL·LEGIACIÓ

Els nous companys i 
companyes que van 
assistir a una de les 
sessions d’acollida al 
Caateeb
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PRECOL·LEGIACIÓ  
I COL·LABORACIÓ AMB LES ESCOLES

Apropem el món laboral a l’estudiant d’arquitectura tècnica i en-
ginyeria d’edificació mitjançant la precol·legiació. Amb aquesta 
modalitat, els estudiants poden formar part del Col·legi i acce-
dir a la majoria de serveis en les mateixes condicions que els 
col·legiats. Per altra banda, el Col·legi, amb l’estreta relació que 
manté amb les universitats, col·labora amb elles mitjançant  el 
lliurament de premis als millors projectes de final de carrera de 
l’escola La Salle i de l’Escola Politècnica Superior de l’Edificació 
de Barcelona (EPSEB). A més, organitza conferències i cursos 
gratuïts per als estudiants amb la finalitat d’apropar-los al món 
laboral.

El nombre d’estudiants que a l’any 2018 tenen la condició de 
precol·legiats és de 101 (63 homes i 38 dones).   

Alt Penedès - Garraf: 2 (1 home / 1 dona)

Bages - Berguedà - Anoia: 3 (2 homes / 1 dona)

Barcelonès - Baix Llobregat * : 78 (49 homes / 29 dones) 

Maresme: 2 (2 homes)

Osona - Moianès: 3 (3 homes)

Vallès Oriental: 2 (1 home / 1 dona)

Vallès Occidental: 11 (5 homes / 6 dones)

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

3 2 3
11

2 2

78

EXERCENTS I NO EXERCENTS

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

Així mateix, de conformitat amb la Llei 7/2006 d'exercici de pro-
fessions titulades de Catalunya, els professionals exercents es-
tan  obligats  a disposar d'una  assegurança  de responsabilitat 
civil. 

En canvi, es considera un col·legiat no exercent aquell que no 
desenvolupa cap activitat pròpia de la professió. 

Els col·legiats que constin com a no exercents no podran visar 
ni registrar treballs professionals,  no formaran part de la base 
de dades de la finestreta única (que engloba tots els arquitec-
tes tècnics exercents col·legiats en qualsevol col·legi de l'Estat, 
per facilitar l'exercici   en tot el territori espanyol) i tampoc po-
dran formar part de la borsa de treballs de tipus liberal o de les 
llistes de pèrits que gestiona el cateeb.

Exercents :  5.606 (77,12%)

No exercents :  1.663 (22,88%)

5.606

1.663
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RESIDENTS I NO RESIDENTS

Residents: 7.190

No residents : 79 

ACREDITATS

Són els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, 
així com altres titulats habilitats per a l’exercici de la professió 
regulada d’arquitecte tècnic, col·legiats en un altre col·legi, que 
volen exercir la professió dins l’àmbit del Col·legi de Barcelona. 
Han de visar en aquest col·legi de forma preceptiva els treballs 
professionals, acreditant la seva condició de col·legiats exer-
cents en el seu col·legi d’origen i complir tots els requisits legals 
i col·legials establerts. 

El nombre d’acreditats és de 1.559 repartits segons el quadre:

Acreditats Catalunya: 805

Acreditats Espanya : 754

7.190

79

SOCIETATS PROFESSIONALS

El nombre de societats professionals és de 191.

AFILIATS

El Col·legi pot admetre la integració voluntària de persones, 
físiques o jurídiques i institucions que tinguin relació amb la 
professió d’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació 
o amb el sector de la construcció, en general, així com una 
vinculació professional i/o afectiva amb el Col·legi, en qualitat 
d’afiliats i afiliades. 

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

Servei d’atenció de les denúncies, queixes i sol·licituds que 
plantegen al cateeb els consumidors i usuaris en relació amb 
la intervenció professional d’un col·legiat. D’acord amb la Llei, 
el Col·legi està obligat a atendre i tramitar totes les peticions i, 
si estan compreses dins del seu àmbit d’actuació legal, inter-
mèdia per resoldre-les. En el cas que la conducta denunciada 
vulneri la deontologia professional i constitueixi una infracció, 
el cateeb incoa l’expedient sancionador corresponent.

Queden excloses del SMC les reclamacions per responsabilitat 
civil, que en el seu cas s’han de tramitar a través de la compan-
yia d’assegurances del col·legiat, i les reclamacions per motius 
contractuals i econòmics que s’han de dirimir de forma priva-
da entre les parts o, en el seu cas, per la via de la mediació, la 
via arbitral o la jurisdicció civil. També queden fora de l’àmbit 
d’actuació del Col·legi les discrepàncies respecte al criteri del 
tècnic.

Indicadors smC 2018: expedients nous 57 (+24%)

TRAMITACIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS

En compliment de las funcions públiques que els col·legis pro-
fessionals tenen atribuïdes legalment, al cateeb li correspon 
exercir la potestat disciplinària sobre els seus col·legiats en el 
cas de conductes que suposin una vulneració dels seus deu-
res professionals, deontològics o col·legials i que constitueixin 
infracció prevista en la Llei 7/2006 de l’exercici de professions 
titulades i dels col·legis professionals de Catalunya (LCPC) i 
en els Estatuts del Col·legi. Les sancions aplicables i la seva 
graduació (en funció de les circumstàncies que concorrin en 
cada cas), també estan regulades en la LCPC i en els Estatuts 
col·legials.

Durant el 2018 no s’ha incoat cap expedient sancionador nou i 
s’han continuat tramitant els expedients no finalitzats iniciats 
en el 2017.

Les persones interessades poden consultar el resum de 
l’activitat deontològica del cateeb en lapartat específic del web 
col·legial:

https://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/laprofessio/codi/Pagi-
nes/activitat-deontologica.aspx

DEONTOLOGIA PROFESSIONAL1.7

D’entre les funcions públiques que els col·legis professionals tenen encomanades per la Llei i que 
justifiquen la seva raó de ser com a corporacions de dret públic, destaquen la de vetllar perquè 
l’exercici dels professionals s’adeqüi a la normativa aplicable i es respectin els drets i els inte-
ressos dels destinataris de les actuació professional. Per complir amb aquesta funció, el cateeb 
té establert el Servei de Mediació Col·legial o servei d’atenció de les possibles queixes dels con-
sumidors i usuaris dels serveis dels professionals, i, en els casos en que pot haver una infracció 
deontològica, exerceix la potestat disciplinaria que té atribuïda legalment.

https://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/laprofessio/codi/Pagines/activitat-deontologica.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/laprofessio/codi/Pagines/activitat-deontologica.aspx
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Núm.  Conducta objecte   Núm expedients que passen 
expedients de la queixa a expedient sancionador

12 Errors, inexactituts, mancances o - 
 discrepàncies del treball professional

15 No realització feina contractada -

4 No subscriure o lliurar el CFO i/o el CQ -

10 No formalització renúncia a l'obra -

1 Falsejament document col·legial -

4 Incompliment incompatibilitats professionals -

0 Motius contractuals i econòmics -

6 Reclamació de responsabilitat civil professional -

3 Utilització logotip del caateeb en - 
 interès particular 

2 Altres qüestions -

DEONTOLOGIA PROFESSIONAL

Denunciant 

 
 
 
 
Promotor  
client: 77% 
 
Tercers: 16% 
 
Ajuntaments,  
Generalitat, 
Jutjats: 0% 
 
Altres: 7% 
 
 
 
 
 
 

Resultat de la tramitació   
i intermediació col·legial

 
 
 
 
Expedients resolts: 77% 
 
Fora de l’àmbit  
del SMC: 0% 
 
Arxivats per manca de 
legitimació: 5% 
 
Passen a expedient 
sancionador: 0%               
 
En tràmit: 18% 
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COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL

La identitat institucional del cateeb està compromesa amb la 
sostenibilitat, com a opció davant la incidència que l’activitat de 
la construcció pot tenir sobre el medi ambient. El cateeb, sensi-
ble a l’actual canvi social i ambiental, aposta per un desenvolu-
pament 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 professio-
nals del procés de l’edificació. 

El cateeb va ser el primer col·legi professional que implantà els 
sistemes de gestió ambiental voluntaris, certificats ISO 14001 
i EMAS. Iniciat l'any 2003, aquest any també ha estat un any 
de canvis i renovacions ja que el nostre sistema s’ha adaptat 
a la nova versió de la ISO 14001/2015 i a les modificacions re-
querides en base a Reglament 2017/1505 amb un resultat molt 
satisfactori

En aquest mateix àmbit, s’han mantingut els contactes amb es-
coles i instituts, on s’ha dut 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 racional de l’energia. Tam-
bé s’ha desenvolupat aquests tallers arreu del territori en fires 
locals, així com en la biblioteca Ferrer i Guardia d’Alella (Mares-
me). Per tal d’ampliar els nombre de tallers pedagògics de què 
disposa el cateeb s’ha fet un concurs dirigit als col·legiats per 
crear nous tallers de divulgació a la ciutadania. Aquest concurs 
es va llançar el mes de maig i ha donat l’oportunitat de des-
envolupar la proposta de tallers a tres col·legiats: Neus Cristià, 
Enric Servera i Roser Vilanova, els quals van estar presents a la 
Fira Rehabilita 2018 amb els seus tallers sobre rehabilitació que 
duien per títol La casa ens representa, Cuida la casa com cuides 
el teu cos i De casa en casa. 

COMPROMÍS SOCIAL1.8

ACCIÓ SOLIDÀRIA

El Col·legi no ha desatès la vessant solidària. Enguany s’ha 
donat contingut i continuïtat al conveni subscrit amb Càritas 
Diocesana 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 Càritas gestiona, així com dels 
habitatges i espais que ocupin les persones de les quals té cura, 
ubicats en l’àmbit de les comarques de Barcelona. Amb aquesta 
finalitat s’ha anat estenent el conveni a la resta de diòcesis de 
la provincia de Barcelona com ara Terrassa, Sant Feliu, Vic o 
Mataró.

Signatura del conveni 
amb Càritas de 
Mataró
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També s’han organitzat jornades tècniques, s’han preparat arti-
cles per a la revista col·legial i per a mitjans de comunicació ex-
terns sobre rehabilitació, eficiència energètica, qualitat de l’aire, 
infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric i el gas radó, 
entre d’altres. S’ha actualitzat i creat nous continguts (nous 
temes clau, vídeos de difusió i noticies d’actualitat) en la web 
de l'Agenda de la Construcció Sostenible i s’ha fet la versió en 
anglès per arribar a un major nombre de públic objectiu. 

Aquesta web va ser creada l’any 1997 i és un punt de referèn-
cia per als tècnics, constructors, fabricants, estudiants i tots 
aquells ciutadans interessats en una construcció més soste-
nible. Dins aquesta web s’ha creat un comparador de declara-
cions ambientals de producte per a facilitar la feina d’elecció, 
per a tots aquells que han de prendre decisions d’elecció i com-
pra de productes amb un millor comportament ambiental.

QUALITAT CERTIFICADA

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

L’Àrea de Formació del cateeb és conscient que cal l’excel·lència 
per poder liderar la formació dels nostres professionals. Per 
aquest motiu, es va implantar un sistema de gestió de quali-
tat i l’any 2004 es va aconseguir la certificació iso 9001, que 
s’ha anat actualitzant any rere any. Això ens ha permès ampliar 
l’oferta formativa i, alhora, millorar-ne la qualitat. Amb aquesta 
finalitat, s’ha elaborat una política de qualitat que prioritza els 
aspectes de metodologia i gestió més importants que enriquei-
xen la formació que ofereix el cateeb.

COMPROMÍS SOCIAL

Taller infantil per 
promoure entre els 
més joves l’eficiència 
energètica a la llar
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RECURSOS HUMANS

Durant l’exercici 2018 i des de l’àrea de recursos humans el  
cateeb ha desenvolupat les accions següents:

1. Executar el pla de millora en l’atenció col·legial. S’han 
impartit un total de 12  accions formatives, per reforçar 
les competències genèriques dels llocs de treball com ara 
l’atenció al col·legiat i altres més específiques.

2. Formació i acompanyament en la creació i implantació 
de la nova plataforma de serveis digitals del caateeb.

3. Sensibilització interna en matèria de Llei de protecció de 
dades (LOPD).

4. Actualització DPT’s.

5. Execució del pla de prevenció de riscos laborals: Ava-
luació dels riscos dels llocs de treball, accions de formació 
i sensibilització al personal en matèria de prevenció, simu-
lacre de confinament, coordinació d’activitats preventives 
amb altres agents del caateeb.

Dades d’evolució estadística:

 Plantilla ETT’s Becaris TOTAL

2018 46 1 9 56

2017 46 0 10 56

Distribució de la plantilla:

  Dones Homes

Responsables d'àrea 4 5

Tècnics 7 4

Gestors 11 2

Atenció al col·legiat 13 0

TOTAL 35 11

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS1.9
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SERVEIS GENERALS

Les principals accions que s’han fet en aquest àmbit han estat 
les següents:

1. Incorporació de la figura del Facility Manager dins dels 
Serveis generals del caateeb. 

2. Estudi de necessitats dels espais de l’edifici.

3. Millores en general de les infraestructures del caateeb.

4. Canvi del mobiliari intern.

5. Canvi de taules a les aules.

6. Canvi del rack de la segona planta.

7. Buidar el magatzem de l’edifici del carrer Sant Francesc 
de Terrassa.

SISTEMES  
I DESENVOLUPAMENT INFORMÀTIC

L’acció realitzada en aquest àmbit ha estat centrada principal-
ment a desenvolupar el projecte de plataforma digital CRM del 
cateeb, si bé cal sumar altres tres accions:

1. Auditoria de seguretat informàtica.

2. Millores en el projecte Lliweb.

3. Millores en la connectivitat via Wiffi del caateeb.

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS
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Trucades ateses    Unitats       %

Visats            20.195 45%

Assessoria tècnica 7.827 17%

Assessoria jurídica       2.137 5%

Formació 1.442 3%

Servei d'Ocupació 1.055 2%

Centre atenció telefònica 12.431    28%

Total 45.087 100%

La centraleta telefònica del cateeb  ha 
rebut un total de 45.087 trucades, de 
les quals han estat ateses pel centre 
d'informació i consultes telefòniques un 
28% i la resta han estat ateses per ca-
dascuna de la resta d'àrees del Col·legi. El 
pes més important 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 
17% del pes.

ENTITAT DE REGISTRE DE CERTIFICATS DIGITALS

El cateeb és Entitat de Registre (ER) de IdCAT per delegació del Consorci d’Administració Oberta de  
Catalunya a Barcelona i les diverses delegacions comarcals i Autoritat de Registre de Firmaprofesional. 

Certificats operatius

El nombre de certificats operatius de Firmaprofesional al tancar el 2018 és de 56. Pel que fa al nombre de 
certificats operatius d’IdCat ha passat dels 628 al finalitzar el 2017 a 621 de finals de 2018.

CENTRE D'ATENCIÓ TELEFÒNICA2.1
 

Altes Revocacions Renovacions

11 0 1

726 185 0

737 185 1

 Altes Revocacions Renovacions

Firmaprofessional 17 5 1

IdCat (tots) 559 144 0

TOTAL 576 149 1

Altes Revocacions Renovacions

-35% -100% 0%

30% 28% -

28% 24% 0%

2017 2018 Variació
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L'ACTIVITAT PROFESSIONAL I EL VISAT

Després de 2 anys d’evolució positiva dels visats de treballs d’obres i seguretat, les dades del 2018 mostren una 
certa desacceleració, amb un descens global del nombre de treball d’un 4%, evidenciant un cert estancament. Tot 
i això, destaca el 168% d’increment de les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE) resultat de l’aflorament d’edificis 
que tot i estar obligats a obtenir el certificat d’aptitud per antiguitat, encara no l’havien fet. Aquest repunt que es 
va iniciar a l’any anterior es produeix incentivat per una campanya de l’Agencia de l’Habitatge recordant l’obligació 
a propietaris i comunitats. Pel que fa als informes, que inclouen a més les actuacions pericials i els llibres de 
l’edifici, aquests s’incrementen un 11%, i els estudis de seguretat un 18%.

SERVEIS DE VALIDACIÓ  
I EXERCICI PROFESSIONAL2.2
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TREBALLS VISATS    2017    2018    % DESV

Projectes 5.623        5.479    -3%

Documentacions tècniques 2.384       2.253                  -5%

DO+DEO 9.111          8.830     -3%

DEO 3.452 3.276    -5%

Estudi Seguretat (es) 542        638    18%

Estudi Bàsic Seguretat (ebs) 3.641      3.502     3%

Coordinació Seguretat 8.062 7.998     -1%

SUMEN OBRA I SEGURETAT 32.815 31.976 -3%

Informes 2.114 2.342 11%

Certificat d’Habitatge Usat (cHU) 26.863 22.907 -15%

Certificats Eficiència Energètica  2.998 2.657    -11%

ite 1.259 3.370     168%

Altres 996 790     -21%

SUMEN ALTRES TREBALLS 34.230 32.066  -6%

TOTAL 67.045      64.042                  -4%

A més dels visats de la demarcació de Barcelona, el cateeb ha tramitat 2.980 expedients corresponent a la 
resta de províncies catalanes i 118 en cooperació amb la resta de col·legis professionals de l’Estat.   L’opció 
de registrar treballs professionals en lloc de visar continua amb un pes residual del 1,5% respecte al total 
d’expedients tramitats. Només s’han comptabilitzat 963 actuacions registrades al llarg del 2018.

SERVEIS DE VALIDACIÓ  
I EXERCICI PROFESSIONAL
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ELS VISATS DE TREBALLS D’OBRA

Durant el 2018 s’han visat expedients corresponents a 12.106 direccions d’obres, dels quals 8.830 corres-
ponen a direccions de tècnic únic i 3.276 a direccions d’execució d’obra, habitualment associades a obra 
nova. Això suposa que s’han visat un 3,6% menys de direccions respecte el 2017 tot i que la progressió des 
del 2013 continua sent positiva, es detecta aquest 2018 un cert estancament, tot el fort ritme d’activitat 
d’obra en curs. En el gràfic podem comprovar l’evolució dels últims 6 anys.

Evolució direccions d'obra

LA TRAMITACIÓ I ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

El Visat digital es consolida com el canal habitual per a la tramitació en tot tipus d’expedient amb un 91% del 
pes total pujant dos punt respecte l’any anterior, deixant com a residual la tramitació presencial que només 
representa un 9% del total. En el gràfic es pot observar l’evolució del visat digital des del 2008: 

Pes oficina virtual
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Expedients presencials tramitats per oficines

Durant el 2018 s’han ates 6.596 visites presencials front els 175.502 contactes realitzats pels altres canals. 
Això suposa que el 96% de les consultes i/o tramitacions es realitzen per vies digitals o a distància, deixant 
com a residual el canal presencial. La gestió a distància representa el 93% del total de la gestió feta des de 
visats.

ATENCIÓ PER CANAL 2018

Visitants 6.596

Consultes telefòniques 32.626

Consultes correu electrònic 5.204

Encàrrecs missatgeria 95.229

Expedients digitals 42.443

Sumen 182.098

Total tramitació a distància 175.502

Pes tramitació a distància 96%

Barcelona
Vallès Occidental
Osona-Moianès
Maresme
Vallès Oriental
Bages-Berguedà-Anoia
Alt Penedès-Garraf

12%

8%

5%
5%

52%

8%

10%
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Informes d’Idoneïtat Tècnica de projectes 
d’obres a Barcelona

Durant l’any 2018 s’han emès 3.384 Informes d’idoneïtat tècni-
ca favorables, que representa una disminució del 1% respecte 
l’any anterior. Un total de 784 arquitectes tècnics col·legiats al 
cateeb, 17 arquitectes tècnics d’altres col·legis i 9 professio-
nals d’altra titulació han sol·licitat l’informe de Idoneïtat al ca-
teeb. 

Des de l’inici de l’aplicació de l’ordenança municipal a l’octubre 
del 2011 ja s’han emès 22.804 informe fins a finals del 2018. El 
pes més important dels informes realitzats ha estat la verifica-
ció de projectes tècnics, en especial les rehabilitacions de faça-
na, patis, mitgeres i cobertes, així com les reformes interiors 
d’habitatges i locals i la implantació de millores d’accessibilitat 
en edificis i locals.

 Expedients %

Projecte de llicència 126   4%

Projecte tècnic 3.186 92%

Documentació tècnica 145 4%

TOTAL 3.457 100%

Validació de la Idoneïtat de les  
inspeccions tècniques d’edificis

La revisió de la idoneïtat de la ITE s’ha realitzat al 98% de les ITE 
visades, un total de 3.097 expedients de ITE.

INFORMES D’IDONEÏTAT TÈCNICA (IIT)

El cateeb és entitat habilitada per a la verificació i control de 
projectes i documentacions tècniques. 

Durant l’any 2018 s’han realitzat els següents tipus d’informes. 

1) La verificació i control de projectes i elaboració 
d’informes d’idoneïtat tècnica en els tràmits d’intervenció 
municipal d’obres des del 2011.

2) Verificació de la idoneïtat dels informes d’inspecció tèc-
nica d’edificis, com a valor afegit al visat d’aquest tipus de 
treball. 

S’han tramitat un total de 6.481 expedients d’Idoneïtat Tècnica, 
un 52% de projectes d’obres a Barcelona, un 48% d’inspeccions 
tècniques d’edificis.

Consultoria d'Indoneïtat Tècnica

La unitat d’idoneïtat tècnica ha atès un total de 5.786 consultes. 

A continuació es relaciona el tipus de consulta rebut: 

Tipus de document Consultes %

Idoneïtat Barcelona 3.514   68%

ite 992 16%

cmH 334 6%

Atribucions i altres temes tècnics 362 7%

S’han publicat a través del butlletí setmanal 7@ de notícies 
5 preguntes freqüents i noticies sobre el tràmit d’Idoneïtat a  
Barcelona i 3 sobre el tràmit de ITE. Aquestes informacions es 
poden trobar també a la pàgina web del Col·legi.
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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 con-
sultes poden ser presencials, per telèfon o bé per correu electrò-
nic. Les matèries de consultes abasten les matèries següents:

Modalitats d’exercici professional

Inici d’activitat professional com a liberal

Fiscal

Laboral i Seguretat Social

Contractació liberal

Societats professionals

Funcionaris

Contractació per a l’Administració

Atribucions professionals

Exercici professional

Responsabilitat civil

Legislació específica del sector

Legislació relacionada amb l’exercici professional

Nombre de consultes ateses l’any 2018: 1.953 (+4%) 

89% telefòniques o per correu electrònic 

11% visites presencials

El tema de consulta més comuna ha estat les atribucions i 
competències professionals, la seva defensa davant els ajunta-
ments i els conflictes que es generen amb altres professionals, 
especialment en un moment en què s’incrementa l’activitat del 
sector.

Altres temes destacats han estat l’assessorament sobre l’inici 
de l’activitat com a liberals i sobre els avantatges o inconve-
nients de constituir una societat professional; la revisió de con-
tractes d’arrendament de serveis professionals, especialment 
de funcions no regulades com la del Project manager; les con-
sultes diverses relatives a l’exercici professional, com ara inci-
dències en les obres; recomanacions en cas de renúncia i en 
situacions de paralització i represa d’obra; permisos i tramita-
cions amb les administracions públiques, en especial pròrroga 
de llicències; infraccions urbanístiques i expedients sanciona-
dors i sobre la interpretació de la normativa sectorial. També 
s’ha fet assessorament per a l’aplicació de normativa que ha 
entrat en vigor, com la nova Llei de contractes del sector públic, 
que ha comportat canvis importants en les licitacions de ser-
veis tècnics, i com el reglament general europeu de protecció 
de dades, que s’ha divulgat a través de la guia elaborada per a 
la seva implantació en els despatxos professionals i amb una 
jornada específica.

Cal destacar l’assessorament sobre responsabilitat civil i asse-
gurances, especialment la conscienciació de l’obligatorietat i la 
necessitat d’assegurança i la recomanació i revisió de pòlisses, 
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. Finalment, es man-
té l’assessorament en matèria laboral i de Seguretat Social; en 
matèria fiscal, inclòs el suport davant d’inspeccions tributàries 
per justificar determinades despeses professionals deduïdes; i 
les consultes dels professionals al serveis de les administra-
cions públiques, en especial, sobre incompatibilitats o les fun-
cions i responsabilitats dels tècnics municipals.

ASSESSORIA JURÍDICA2.3
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SERVEIS DE GESTIÓ JURÍDICA

SERVEI ACTIVITAT 2018

Defensa d’atribucions professionals 18 informes 

Reclamació extrajudicial d’honoraris 2 expedients

Registre de societats professionals  191 societats d’alta *

Emissió certificats col·legials 

Certificats estàndards  2.162

Certificats específics 17

Certificats històric professional 41

Emissió certificats per a tercers  7

Legitimacions signatura / compulses professionals    1

Resposta d’oficis judicials 59

(*) Dades tancades a 31/12/18

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 cateeb 
ofereix als seus col·legiats un servei de reclamació de multes de trànsit. El servei és gratuït i es presta a 
les oficines del COACB, amb visita prèviament concertada amb l’advocat especialista extern, canalitzada a 
través de l’Assessoria Jurídica del cateeb.

ASSESSORIA JURÍDICA
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Modificació PGM Ajuntament de Barcelona: Presentació 
al·legacions en relació amb la destinació d’un 30% del sostre 
d’habitatge a habitatge de protecció pública.

Modificació ordenança llicències urbanístiques Ajuntament 
de Sant Cugat: Participació redacció per implantar habilitació 
dels col·legis com a ECAs per emetre els informes d’idoneïtat 
tècnica (en tramitació).

Pla normatiu Ajuntament de Manresa: Seguiment previsió 
derogació i nova aprovació ordenances de llicències i 
comunicacions d’obres, i d’activitats.

NORMATIVES DE L'ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL I 
PROFESSIONAL 

CGATE: Estatuts Generals (aprovats; seguiment tràmit 
aprovació per RD); Reglament de Règim Intern (en 
tramitació); Codi de bon govern (aprovat).

2. Jornades, sessions informatives  
i tallers pràctics

Sobre temes d’actualitat jurídica, legal i fiscal relacionats amb 
l’exercici de la professió i la responsabilitat civil:

Sessions d’inici activitat professional: modalitats d’exercici 
de la professió (25/1/18, 22/2/18, 15/5/18, 25/10/18) 

Sessió fiscal sobre novetats campanya de la renda 2017 
(24/4/18)

Sessió tancament exercici i novetats fiscals 2019 (29/11/18)

3. Pla d’acció de suport col·legial  
adreçat a tècnics municipals 

Definició de catàleg de serveis del cateeb per als arquitectes 
tècnics municipals i els vinculats a altres administracions pú-
bliques (assessorament jurídic i tècnic, ofertes de concursos i 
convocatòria de llocs de treball públics, assegurances de res-
ponsabilitat civil, formació, programació de sessions específi-
ques, etc.

Jornades per als arquitectes tècnics municipals: (23/2/18 
Maresme; 25/10/18 Alt Penedès-Garraf)

Campanya de col·legiació tècnics municipals caateeb+acció 
Intercol·legial

Convenis de col·laboració amb la Federació de Municipis de 
Catalunya i amb l’Associació Catalana de Municipis

ALTRES ACCIONS  
EN L’ÀMBIT JURÍDIC

1. 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:

NORMATIVES ESTATALS

Projecte de llei reguladora contractes crèdit immobiliari: 
Esmena perquè els professionals puguin prestar serveis de 
taxació per a entitats de crèdits (tasca actualment reservada 
a les societats de taxació), presentada a través del CGATE (en 
tramitació).

Llei del treballador autònom: Divulgació novetats als 
professionals.

NORMATIVES AUTONÒMIQUES 

Llei de l’arquitectura: Seguiment implantació contractació 
independent DEO+CSS, impugnació licitacions i campanya 
amb les administracions públiques licitadores.

Avantprojecte modificació Llei de simplificació 
administrativa.

Projecte modificació decret composició òrgans urbanístics 
Generalitat: Presentació al·legacions per aconseguir la 
representació de la professió de l’arquitectura tècnica en la 
Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya i 
en les Comissions Territorials d’Urbanisme (en tramitació).

Projecte modificació decret de mediació en les relacions de 
consum.

Agenda Urbana de Catalunya (en tramitació).

Decret de desenvolupament de la Llei d’accessibilitat (en 
tramitació).

NORMATIVES LOCALS 

Modificació Ordenança reguladora procediments 
d’intervenció municipal en les obres (ORPIMO) Ajuntament de 
Barcelona: Presentació d’al·legacions perquè el compromís 
de realització del pla d’auscultació no fos del tècnic sinó del 
promotor.

Modificació ordenança reguladora terrasses de l’Ajuntament 
de Barcelona.
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4. Nova Llei de contractes del sector públic

Estudi i pla de divulgació de la nova Ley de contratos del Sector 
Público i les seves incidències en els concursos de contractes 
de serveis tècnics. Aplicació integrada amb les especificitats 
regulades per la nova Llei de l’arquitectura de Catalunya.

Estudi Llei i divulgació als professionals (web +7@ 21/2/18)

Estudi plecs clàusules contractes de serveis tècnics 
d’Infraestructures.cat i Institut Municipal Habitatge 
Barcelona

Sessió de presentació nous plecs clàusules 
d’Infraestructures.cat al caateeb (29/11/18)

5. Adaptació al nou Reglament europeu de 
protecció de dades personals

Estudi i adaptació per al compliment per part del cateeb del nou 
Reglament ruropeu de protecció de dades (RGPD), que va entrar 
en vigor el 25 de maig de 2018. Projecte adaptació cateeb al 
nou RGPD; designació delegat protecció de dades (DPD): Se-
guiment implantació i assessorament permanent. Pla de suport 
per a l’adaptació dels professionals al RGPD:

Sessió informativa compliment LOPD pels professionals 
(5/4/18)

L’informatiu 2T: Publicació article compliment LOPD pels 
professionals

Elaboració i divulgació Guia bàsica pel al compliment LOPD 
dels professionals (web +7@)

6. Campanya d’impuls i defensa  
de les atribucions i competències  
professionals dels arquitectes tècnics

Elaboració informes tècnics especialitzats sobre els coneixe-
ments i competències de la titulació d’arquitecte tècnic (edifi-
cació/construcció; urbanisme). Formació interna. Difusió ex-
terna atribucions professionals. Seguiment accions de defensa 
de les atribucions del col·lectiu: informes, accions polítiques i 
recursos. Destaca la defensa del recurs interposat per la CNMC 
contra el Decret de la ITE; la continuació de les gestions amb 
els ajuntaments per defensar les atribucions dels arquitec-
tes tècnics com a projectistes, la intervenció obligatòria com 
a directors d’execució de l’obra i les competències en matèria 
d’urbanisme; la continuació de les gestions amb la Direcció Ge-
neral de Patrimoni per defensar les atribucions en patrimoni; 
així com la defensa del posicionament dels arquitectes tècnics 
en convocatòries de concursos de llocs de treball.

7. Accions de millora de l’exercici  
de la professió

Estudi impuls modificació Ley del Estatuto Básico del Emplea-
do Público per possibilitar que les places d’AT a les AAPP tin-
guin el màxim nivell de la funció pública i hi puguin accedir els 
graduats i els titulats anteriors pre-Bolonya. Gestió a través del 
CGATE atès que és una llei d’àmbit estatal. Impuls de la mo-
dificació legislativa que millori el tractament fiscal del vehicle 
que s’utilitza per a l’activitat professional. Elaboració proposta 
i gestió a través del CGATE, atès que és una llei d’àmbit estatal. 

8. Implementació del sistema  
de compliment penal del CAATEEB

Seguiment de la implementació del sistema de prevenció de ris-
cos penals en el cateeb (i de les seves societats vinculades), 
amb l’objectiu de prevenir, detectar i reaccionar davant de pos-
sibles delictes i evitar la responsabilitat penal de la Institució.
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BORSA DE TREBALL

Servei Ocupació: Portal de treball

El Portal de Treball és de les seccions més visitades al web del cateeb, amb un total de 14.165 visites 
al llarg del 2018, un 2% més que l’any anterior. A través del Portal de Treball, les empreses publiquen 
ofertes de treball a les que els col·legiats inscrits poden optar com a candidats.

Evolució d’inscrits al Portal de Treball

Atès que a finals de l’any 2017 es va implementar el nou Portal de Treball del cateeb, observem que 
aquest 2018 hi ha hagut un increment d’un 126% en el nombre d’inscrits respecte l’any anterior. A 
finals del 2017 hi havia un total de 452 inscrits i, aquest 2018, un total de 1.021 candidats.

Evolució ofertes publicades al Portal de Treball

Aquest any s’ha produït un increment del 11% en comparació a l’any anterior. En el següent gràfic 
podem observar que les ofertes publicades han augmentat per sisè any consecutiu. 

Evolució publicació ofertes Borsa de Treball

SERVEI D'OCUPACIÓ2.4
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OFERTES SEGONS PERFIL

La demanda per perfils professionals continuen amb la mateixa tendència que als anys anteriors amb un 
pes similar. Els perfils més demandats l’any 2018 han estat el de tècnic de construcció en un 23% del total 
de les ofertes; cap d’obra i/o de producció en un 22%, seguit del definit com a altres en un 11%, que inclou 
el perfil de tècnic d’estudis que és un dels més demandats. 

En un 7% cadascun, trobem els perfils de project i construction manager, director de projectes i director 
d’execució d’obres. Les ofertes restants es divideixen  en treballs relacionats amb enginyeria (6%), perícia 
i taxació (5%), tècnic de rehabilitació i intervenció d’edificis existents (4%), coordinador de seguretat i salut 
(3%), producció (3%) auditoria i verificació de projectes i control d’obres (2%), facilities/, property & asset 
management (2%) i per últim, en un 1% cadascun, trobem els perfils de tècnic generalista de capçalera, 
consultor, consell d’administració i especialista en materials i industrials de construcció. 

La gran demanda de tècnics de construcció permet observar com les empreses demanden cada perfils 
polivalents que realitzen funcions variades al voltant de l’execució d’obres. 

Al gràfic següent s’identifica el ranking de pes per perfil:

SERVEI D'OCUPACIÓ

TÈCNIC CONSTRUCCIÓ

CAP D'OBRA I/O DE PRODUCCIÓ

ALTRES

PROJECT/CONSTRUCTION MANAGER/DIRECTOR DE PROJECTES

DIRECTOR D'EXECUCIÓ D'OBRES

ENGINYERIA

PERICIA I TAXACIÓ

TÈCNIC DE REHABILITACIÓ I INTERVENCIÓ EN EDIFICIS EXISTENTS

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

PRODUCCIÓ

AUDITORIA I VERIFICACIÓ DE PROJECTES I CONTROL D'OBRES

FACILITIES, PROPERTY & ASSET MANAGEMENT

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

TÈCNIC GENERALISTA DE CAPÇALERA

CONSULTOR

MANTENIMENT

ESPECIALISTA EN MATERIAL I INDUSTRIALS DE CONSTRUCCIÓ
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OFERTES PER LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El Servei d’Ocupació del cateeb realitza la difusió de la informació referent a les licitacions presentades a El 
Servei d’Ocupació del cateeb recull i difon la informació referent a les licitacions presentades a concurs pú-
blic de diverses administracions, així com les ofertes per a treballar a l’Administració Pública. Del buidatge 
del nombre de licitacions i ofertes de l’Administració Pública es desprèn que, durant el 2018 s’han publicat 
402 licitacions (67% més respecte al 2017). Així mateix, s’identifica un augment en el nombre d’ofertes pu-
blicades per treballar a l’Administració Pública vers períodes anteriors. 

CONSULTORIA DE SELECCIÓ DE PROFESSIONALS DE L’EDIFICACIÓ

La Consultoria de Recursos Humans del cateeb ofereix des de la captació i tria dels currículums de candi-
dats que més s’ajusten al perfil definit per l’empresa d’entre els captats a través de l’anunci publicat al  Por-
tal de Treball, fins  al procés de selecció complerta dels candidats més idonis d’acord al perfil definit con-
juntament amb l’empresa i l’avaluació dels candidats captats a través de la Borsa de treball i headhunting. 

La Consultoria del cateeb especialitzada en perfils professionals del sector de l’Edificació, ha augmentat 
els encàrrecs de recerca de candidats per les empreses,  després de varis anys amb menys activitat per la 
manca de demanda del sector. Així mateix, es realitzen informes d’avaluació competencial i proves tècni-
ques de candidats, o la realització de processos de selecció per a la creació de borses de treballs per a llocs 
a l’Administració Pública.
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Dades consultoria 2018

La Consultoria del cateeb ha realitzat un total de 37 processos de selecció de personal al llarg de l’any 
2018. La Tria Curricular, és un dels serveis de consultoria que aquest any ha disminuït en un 63% respecte 
el 2017. Però, en contraposició, hi ha un increment del 67% de les seleccions completes. Arrel de l’increment 
de demanda de professionals del nostre col·lectiu, i la necessitat de fer captació activa per la disminució de 
candidats disponibles, aquest any s’ha implantat un servei de preselecció de candidats amb recerca activa 
a través de Linkedin i altres mitjans, un nou servei ben valorat per les empreses que demanen professionals 
al cateeb perquè els ajuda a trobar més candidats en moments de menor disponibilitat per la forta activitat 
del sector. 

Respecte al número d’inscripcions a les ofertes publicades hi ha un total de 7.241, amb una mitjana de 8 
inscrits per cada procés. Les empreses constructores representen un 39% del pes de les ofertes rebudes, 
seguides dels serveis professionals (19%) que després de la crisis s’estan reorganitzant per assolir els nous 
reptes que la forta demanda del sector els hi requereix.

Tipus d'empresa segons sector 2018

CONSTRUCTORA

SERVEIS PROFESSIONALS

PROMOTORA-CONSTRUCTORA

ARQUITECTURA

EDIFICACIÓ

PROMOTORA

ALTRES

CONSULTORIA

OBRA CIVIL
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Anàlisi encàrrecs per tipologia de feina 

El total d’encàrrecs professionals rebuts durant el 2018 ha estat 
de 2.481, en comparació amb el 2017 representa un increment 
de 1.649 encàrrecs, el qual suposa un augment del 51%. 

 2017 2018 Variació %

Encàrrecs  1.649 2.481 +51% 
professionals

S’identifica un notable increment de les peticions d’Inspecció 
Tècnica d’Edifici (ITE), en concret s’han rebut 707 peticions més 
en comparació a les dades de l’any anterior. Aquest creixement 
és conseqüència de la campanya que l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya va iniciar el Juny del 2017, enviant cartes dirigides 
a propietaris i comunitats d’edificis que, per la seva antiguitat, 
haurien de fer la inspecció.

BORSA D’ENCÀRRECS PROFESSIONALS

Ciutadans i comunitats de propietaris es dirigeixen al cateeb 
amb la finalitat de sol·licitar un tècnic a qui encarregar un deter-
minat encàrrec professional. Aquests es reparteixen per rigorós 
torn entre els col·legiats inscrits a la Borsa d’encàrrecs profes-
sionals, tenint en compte el tipus de treball i les comarques que 
aquests han escollit prèviament. Els treballs sol·licitats de for-
ma més habitual són: 

Inspeccions tècniques d’edificis

Certificats d’habitatge usat

Taxacions i peritatges

Certificats d’eficiència energètica

A la Borsa d’encàrrecs professionals hi tenen accés tots els 
col·legiats en situació exercent, per tal de garantir al ciutadà 
que el professional reuneix les condicions per exercir segons la 
legislació vigent.   

Nombre de col·legiats inscrits

El nombre de col·legiats i col·legiades inscrits a la Borsa 
d’encàrrecs professionals ha augmentat respecte l’any ante-
rior. Mentre que el nombre d’inscrits l’any 2017 va ser de 518, al 
2018 se’n registren 632, fet que suposa un increment del 22%. 

Borsa d'encàrrecs per tipologia

ITE (INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS)

CERTIFICAT HABITATGE USAT (CÈDULA D'HABITABILITAT)

ALTRES

CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

INFORME

TÈCNIC PER REFORMA D'HABITATGE

PROJECTE D'ACTIVITATS

TÈCNIC PER REFORMA D'EDIFICIS

TÈCNIC PER REFORMA I/O ACONDICIONAMENT DE LOCAL

TEST ALUMINÓS

TÈCNIC DE CAPÇALERA

SEGURETAT A LES OBRES (COORD/EST. BÀSIC SEGURETAT I SALUT)
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Treballs assignats per comarca

Com bé es pot observar al gràfic que es mostra a continuació, 
el 52% de les sol·licituds d’encàrrecs professionals provenen 
de la comarca del Barcelonès (1.292 sol·licituds). En segona 
posició s’hi troba la comarca del Vallès Occidental (15% de les 
sol·licituds), Baix Llobregat (14%), Maresme (9%), Vallès Oriental 
(4%), Bages (2%), Anoia, Alt Penedès, Garraf i Osona i Moianès 
(1%). A la comarca del Berguedà es van realitzar 7 encàrrecs. 

Llistes de pèrits i experts

D’acord al que està regulat i/o a la petició de diverses entitats 
i institucions, el cateeb disposa de diversos llistats de tècnics 
d’experts en diverses matèries que es renova anualment en els 
períodes de renovació que demana cada entitat. D’entre els 
llistats d’experts que gestiona el cateeb, s’hi troben el llistat 
de pèrits de part, certificadors energètics pel registre públic de 
l’ICAEN, la borsa d’encàrrecs per a l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès, els pèrits judicials, els pèrits d’ofici, els experts per 
a l’Agència Tributària, els experts per al Registre Mercantil i la 
borsa d’experts per al Col·legi de Notaris. A continuació es mos-
tra la taula on s’hi especifica el nombre de col·legiats inscrits 
a cadascun dels llistats mencionats, durant l’exercici del 2018.

CERTIFICADORS ENERGÈTICS

PÈRITS DE PART

NOTARIS

PÈRITS JUDICIALS

REGISTRE MERCANTIL

PÈRITS D'OFICI

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

                2.370

          204

       193

    112

    90

  81

43

BARCELONÈS

VALLÈS OCCIDENTAL

BAIX LLOBREGAT

MARESME

VALLÈS ORIENTAL

ALT PENEDÈS

BAGES

GARRAF

ANOIA

OSONA

         54%

         15%

     11%

                 8%

        3%

     2%

     2%

   1%

  1%

  1%

Borsa d'encàrrecs per comarca

Llistat d'Experts 2018
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PROJECTE  
MENTORING JÚNIOR-SÈNIOR

El Projecte Mentoring, és un servei al col·legiat que té com a 
finalitat combinar l’experiència dels col·legiats veterans amb 
els primers passos en el exercici professional per part dels 
col·legiats més juniors. El mentor, com a font d’experiència, guia 
i aconsella al mentoritzat durant un temps en el procés d’inici 
de l’activitat professional. Durant el 2018 es va crear una parella 
mentor-mentoritzat. El tutoratge es defineix, inicialment, en 3 
grans àmbits d’orientació com són la gestió i organització del 
despatx professional, bones pràctiques a l’obra i bones pràcti-
ques en informes, valoracions i activitats pericials.

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

El Servei d’Ocupació ofereix a tots els col·legiats i precol·legiats 
del cateeb diferents activitats d’orientació professional per 
assegurar un desenvolupament dins la línia professional prò-
pia. En aquest servei s’emfatitza la rellevància de la recerca de 
treball o la millora de currículum, mitjançant orientacions, as-
sessorament i recomanacions per part d’un equip de consultors 
del cateeb. Durant aquest 2018 s’han realitzat 117 entrevistes 
d’orientació, el que representa un 31% més que l’any anterior.

PROGRAMES DE PROMOCIÓ  
I DESENVOLUPAMENT

Programa Job Marketplace

El Job Marketplace és una activitat que té com a objectiu po-
sar en contacte els professionals amb les empreses interes-
sades a captar talent. En aquesta activitat es van inscriure 66 
col·legiats, dels que finalment van realitzar 52 entrevistes per 
part de les 14 empreses que oferien 17 posicions diferents per 
cobrir 26 vacants. 

L’European BIM Summit – Marketplace

L’European BIM Summit Marketplace es un espai de trobada en-
tre empreses BIM interessades en contactar amb professionals 
amb perfil especialitzat en aquesta metodologia y professionals 
en recerca activa de llocs de treball en aquest àmbit. L’activitat 
es du a terme en el marc de la celebració de l’European BIM 
Summit (EBS) que organitza el cateeb junt amb BIM Academy 
i Building Smart Spain. En aquesta edició es van inscriure 19 
professionals amb formació i/o experiència BIM i 8 empreses i 
es van realitzar 36 entrevistes amb candidats de perfil BIM. En 
aquest mateix espai es va habilitar el servei anomenat Eleva-
tor Pitch, que consisteix en la gravació d’un vídeo-presentació 
personal amb una durada de 2 minuts que, posteriorment, els 
participant podran publicar dins del seu perfil Linkedin, Youtube 
o bé enviar a empreses com a presentació curricular.
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VOLUNTARIAT CÀRITAS

El mes de juliol de 2016 el cateeb va iniciar la col·laborarció 
amb Càritas Diocesana signant  un conveni amb Caritas Bar-
celona mitjançant el qual, el Col·legi es compromet a fomentar, 
entre els seus col·legiats, un voluntariat 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 a persones que reben l’atenció d’aquesta 
institució. A partir d’aquell moment, des del cateeb es gestiona 
una llista de professionals de l’arquitectura tècnica, disposats 
a col·laborar de forma altruista amb l’entitat. Aquesta mateixa 
iniciativa s’ha replicat amb altres de les diocesis de Càritas i, 
hores d’ara, hi ha signats convenis amb les de Sant Feliu de 
Llobregat, Terrassa, Maresme i l’Arxiprestal de Vic. 

Les línies de treball obertes en l’actualitat són les següents: 

- Expedients d’activitats de local 

- Construction manager d'obres

- Catàleg de locals de Càritas 

Fins a la data de tancament de la memòria 2018 s’han inscrit un 
total de 31 col·legiats i col·legiades disposats a oferir els seus 
serveis de forma altruista a Càritas Diocesana. Cal destacar 
l’elevat grau d’implicació dels esmentats voluntaris. 

Premi d’Emprenedoria 2018

L’any 2018 es va convocar la III edició del Premi d’Emprenedoria 
del cateeb. Aquest guardó té com a objectiu fomentar i impul-
sar 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 desenvolupament social i 
econòmic de l’entorn. Dirigit a tots els col·legiats, cal presentar 
un projecte empresarial, valorant la viabilitat econòmica, co-
mercial i financera, l’esperit emprenedor i la nova visió de les 
sortides professionals i metodologies de treball en el sector de 
l’edificació. La comissió de selecció del Premi d’Emprenedoria 
2018 es va reunir per analitzar i valorar les presentacions dels 
projectes presentats. Aquest any van ser dues les candidatures 
que van optar al premi. 

- “AliAT BIM” de Joan Ignasi Gil.

- “Rethink” de Judith Peralta.

El guardó està dotat amb 3.000 € en concepte d’ajudes per po-
der desenvolupar el projecte i el suport del cateeb i acom-pan-
yament d’experts en emprenedoria en la seva posada en marxa.

Lliurament del 
premi a Judit 
Peralta a càrrec 
de Cristian-Marc 
Huerta i Jordi 
Gosalves
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La Memòria de gestió del cateeb recull l’activitat feta estrictament pel Col·legi. No obstant això, en aquest capítol 
es decriu també la informació relativa a l’activitat feta des de la Corredoria d’Assegurances, tot i tenir identitat 
pròpia, atesa la seva importància i implicació en la nostra realitat professional.

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 assessorament i el millor servei per a la con-
tractació 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, renegociant i millorant les cobertures, capitals assegurats, 
primes, etc. Continua treballant també en la millores de les dades relatives al sinistres, dels quals ja tenim infor-
mació 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.

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

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

TIPUS RECLAMACIÓ 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2019

Extrajudicials 75 72 77 60 84 28,57

Civils 74 41 30 32 37 13,51

Penals 4 8 3 11 3 -266,67

Laborals 0 0 1 0 0 0,00

Sancionadors 1 1 1 4 6 33,33

C. Preventives 11 13 21 53 40 -32,50

TOTALS 165 135 133 160 170 5,88

Evolució de la sinistralitat de responsabilitat civil professional 2018 dels col·legis de Barcelona i Lleida

CORREDORIA D'ASSEGURANCES2.5
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PREMAAT

El nombre total de mutualistes gestionats a Barcelona i Lleida es de 4.991 dels quals 2.011 son mutualis-
tes actius (42,3%) i la resta consten com a mutualistes passius o amb limitació de drets  (57,7%). També 
s’han beneficiat d’altres prestacions de premaat  97 mutualistes actius, (prestacions per accident, natali-
tat, nupcialitat, paternitat, maternitat, risc derivat d'embaràs, etc). Aquest any han estat tramitades un total 
de 1.750 peticions del col.legiats mutualistes de Barcelona i Lleida (altes, reingresos, prestacions, trasllats, 
baixes, etc). 

Premaat . Mutualistes Barcelona-Lleida ACTIUS LIMITACIÓ DRETS PASIUS

Grup Bàsic Ampliat  (*) 0 0 0

Grup premaat Professional 1.535 1.337 91

GRUPS OBLIGATORIS 1.535 1.337 91

Grup Bàsic no obligatori 0 0 704

Grup Professional Modular 121 303 2

Grup PLUS Estalvi Jubilació 271 31 81

Grup PLUS Assegurança de Vida 4 0 0

Grup PLUS Accidents 7 0 0

Grup PPA 57 0 1

Altres grups 16 13 181

GRUPS VOLUNTARIS 475 347 969

 TOTAL MUTUALISTES 2.011 1.684 1.080

 

Repartiment de 
prestacions 
mutualistes passius

Prestacions periòdiques

Situació mutualistes Barcelona-Lleida de PREMAAT 2018

(*) L’1 de noviembre es va fer el trasllat de la totalitat de Grup Bàsic al Grup Professional segons l’acord de 
l’assemblea general de mutualistes celebrada al juny
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L’any 2018 hem planificat, una vegada més, un programa formatiu amb una 
estructura que facilita cobrir les necessitats del nostres col·legiats, empreses 
i institucions vinculades al sector de l’edificació, atenent els canvis normatius, 
les noves tecnologies i la situació del sector. 

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

La formació del Col·legi s’imparteix a la seu central de Barcelona i també a les 
delegacions de l’Alt Penedès-Garraf, Bages-Berguedà-Anoia, Maresme, Osona-
Moianès, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Durant l’any 2018 al cateeb s’han 
realitzat 157 accions formatives, les quals sumen un total de 5.221 hores de 
formació i 1.394 alumnes.

FORMACIÓ2.6
 

Visita d’obra en un 
curs de postgrau 
del CAATEEB  
 
(Foto Chopo)
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FORMACIÓ IMPARTIDA

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

Les àrees de coneixement del 2018 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. 11a edició

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme.  
Perfil internacional. 28a edició

Postgraus

Postgrau de Facility Management. 12a edició 

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobiliaris. 
7a edició

Postgrau de Direcció d'Execució Professional. 18a edició 

Postgrau de Gestió de Projecte i Obra. 6a edició 

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions 
existents. 13a edició 

Postgrau BIM Manager. 10a i 11a edició

Postgrau de Quantity Surveying. 3a edició 

Postgrau Anàlisi de Viabilitat i determinació d’objectius 
d’operacions immobiliàries. 14a edició 

Postgrau de Coordinador de Seguretat i Salut en la 
Construcció. 23a edició

Postgrau de Cap d'Obra. 10a i 11a edició

Postgrau de Diagnosi i Reparació Estructural. 3a edició

S’han dut a terme 15 accions formatives, les quals suposen un 
total de 2.922 hores de formació que han rebut 158 alumnes. 
Els programes formatius s’han revisat i actualitzat.
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Enguany el postgrau amb més demanda continua sent el BIM 
Manager. El 2016 ja es van programar quatre edicions, i el 2017 
i 2018 s’han iniciat dues edicions respectivament. Es va progra-
mar una edició abans de l’estiu i una altra el mes de novembre. 
Al llarg del curs es fa una pràctica on els alumnes han d’anar 
aplicant els coneixements que es van treballant al llarg del 
postgrau (arquitectura, estructura, modelat, instal·lacions, etc). 

S’ha organitzat la tercera edició del postgrau Quantity Surve-
ying. Aquesta és una sortida professional molt adient per al 
perfil professional de l’arquitecte tècnic. Tots els alumnes de 
la primera i segona edició han aconseguit trobar feina o bé han 
pogut optar a una millora professional. 

S’ha recuperat el postgrau Cap d’obra, ja que actualment és una 
de les ocupacions més sol·licitades pel mercat laboral. S’ha fet 
una revisió i actualització del programa formatiu per adaptar-
ho a les necessitats actuals i s’han programat dues edicions, 
una abans de l’estiu i una altra després, amb una bona rebuda.

Els diferents màsters i postgraus s’han modulat a fi i efecte que 
l’alumne interessat pugui flexibilitzar la seva formació i dilatar-
la en el temps i també per poder focalitzar el seu aprenentatge 
en aquelles matèries que l’interessin, sense necessitat de fer tot 
el postgrau o màster. D’aquesta manera s’han fet els postgraus 
de Gestió de projecte i obra i Anàlisi de viabilitat i determina-
ció d’objectius d’operacions immobiliàries, que formen part del 
màster Project manager en edificació i urbanisme-Perfil inter-
nacional. També s’ha iniciat el postgrau Diagnosi i reparació 
estructural, que forma part del màster Rehabilitació en edifica-
ció.  Altres alumnes han cursat mòduls o matèries dels màsters 
i postgraus, aprofitant aquesta oferta modular.

S’ha continuat programant el postgrau Coordinador de se-
guretat i salut en la construcció amb una metodologia semi-
presencial, per fer més compatible l’activitat professional i 
l’aprenentatge.

Enguany s’ha plantejat el campus virtual campus.apabcn, la 
plataforma de formació Moodle, del Col·legi, com a recurs for-
matiu per tots els cursos de postgrau i màster. Aquesta plata-
forma permet fomentar la interactivitat entre professors i alum-
nes, ja que es poden obrir un fòrum per debatre temes d’interès, 
plantejar casos pràctics, formular preguntes sobre el temari, 
etc. L’eina resulta molt positiva ja que permet que els cursos 
siguin més dinàmics i participatius, a més de fomentar la inte-
racció entre alumnes. És un espai de trobada entre els alumnes 
i entre alumnes i professors. També permet ampliar l’oferta de 
material didàctic, ja que ofereix la possibilitat de treballar amb 
diferents formats (PDF, excel, PPT), amb vídeos, Links, Scorm, 
etc. 

FORMACIÓ CONTÍNUA REALITZADA 

Enguany s’ha continuat amb l’oferta formativa en BIM per donar 
resposta a la forta demanda en aquest àmbit. S’han fet cursos 
d’Autodesk Revit Nivell 1 que s’han complementat amb altres 
cursos BIM com ara Expert en instal·lacions amb BIM, BEP, BIM 
Execution plan, Navisworks per a la gestió de projectes, BIM per 
a la gestió de la informació i intercanvi de dades, BIM per a la 
direcció d'execució d'obres, etc. 

A l’àrea de rehabilitació i manteniment s’ha continuat progra-
mant formació sobre la ITE. S’han fet 7 edicions del curs Ins-
peccions ITE: diagnosi i terapèutica d'edificis existents a Bar-
celona,  Granollers, Mataró i Manresa. Aquesta formació s’ha 
completat amb cursos específics sobre ITE com ara Prediagno-
si de façanes, mitgeres i patis i ITE: Prediagnosi d’estructures. 
També s’ha programat un curs específic de casos pràctics de 
la ITE. S’han fet cursos sobre Llicències d’activitats (llicències 
ambientals) i Estintolaments (casos pràctics). 

S’ha continuat programant formació en l’àmbit de la certificació 
energètica d’edificis existents amb l’eina simplificada CE3X, del 
qual s’han realitzat 2 edicions. S’ha fet una edició del nivell bà-
sic de Plans d’autoprotecció i dues del nivell superior. També 4 
edicions de la Guia pràctica del coordinador de seguretat (cas 
pràctic) a Barcelona i Terrassa.

S’ha programat la cinquena edició del Curs bàsic de preven-
ció i seguretat en matèria d'incendis. Aquest curs prepara per 
a l’accés a l’examen oficial per obtenir la certificació tècnica 
de Nivell  Bàsic de Prevenció i seguretat en cas d'incendi, ex-
pedida per l'ISPC. S’ha realitzat conjuntament amb el Col·legi 
d’Enginyers de Barcelona. 

En matèria d’informàtica s’ha programat accions concretes 
en l’àmbit de d’Excel. També s’ha tornat a ofertar formació en 
Presto, TCQ i MS Project. S’han programat dues edicions dels 
cursos Lean Construction o com millorar la productivitat en la 
construcció i la gestió de projectes. S’han ofertat tres cursos 
subvencionats adreçats al col·lectiu: Amidaments i pressu-
postos amb Presto, de 30 hores de durada, que van seguir 45 
alumnes.
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En total s’han dut a terme 124 accions formatives, les quals su-
posen un total de 1.963 hores de formació que han rebut 892 
alumnes. A continuació us exposem la relació pormenoritzada 
de les accions formatives (formació contínua sense repetició) 
que s’han realitzat al cateeb durant el 2018:

 

BEP. BIM Execution Plan

Afectació del foc a les estructures

Amidaments i pressupostos amb Presto

Anàlisi de viabilitat de promocions immobiliàries

Anàlisi econòmico-financer

Anàlisi històrico-constructiu dels edificis

Aspectes previs a l'inici de l'obra

Auditoria de projecte

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

BEP. BIM Execution Plan

BIM per a la direcció d'execució d'obres

BIM: Gestió de la informació i intercanvi de dades

Càlcul i descens de càrregues en paret estructural

Canvi d'ús

Cas pràctic de la diagnosi i intervenció en edificis

Certificació energètica d'edificis existents (CE3X)

Comunicació amb llogaters

Control de qualitat

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

Control econòmic 

Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d'incendis

Curs pràctic de taxacions hipotecàries

Due Diligence

El control d'execució de les instal·lacions

El control d'execució d'obres

Els materials i les tècniques constructives tradicionals

Els serveis de la Due Diligence

Estimació de la resistència a la compressió del formigó

Estintolaments. Casos pràctics

Expert en Instal·lacions BIM (Building Information Modeling)

Explotació de la propietat

Extracció de mètriques i amidaments en entorns BIM

Fiscalitat immobiliària

Formació bàsica per elaborar plans d'autoprotecció (PAU)

Formació superior per elaborar plans d'autoprotecció (PAU)

Gestió de la documentació de l'obra

Gestió urbanística. Cas pràctic de planificació urbanística

Guia pràctica del coordinador de seguretat. Cas pràctic
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Habilitats humanes del cap d'obra

Inspeccions ITE. Casos pràctics

Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis existents

Intervenció en arcs, voltes i cúpules

Intervenció, consolidació, restauració i rehabilitació

ITE: La prediagnosi de façanes, mitgeres i patis

ITE: La prediagnosi d'estructures

La contractació a l'obra

La coordinació de seguretat en obres de rehabilitació i enderrocs

La gestió del despatx del director d'execució d'obra

La tramitació del certificat d’habitabilitat

Lean Construction: com millorar la productivitat en la construcció i 
la gestió de projectes

Llicències d'activitat (llicències ambientals)

Mesures de seguretat en les diferents activitats del procés 
constructiu

Mitjans de seguretat i salut

Navisworks per a la gestió de projectes

Obres d'urgència a la rehabilitació i manteniment d'edificis 

Patologia en formigó i fàbrica

Planificació i control de projectes amb Microsoft Project

Planificació i organització del temps, cost i recursos

Planificació tècnica de l'obra

Pressupostos i seguiment econòmic d'obres amb TCQ2000

Presto I. Amidaments, pressupostos i certificacions

Prevenció, seguretat i salut

Promoció i gestió del sòl per edificar

Proves i verificacions en fase d'obra en la intervenció d'edificis

Rehabilitació en façanes i cobertes

Rendibilitat d'un projecte immobiliari: VAN i TIR

Taules i gràfics dinàmics amb Excel

Taxació hipotecària

Valoracions immobiliàries

Value & Risk Management
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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 cateeb per impartir for-
mació al seu col·lectiu, hem realitzat 8 cursos de formació a 
mida, que han suposat 154 hores en les quals s’han format 97 
professionals.

S’ha renovat l’acord amb el Col·legi d’Aparelladors de Girona 
(CAATEEG) i s’han organitzat 9 cursos en les seves instal·lacions, 
que han suposat 168 hores en les quals s’han format 201 pro-
fessionals. També s’ha realitzat un curs de Diagnosi i terapèu-
tica d'edificis existents.-Revisions ITE a la seu de Tortosa del 
Col·legi d’Aparelladors de les Terres de l’Ebre (CAATEETE) de 8 
hores de durada, en el què han participat 44 tècnics.

El mes d’octubre es va impartir el curs Gestió de models BIM-La 
direcció d’execució i el Management en entorns BIM al Colegio 
de Aparejadores de Sevilla (COAATS), amb una durada de 16 ho-
res, on van participar 15 tècnics.

Agencia de Certificación Profesional

L’Agencia de Certificación Profesiona (ACP)l ha reconegut els 
postgraus Direcció i execució i control d’obres; Coordinador 
de seguretat i salut; Gestió energètica d’edificis i BIM Manager 
que ofereix el cateeb. 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 

L’any 2018 s’ha mantingut l’oferta formativa a través del portal 
Area Building School (ABS), que va crear-se l’any 2012, a partir 
del conveni signat entre el cateeb i Col·legi d’Aparelladors de 
Madrid (COAATM), amb l’objectiu de facilitar l’accés a la forma-
ció, eliminar les fronteres 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 de 
l’ABS. El curs que ha tingut més demanda ha estat del de Ni-
vell Inicial del curs Autodesk Revit. S’han fet cinc edicions del i 
s’han format 57 alumnes. 

Enguany s’han realitzat 4 edicions dels cursos Redacció 
d'expedients d'activitats a locals terciaris i Càlculs senzills en 
obres de rehabilitació i 3 edicions del curs Inspeccions i infor-
mes ITE-Diagnosi i terapèutica d'edificis existents. S’ha conti-
nuat l’oferta formativa en l’àrea d’idiomes, gràcies a l’acord sig-
nat amb l’Escola d’Idiomes Berlitz. 

En total s’han realitzat 30 accions formatives en línia, que han 
suposat 689 hores de formació i que han seguit un total de 210 
alumnes. Actualment la plataforma Area Building School www.
areabs.com té aproximadament 3.477 seguidors i 923 segui-
dors 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 la-
boral i econòmica, s’ha constituït una comissió de formació. 
A aquesta comissió s’ha convidat a professionals de diferents 
àmbits locals, que poden aportar les necessitats concretes de 
cada zona geogràfica i ajudar a adequar les accions formatives 
a la demanda de cada localitat. La comissió de formació està 
formada per Josep Mª Forteza, vicepresident segon i vocal de 
formació de la Junta de Govern del cateeb, diferents membres 
de les comissions territorials, el director de l’Àrea Tècnica, una  
representant de l’Assessoria Jurídica, la directora de Formació i 
el coordinador de Formació del cateeb. 
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SUPORT I  
AJUTS A LA FORMACIÓ

S’han concedit ajudes per fer cursos de màster i postgraus. S’ha 
donat suport als joves, als col·legiats amb dificultats econòmi-
ques, als alumnes i empreses que han fet formació al cateeb. 
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.

S’han concedit 396 ajudes de l’Àrea de Formació del caateeb 
a alumnes de màster i postgraus. Un total de 142 alumnes, 
dels 153 matriculats (un 92,8%), s’han beneficiat. Les ajudes 
han ascendit a 150.078,08 €.

Fundació Tripartita (FUNDAE). Hem continuat informant 
i gestionant el procés de bonificació per la formació dels 
treballadors de les empreses per mitjà de la Fundació 
Tripartita.  

Per tercer any consecutiu, la corredoria d’assegurances del 
cateeb Aparelladors Serveis Professionals (ASP), ha convocat 
l’any 2018 un total de 29 beques per als assegurats a la corre-
doria i que volen fer algun dels màsters o postgraus oferts pel 
cateeb. D’aquesta oferta de beques  s’han beneficiat 11 tèc-
nics i han significat un total valorat en 3.696,47 €. Enguany, i 
amb l’objectiu de facilitar l’accés dels tècnics a la formació s’ha 
mantingut la mateixa política de preus que l’any anterior.

PATRONA DE LA  
FORMACIÓ DEL CAATEEB 

Nedgia Catalunya Grup Gas Natural Fenosa ha estat patró de la 
formació de l’àrea d’Energia, Medi Ambient i Construcció Sos-
tenible.

          

LA QUALITAT DE LA FORMACIÓ

L’àrea de Formació del cateeb imparteix formació certificada 
amb la ISO 9001:2008 de gestió de la qualitat. Aquesta certifi-
cació es renova anualment des de 2003. Aquesta és una de les 
millors garanties que podem oferir per a aconseguir els objec-
tius que ens proposem. Anualment es defineix una política 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%. 
L’any 2018 s’ha adaptat el sistema de gestió de qualitat a la ISO 
9001:2015, fent una revisió integral dels procediments i regis-
tres. El curs acadèmic 2017-2018 els valors globals han estat 
de 86,30%, distribuïts en un 88,36% en formació contínua i un 
84,25% 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 té un doble objectiu, en primer lloc donar el tret 
de sortida al nou any acadèmic, amb la presentació del pla de 
formació del cateeb i en segon lloc, però d’igual importància, 
premiar i reconèixer públicament l’esforç realitzat durant el 
curs per part dels alumnes. En va celebrar a la sala d’actes del 
Col·legi i va comptar amb l’assistència de diversos membres de 
la Junta de Govern del cateeb, directors acadèmics, professors 
i alumnes amb els seus familiars i amics. El professor Pep Coll, 
director general de EiPM Enginyeria i Project Management i co-
director acadèmic del Postgrau en BIM Manager del cateeb va 
impartir una conferència amb el títol Què ens aporta el Block-
chain al sector de la construcció?. 

En el transcurs de l’acte es varen lliurar els diplomes dels dife-
rents cursos impartits, així com els premis als millors projectes, 
tant del màster com de cadascun dels postgraus. 

Els premiats en aquesta edició han estat:

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions 
existents 
Projecte: Estudi i diagnosi estructural de l’edifici ubicat al c/ 
Lluis el Piatós, 7 de Barcelona 
Autors: Itziar Gorostiaga i Silvia Rovira 

Postgrau de Facility Management 
Projecte Facility Management 
Autors: Gemma Sánchez, Anabel Ros, Teresa López i Albert 
Montes

Màster Quantity Surveying 
Projecte: Elaboració d’un mapa de processos pel Quantity 
Surveyor  
Autors: Raul Alvarez, Lourdes Pla i Isart Planas 
 
Projecte: Eina de predimensionat de costos per a projectes de 
reforma per a retail 
Autors: David Frías, Víctor Sánchez i Mireia Serrano

Postgrau en eficiència energètica d'edificis segons la ISO 
50.001 
Projecte: Implantació sistema de gestió energètica La Carrera 
Torelló 
Autors: Montse Solà i Albert Soler 

Màster Project Management en Edificació i Urbanisme 
Projecte: Promoció d’habitatges assequibles 
Autors: Clara Muñoz

Acte d’inici de l’any 
acadèmic 2018-2019 
del Caateeb  
 
(Foto Chopo)

Lliurament dels 
premis als millors 
treballs 2018 
 
(Foto Chopo)
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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. En aquest pla es plantegen diferents ti-
pus d’activitats formatives adreçades a reforçar les capacitats 
de transmissió de coneixement a l’aula, la metodologia pedagò-
gica, la preparació de material, etc. 

Enguany s’han organitzat accions com ara preparació de 
ponències, aspectes clau de la comunicació a l’aula i llenguat-
ge no verbal per a la docència. Totes tres han estat impartides 
per Teresa Baró, consultora de formació, formadora, escriptora 
i conferenciant. En aquestes activitats han participat 37 forma-
dors del cateeb.

TROBADA DE FORMADORS

El cateeb 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, així com de les novetats es duran a ter-
me en el nou any. Un segon objectiu és potenciar la relació del 
professorat amb el cateeb i el coneixement mutu. Això és, crear 
un equip docent sòlid que es sentin vinculats a la institució. 

Cada any s’organitza un tipus d’activitat amb una temàtica di-
ferent, que emmarca aquesta trobada que també té un caràcter 
lúdic. Enguany s’ha complementat amb un taller de tast de vins 
i formatges
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El Col·legi desenvolupa un intens programa d’activitats d’interès professional que es complementa 
amb d’alttres pensades per a la relació i de tipus institucional, així com activitats culturals 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 progra-
ma el trobareu complementat en el capítol corresponent a les delegacions territorials. 

Durant el 2018 es van realitzar un total de 194 activitats a Barcelona i a les delegacions. Aquestes 
activitats han estat classificades segons la seva orientació (pràctica professional, cultural, institu-
cional i lúdic-esportiva). El total de participants en les activitats organitzades durant l’any 2018 ha 
estat de més de 10.400 assistents, tenint en compte la seu central i totes les delegacions. 

Activitats per tipologia

Activitats segons el 
lloc d'organització

ACTIVITATS PROFESSIONALS 
I CULTURALS2.7

P. Professional

Cultural

Institucional

Lúdico-Esportiva

11%

8%

5%

7%

55%

46%

8%

3%

26%

Barcelona

Mataró

Terrassa

Vic

Manresa

Vilafranca

Granollers
13%

18%
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El Col·legi 
desenvolupa un 
intens programa 
d’activitats d’interès 
professional que es 
complementa amb 
altres activitats

Comissió d'activitats

L’objectiu general d’aquesta comissió és proposar, planificar, 
ordenar i compartir les activitats de caràcter lúdic, esportiu i 
cultural que es realitzen al cateeb i com a objectius més espe-
cífics 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

Fer el procediment necessari per a 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 COMISSIONS ORGANITZADORES

Comissió Sènior

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

Comissió Júnior

La Comissió Júnior neix de les necessitats dels integrants més 
joves del cateeb. El seu objectiu és implicar els joves estu-
diants i col·legiats en les activitats del cateeb com a eina de 
posicionament en el col·lectiu d’estudiants universitaris i futurs 
col·legiats. I també com a eina integradora i de participació dels 
més joves en els serveis i activitats del cateeb. Els seus objec-
tius 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

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.

ACTIVITATS PROFESSIONALS 
I CULTURALS
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LES ACTIVITATS REALITZADES

A continuació destaquem les principals activitats que s’han dut a terme al llarg del 2018.

European BIM Summit (IV edició)

La quarta edició de la Cimera Europea sobre BIM es va celebrar entre el dies 7, 8 i 9 de maig en l’Auditori 
Axa dins del complex de L’Illa Diagonal de Barcelona. Aquesta activitat ha estat organitzada amb el 
suport de l’Àrea Tècnica del cateeb. En el gràfic adjunt hi trobareu les xifres més destacades d’aquesta 
cimera internacional.
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Organitzada pel cateeb conjuntament amb BIM Academy i 
Building Smart Spain, l’European BIM Summit (EBS) 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.

En aquesta nova edició paral·lelament amb l’EBS, també s’ha 
celebrat el BIM Experience, una fira per a professionals locals 
per fer un primer contacte amb l’ús de la tecnologia que ja és un 
dels estàndards en l’arquitectura, enginyeria i construcció, així 
com el BIM 4 Students, on estudiants i professors del sector van 
poder conèixer què és el BIM, amb l’objectiu d’apropar aquesta 
tecnologia a universitats i escoles.

La cimera va tenir 424 assistents de tot el món i hi van partici-
par 33 ponents. També es va poder seguiren directe per vídeo 
estríming, amb un total de 155 accessos. Més de 22 mitjans de 
comunicació van assistir per informar sobre la cimera. 

L’European BIM Summit va tenir diversos patrocinadors, 
l’empresa Roca va ser el patrocinador principal per quart any 
consecutiu. Hi van participar 51 empreses col·laboradores, 11 
més que a la passada edició. També es va organitzar un Job 
Marketplace amb 8 empreses i hi van participar 18 candidats, a 
més d’un servei d’Elevator Pich. 

Inauguració de la 
IV Cimera Europea 
sobre bim celebrada 
a l’auditori de l’Illa 
Diagonal 
 
(Foto Chopo)
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Finalment, es va organitzar L’Arktek – Serious games, per a es-
tudiants d’art digital, programació i estudiants d’arquitectura 
tècnica que volguessin crear un videojoc aplicat al sector de la 
construcció i l’arquitectura, el qual va tenir un total de 15 par-
ticipants. 

La quarta edició de l’EBS en xifres:

779 assistents internacionals, provinents de tot el món, des 
de la Xina fins Estats Units, dels quals 424 han assistit al 
congrés, 214 han assistit al BIM Experience i altres 141 al 
BIM 4 Students.

33 ponents i moderadors d’àmbit mundial distribuïts en 15 
sessions amb un total de 35 ponències

155 sessions retransmeses per streaming, que han estat 
seguides per universitats d’Europa, Amèrica i Japó.

36 participants en el TalentBIM Marketplace 2018

51 Sponsoring & Partner Companies

325 preguntes es van formular per l’APP, així com 327 
descarregues d’APP’s relacionades amb l’event.

L’European BIM Summit 2018 també ha obtingut un gran suport 
institucional distribuït en dos comitès: el comitè d’honor i el co-
mitè estratègic, dins el qual es va comptar amb la participació 
de les institucions i associacions més significatives del sector, i 
va estar compost per 40 entitats, repartides en 15 col·legis pro-
fessionals, 8 administracions públiques o entitats dependents, 
8 institucions o associacions del sector d’àmbit nacional, 8 ins-
titucions o associacions internacionals del sector i l’empresa 
ROCA com a patrocinador principal.

Dos joves davant 
l’estand del 
Caateeb

Els participants 
en la trobada de 
creació de videojocs 
per a joves

Participació al Saló de l’Ensenyament 

Aquest any el cateeb s’ha estrenat al Saló de l’Ensenyament 
amb l’objectiu d’arribar als estudiants d’ESO, als alumnes dels 
cicles de grau superior i batxillerat per informar-los del Grau en 
Arquitectura tècnica i Edificació. Una part de l’estand era ocupat 
per les universitats catalanes que imparteixen el grau per tal 
de donar a conèixer entre el públic assistent el contingut i les 
característiques del seu pla d’estudis. 

Amb l’objectiu de cridar l’atenció dels visitants s’han creat uns 
personatges que ens identifiquen amb la professió (un de mas-
culí i un de femení): el Tec i la Nica. I com a element promocio-
nal es van sortejar entre els assistents unes ulleres de realitat 
virtual. L’activitat va ser un èxit i per l’estand hi van passar més 
visitants que l’any anterior, es van omplir més de 2.000 butlletes 
de joves interessats per la campanya. Per altra banda i segons 
els mitjans de comunicació, pel Saló de l’Ensenyament hi van 
passar més de 85.000 persones durant els 5 dies de fira. 

Aquesta activitat forma part del pla d’acció del cateeb per pro-
mocionar la professió d’arquitecte tècnic i els estudis de grau 
entre els joves adolescents.
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Premis Catalunya Construcció (XV edició)

El cateeb va convocar al novembre de 2017 la XV edició dels 
Premis Catalunya Construcció, que tenen com a objectiu de re-
conèixer públicament les funcions professionals relacionades 
amb els processos d’execució de les obres. Organitzats pel ca-
teeb i oberts a tots els professionals del procés constructiu, 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 ad-
quirint amb el temps un important valor de currículum per als 
seleccionats, finalistes i guardonats. Des de l’any 2004 i fins al 
2018 el nombre de candidatures presentades en totes les cate-
gories ha estat de 1.525. Els premis compten amb el suport del 
Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Engin-
yers d’Edificació de Catalunya i d’Arquinfad. L’organització dels 
Premis Catalunya Construcció compta amb el suport de l’Àrea 
de Comunicació del cateeb.

La difusió de la convocatòria es va fer a través dels mitjans 
col·legials com ara la revista L’informatiu, el setmanari electrò-
nic de notícies 7@, la pàgina web i les xarxes socials. També 
es va distribuir un comunicat a la premsa general i del sector. 
Altres entitats col·laboradores també van fer difusió de la con-
vocatòria. Pel que fa al jurat de la XV edició, aquest va quedar 
conformat de la manera següent:

President: Jordi Gosalves, president del cateeb

Vocals:
- Josep Maria Forteza, arquitecte tècnic i project manager,  
   vicepresident segon del CAATEEB 
- Valentí Julià, arquitecte tècnic i gerent de la constructora SEROM
- Eduard Gascón, arquitecte 
- Natàlia Crespo, arquitecta tècnica i coordinadora de seguretat
- Josep Camps, arquitecte tècnic
- Maria Lluïsa Sánchez, arquitecta i directora de l’enginyeria JSS

Membres del jurat 
en una de les visites 
a les obres de 
referència 

(Foto Carles Cartañá)

PREMIS
2018

CATALUNYA 
CONSTRUCCIÓ

15a edició

El total de candidatures presentades en aquesta XV edició ha 
estat de 94, xifra similar a l’any anterior (92). En les categories 
professionals van ser 82, presentades per equips i empreses 
responsables de dirigir, coordinar i projectar obres acabades 
durant els anys 2016 i 2017. Les 12 restants eren les candida-
tures del treball final de grau, provinents indistintament de les 
universitats públiques i privades de Barcelona, Girona i Lleida.

Per categories, el nombre de candidatures presentades va ser 
el següent:

1. Direcció de l’execució de l’obra  16

2. Direcció integrada de projecte  02

3. Coordinació de seguretat i salut  05

4. Innovació en la construcció  21

5. (1) Rehabilitació patrimonial  17

6. (2) Rehabilitació funcional   21

7. Treball final de grau   12

Després de fer una primera anàlisi individual i un procés de de-
bat en comú, el jurat en va seleccionar 46 candidatures pro-
fessionals, de les quals el jurat en va escollir 16 finalistes. Dels 
12 treballs acadèmics, el jurat en va escollir 3 com a finalistes. 
Tanca el capítol de guardons el Premi Especial a la Trajectòria 
Professional, que en aquesta edició el jurat va proposar conce-
dir a Robert Brufau i Niubó, arquitecte i consultor d’estructures.
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La Nit de la Construcció

Els guardons es van lliurar en el transcurs de la Nit de la Construcció celebrada el 
27 de juny al Paranimf de la Universitat de Barcelona (UB). La presentadora va ser la 
periodista Elisenda Camps i hi va participar l’artista i aparellador Pep Bou amb el seu 
espectacle de bombolles de sabó. Hi van assistir a la celebració més de 400 persones 
i va ser presidida per l’Honorable Senyor Damià Calvet, conseller de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat i el president del cateeb, Jordi Gosalves.

Al vestíbul de la Universitat es va muntar l’exposició amb les candidatures finalistes 
i per donar més visibilitat als premis, aquest any també s’ha editat una separata es-
pecial sobre els premis inserida en les pàgines centrals del Periódico de Catalunya. 
Quant a la difusió en premsa, aquesta ha estat similar a la de l’any anterior, prop de 60 
impactes en premsa general i del sector, en mitjans escrits en paper i electrònics. La 
difusió a través de les xarxes socials ha estat aquest any superior, sobretot a Twitter, 
Linkedin i Instagram.

Sopar al jardins de la 
Universitat Central de 
Barcelona  
 
(Foto Chopo)
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Sortides culturals

El cateeb va organitzar l’any 2018 diverses activitats relaciona-
des amb la cultura i la història de Catalunya, amb el suport de la 
Comissió Sènior. Una part d’aquestes activitats han estat orga-
nitzades conjuntament amb l’empresa de gestió cultural Cases 
Singulars. Cada mes s’ha fet una sortida per diferents cases 
modernistes que hi ha a Barcelona com ara la Casa Amatller, 
Casa Vicens, Les Punxes, la Biblioteca Arús, entre d’altres. Han 
estat un seguit de sortides que han tingut molt èxit entre tot el 
col·lectiu. A més d’aquest programa, s’hi ha afegit altres pro-
postes de la Comissó com ara les visites tècniques a les depu-
radores municipals de Sant Feliu de Llobregat i el Prat.

També s’han fet excursions fora de Barcelona, com per exemple 
a la Tarragona Olímpica passant pel Museu del Ferrocarril o la 
Sortida a la Seu Vella del Lleida tot fent una ruta pel nucli antic 
de la ciutat. En un altre àmbit, el de l’alimentació i salut, s’han 
organitzat conferències que han estat impartides per Jordi Va-
leta, per tal d’informar els companys assistentss sobre quina és 
la millor manera d’alimentar-se depenent de la salut de cadas-
cú i l’època de l’any en que ens trobem.

Exposicions

Durant el 2018, a la Sala d’Exposicions del cateeb s’hi van rea-
litzar les exposicions següents:

Vapors indians i els seus negocis

A càrrec de la Colla del pinzell, formada per 40 membres afi-
cionats al dibuix i la pintura que van exposar els seus quadres 
utilitzant una gran diversitat de tècniques. L’exposició recull un 
resum dels seus viatges mitjançant formats molt diferents. Al-
guns dels pintors de la Colla són col·legiats del cateeb. 

Art en Joc 

Producció olímpica del prestigiós estudi de disseny Villuendas 
i Gómez, que ens va cedir part del seu material per tal de po-
der fer aquesta exposició. L’aparellador Josep Ramon Gómez, 
que ha dedicat la seva professió al mòn del disseny gràfic, va 
ser l’encarregat de la creació del material gràfic dels esdeveni-
ments esportius més rellevants de la Ciutat Comtal per als Jocs 
Olímpics del 1992. 

Construcció d’una escola a Nicaragua

Exposició feta conjuntament amb Arquitectes Tècnics Sense 
Fronteres, que recull tot el projecte que han fet uns estudiants 
per tal de poder construir una escola a Nicaragua, a més d’una 
representació del procés de l’obra.  

Fons d’art del CAATEEB

El Col·legi va exposar el seu fons d’art, un conjunt d’obres cedi-
des pels expositors provinents de les exposicions que s’han fet 
al cateeb en el passat.

Visita guiada al 
Paluet Casades, 
seu del Col·legi 
d’Advocats de 
Barcelona
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Homenatge als 25 i 50 anys de col·legiació

El 14 de juny es va realitzar un homenatge a tots els aparelladors que l'any 1993 van de-
cidir col·legiar-se al cateeb 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 95 assistents. 
També es va celebrar, el dia 20 de setembre, el tradicional acte d’homenatge als com-
panys i companyes que enguany feien 50 anys de col·legiació al cateeb, tots aquells que 
es van col·legiar l’any 1968. Aquest any va tenir un total de 170 assistents.

Benvinguda als nous col·legiats

El cateeb dona la benvinguda als nous col·legiats amb una sessió en la qual es fa una 
visita a les instal·lacions del cateeb i en el transcurs de la qual els responsables de ca-
dascuna de les àrees de servei els hi expliquen detingudament les prestacions, serveis i 
avantatges que el cateeb posa al seu abast com a col·legiats. L’acte finalitza amb un net-
working tot brindant pel futur. Tots els nous col·legiats assistents s’emporten un casc de 
regal. Aquesta sessió es complementa amb la sessió d’assessorament d’Inici d’activitat 
on els nous companys i companyes podran assumir més facilitats i noves eines per des-
envolupar-se professionalment.

El grup que va 
celebrar els 25 anys 
de col·legiació junt 
amb les autoritats del 
Caateeb

Una de les sessions 
de benvinguda als 
nous col·legiats del 
Caateeb
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La festa de l’esport

El 15 de setembre va tenir lloc la Festa de l’Esport del  
cateeb. Es va organitzar un torneig de pàdel i un de futbol 7 a 
les instal·lacions de Valldaura Sport de Barcelona. La trobada 
va ser un èxit amb una participació de 40 persones. 

El Concert de 
Nadal celebrat a la 
Basílica de Santa 
Maria del Mar 

(Foto Chopo)

Un dels equips 
participants en la 
trobada esportiva

Concert de Nadal

La Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona va acollir un any més el tradicional Con-
cert de Nadal, que aquest 20 de desembre va fer la seva 22a edició. Més de 1.900 per-
sones, entre representants d’institucions públiques i privades, patrocinadors (Propamsa, 
Constructora Calaf) i col·laboradors (Banc Sabadell, BASF), col·legiats , familiars i amics 
de col·legiats van poder gaudir de l’Orquestra Simfònica del Vallès amb el Cor Cantiga 
dels Lluïsos de Gràcia. Un acte solemne per felicitar el Nadal als col·legiats, famílies i 
amics del cateeb. 

Festa infantil

El 12 de desembre va tenir lloc la xocolatada infantil. Aquest any 
es va optar per fer el taller: Cuida la casa com cuides el teu cos. 
I un altre espai d’animació on els més petits van poder gaudir 
d’un espectacle amb l’empresa ¾ de 15. Entre tots els assis-
tents es va repartir una rajola de xocolata de la fundació Enri-
queta Villavecchia, la xocolata més dolça de Nadal. Els diners 
de la xocolata van anar directament a nens malalts de càncer i 
altres malalties greus. 

Espectacle de 
pallassos per als 
més petits
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ACTIVITAT TIPUS LLOC

Tarda cultural: L'equilibri en l'alimentació, estil de vida Cultural Mataró

Exposició La colla del pinzell: vapors, indians i la seva indústria Cultural caateeb

Exposició: Premis Catalunya Construcció 2017 Cultural Terrassa

Espai empresa: Sistemes solars sota l'entorn dels edificis nZEB - ORKLI Pràctica professional Terrassa

Jornada Tècnic de capçalera: Vols participar en l'impuls del tècnic de capçalera? Pràctica professional caateeb

Espai Empresa: LATERLITE, Rehabilitació lleugera d'edificis Pràctica professional Vilafranca

Exposició: Premis Catalunya Construcció 2017 Cultural Terrassa

Sessió: Sessió informativa i de benvinguda per a nous col·legiats Pràctica professional caateeb

Trobada col·legial: 7è Sopar de col·legiats de l'Alt Penedès- Garraf Institucionals Vilafranca

Espai empresa: Recalçament d'edificis amb injeccions de resina expansiva. Pràctica professional Terrassa 
Diagnosi, control i modelització fem.

Sessió: Viquimarató de l'edificació, l'arquitectura i l'urbanisme Pràctica professional caateeb

Exposició: Variacions, de Tomàs Safont-Tria Cultural Mataró

Exposició: Premis Catalunya Construcció 2017 Cultural Terrassa

Sessió: El cafè dels dilluns Cultural Mataró

Tardes culturals: La ruta de les espècies Cultural Mataró

Sessió tècnica: La inspecció Tècnica d'Edificis (ite) Pràctica professional Vilafranca

Jornada informativa postgrau Cap d'obra: Presentació postgrau Cap obra Pràctica professional caateeb

Visita guiada: Instal·lacions supercomputador Marenostrum Pràctica professional Mataró

Sessió informativa: Calendari formatiu 2018 Intercol·legial Tècnica del Vallès Pràctica professional Terrassa

Tardes culturals: La ruta de les espècies Cultural Mataró

EBS day: Vision 360 en implantació BIM & LEAN Pràctica professional caateeb

Visita: Casa Vicens Gaudí Cultural caateeb

QUADRE RESUM D’ACTIVITATS

A continuació publiquem un llistat de les activitats de caire professional, institucional, cultural i lúdic,  
organitzades pel cateeb al llarg del 2018:
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Tardes Culturals: La ruta de les espècies Cultural Mataró

Taller: Vols aprendre a jugar a la botifarra? Cultural Vilafranca

Ponència: El polígon funicular. Una aproximació a Karl Culmann Pràctica professional caateeb

Taller: Inici activitat Pràctica professional caateeb

Jornada informativa al ciutadà: Estic obligat a passar la Inspecció Tècnica de l'Edifici (ite)? Pràctica professional Vic

VIII Edició futbol dual: Partit de futbol amb dues pilotes Lúdico esportiva Manresa

Espai empresa: Tractament d'humitats REHABILIT Pràctica professional Mataró

Tardes Culturals: La ruta de les espècies Cultural Mataró

Conferència: Alimentació en la gent gran. Prevenció en salut Cultural caateeb

Visita: Vapors, indians i els seus negocis Cultural Mataró

Visita: Tarragona olímpica Cultural caateeb

Esquiada nocturna: Sopar d'alçada al Niu de l'Àliga Lúdico esportiva Terrassa

Jornada tècnica: La Inspecció Tècnica d'Edificis (ite) Pràctica professional Mataró

Visita: Biblioteca Arús Cultural caateeb

BIM Experiencie Pràctica professional caateeb

BIM4Student Pràctica professional caateeb

European Bim Summit i Market Place: Espai Talent bim Pràctica professional caateeb

Jam Today.Haqueton BIM Pràctica professional caateeb

Assessoria jurídica: Sessió informativa sobre LOPD Pràctica professional caateeb

Sessió tècnica: La inspecció Tècnica d'Edificis (ite) Pràctica professional Vilafranca

Exposició: Vapors, indians i els seus negocis Cultural Terrassa

Visita Casa Amatller Cultural caateeb

IX Cursa intercol·legial Lúdico esportiva caateeb

Activitat en família: Ruta a les barraques de vinya Lúdico esportiva Manresa
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Jornada tècnica: La Inspecció Tècnica d'Edificis (ite) Pràctica professional Terrassa

Inaguració: Exposició art en Joc Cultural caateeb

Esmorzar amb demostració: BLK 360 Leica Pràctica professional Terrassa

Sessió informativa:Campanya de la declaració de la renda 2017 Pràctica professional caateeb

Sessió: Sessió benvinguda als nous col·legiats Pràctica professional caateeb

Jornada tècnica: Sistemes de reparació de forjats Pràctica professional Terrassa

Jornada tècnica: La Inspecció Tècnica d'Edificis (ite) - bàsic Pràctica professional caateeb

Jornada tècnica: La Inspecció Tècnica d'Edificis (ite) - avançat Pràctica professional caateeb

Exposició: Cartografies de l'ànima, de Manolo Gómez Cultural Vic

Jornada: Jornada pràctica del Llibre d’incidències en format web - Liweb Pràctica professional caateeb

Assemblea:Assemblea general de col·legiats Institucionals caateeb

Activitat esportiva: 7è Torneig de pàdel del caateeb Lúdico esportiva Terrassa

Matins de contrucció: Energia Fotovoltaica Pràctica professional caateeb

Visita guiada:Visita a la cimentera Lafarge Cultural Terrassa

Tardes culturals:Grans herois i grans dames de Hollywood Cultural Mataró 

Trobada de mutualistes Institucionals caateeb

Taller per a escoles:Amb la casa sí que s'hi juga  Pràctica professional Vic

Taller per a escoles:Amb la casa sí que s'hi juga Pràctica professional Vic

Taller per a escoles:Amb la casa sí que s'hi juga Pràctica professional Vic

Jornada tècnica:La Inspecció Tècnica d'Edificis (ite) Pràctica professional Vilafranca

Sessió tècnica. Campanya Tècnic de capçalera: La conservació i el manteniment dels edificis Pràctica professional Manresa

Espai empresa: Sistema de refoç de forjats Pràctica professional Vilafranca

Visita: Depuradora de El Prat de Llobregat Cultural caateeb

Taller: Inici activitat Pràctica professional caateeb

Jornada: Les APPs al sector de l'edificació Pràctica professional Terrassa

Sopar de col·legiats:11è Sopar de la Delegació del Maresme Institucionals Mataró
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Sessió Tècnica. Campanya "Tècnic de capçalera" :La conservació i el manteniment dels edificis Pràctica professional Vilafranca

Sessió tècnica: Campanya "Tècnic de capçalera" La conservació i el manteniment dels edificis Pràctica professional Terrassa

Visita guiada: Sincrotró Alba Pràctica professional Intercol·legial  
   - Terrassa

Jornada técnica: Nous ajuts per a la rehabilitació 2018 Pràctica professional caateeb

Visita: Casa Felip Cultural caateeb

Vista tècnica:Visita showroom a SIA BIOSCA Pràctica professional Vilafranca

Activitat lúdica: 2a sortida en moto a Arenys de Mar Lúdico esportiva Terrassa

Saló: Biz Barcelona 2018 Institucionals caateeb

Sessió tècnica: Campanya el Tècnic de capçalera: La conservació i el manteniment dels edificis Pràctica professional Granollers

Conferència: Osteoporosi i artrosi. Abordatge des de la medicina natural Cultural caateeb

Visita cultural: Lleida, La cobla dels joglars i la Seu Vella Cultural caateeb

Sopar 2018: Sopar de col·legiats d'Osona i el Moianès Institucionals Vic

L'energia fotovoltaica en l'edificació residencial urbana Pràctica professional caateeb

Sessió tècnica: Campanya el Tècnic de capçalera: La conservació i el manteniment dels edificis Pràctica professional Mataró

Jornada tècnica: Aïllament tèrmic per l'exterior d'edificis. Sistema Mapetherm Pràctica professional Mataró

Visita guiada: Visita guiada instal·lacions supercomputador Marenostrum Cultural Intercol·legial

Activitat lúdica:1r Torneig de Botifarra del caateeb Lúdico esportiva Vilafranca
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Trobada de professors Institucionals caateeb

European BIM Summit Day: Introducció al Lean Construction Pràctica professional caateeb

PREMAAT :Assemblea territorial PREMAAT 2018 Institucionals caateeb

Conferència:Com desenvolupar les habilitats de persuasió Pràctica professional caateeb

Acte:Homenatge als 25 anys de col·legiació Institucionals caateeb

Sopar 2018: Sopar de Col·legiats del Bages, Berguedà i Anoia Institucionals Manresa

Exposició: Extractes de natura, de Pere Codinach Cultural caateeb

Espai empresa: Diagnosi d'humitats de capil·laritat Pràctica professional Terrassa

Jornada tècnica: Aïllament tèrmic per l'exterior d'edificis: Sistema Mapetherm Pràctica professional Vic

Torneig de golf: 13è Torneig de golf del caateeb Lúdico esportiva caateeb

MUSAAT: Assemblea General MUSAAT 2018 Institucionals caateeb

Exposició: Construcció d'una Escola a Nicaragua Cultural caateeb

Espai empresa: Sistemes de reforç de forjats Pràctica professional Vilafranca

La Nit de la Construcció. Premis Catalunya Construcció Institucionals caateeb

Visita Casa Rocamora Cultural caateeb

10a Biennal artística col·lectiva del caateeb Cultural Terrassa

Sessió informativa:Jornada explicativa nou pla d'usos 2018 del districte de Ciutat Vella Pràctica professional caateeb

Exposició: De l'ofici a l'art, Francisco Cabanillas Cultural Mataró

Sessió: Drons, tecnologia i normativa Pràctica professional caateeb

Jornada informativa: Presentació postgrau Facility Management Pràctica professional caateeb

Jornada informativa: Presentació postgrau Property Management Pràctica professional caateeb

Jornada informativa: Presentació postgrau Cap d'Obra Pràctica professional caateeb

Jornada informativa: Presentació postgrau de Direcció d'Execució professional Pràctica professional caateeb

Jornada informativa: Presentació Postgrau BIM Manager Pràctica professional caateeb

Espai empresa: SIKA: Rehabilitació de façanes Pràctica professional Vilafranca

Jornada tècnica: La tecnologia dron (visita a BCN Drone Center) Pràctica professional Intercol·legial
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Convocatòria: 10a Biennal artística col·lectiva del caateeb Cultural Terrassa

Visita: Estudi Oleguer Junyent Cultural caateeb

Activitat esportiva: Festa de l'esport Lúdico esportiva caateeb

Jornada Informativa: Presentació Postgrau BIM Manager Pràctica professional caateeb

Acte homenatge: 50 anys de col·legiació Institucionals caateeb

Jornada informativa: Presentació Master en Rehabilitació Pràctica professional caateeb

Jornada tècnica: Rehabilitació de façanes - Sistemes i solucions Pràctica professional Vic

Jornada pràctica: El Llibre d'incidències en format web - Liweb Pràctica professional caateeb

Espai empresa: Sistemes de reforç per a la rehabilitació d'edificis Pràctica professional Vilafranca

Espai empresa: Sistemes de reforç per a la rehabilitació d'edificis Pràctica professional Granollers

Sortida nocturna a la mola amb lluna plena Lúdico esportiva

Jornada informativa: Presentació Postgrau Property Management Formació - Pràctica professional

Jornada informativa: Presentació Postgrau Facility Management Pràctica professional caateeb

Jornada informativa al ciutadà: Estic obligat a passar la Inspecció Tècnica de l'Edifici (ite)? Pràctica professional Granollers

Sessió: Sessió benvinguda als nous col·legiats Pràctica professional caateeb

EBSday Infraestructures i Bim: La implicació (oficial) del BIM en les infraestructures Pràctica professional caateeb

Jornada: Accessibilitat universal Pràctica Professional Intercol·legial

Jornada informativa: Presentació Postgrau Quantity Surveyor Pràctica professional caateeb

Exposició: Colla Maimakansu Cultural Mataró

Exposició: Verd, de Casper Van Leeuwen Cultural Vic

Mapei: Sistemes de reforç per a la rehabilitació d'edificis Pràctica professional Mataró

Visita guiada a les instal·lacions supercomputador Marenostrum Pràctica professional Intercol·legial

Viquimarató de l'edificació, l'arquitectura i l'urbanisme Pràctica professional caateeb

Jornada informativa: Presentació postgrau Cap d'Obra Pràctica professional caateeb

Jornada informativa: Presentació postgrau en Eficiència Energètica Pràctica professional caateeb

REhabilita 2018:Setmana de la Rehabilitació Pràctica professional caateeb
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Taller per a les escoles: Amb la casa sí que s´hi juga Lúdico esportiva Mataró

Presentació del llibre: 34 dies de tardor i 1 de primavera de Meritxell Borràs Cultural Mataró

Jornada informativa: Presentació postgrau de Direcció d'Execució professional Pràctica professional caateeb

Trobada del CEEC (Consell Europeu d'Economistes de la Construcció) Institucionals caateeb

Sopar 2018: 27è Sopar de la Delegació del Vallès Occidental Institucionals Terrassa

Visita: Palau Baró de Quadras Cultural caateeb

Jornada tècnica: Tèrmits i corcs, un problema estructural - Tractament d'humitats Pràctica professional Vic

Sessió tècnica: Jornada per als arquitectes tècnics municipals Pràctica professional Vilafranca

Lliurament de diplomes i Inauguració any acadèmic Institucionals caateeb

Taller: Inici de l'activitat professional Pràctica professional caateeb

Exposició: Premis Catalunya Construcció 2018 Cultural Mataró

Jornada tècnica: eines per al control de qualitat - LOSTEC, SA Pràctica professional Vic

Tardes Culturals: Monogràfic Johann Sebastian Bach Cultural Mataró

Sessió Federeció Municipis:La transformació digital i la simplificació dels permisos d'obres Pràctica professional caateeb

Sistemes de reforç per a la rehabilitació d'edificis Pràctica professional Manresa

Exposició: 10a Biennal artística Col·lectiva del caateeb Cultural Terrassa

Sopar 2018:Sopar de col·legiats del Vallès Oriental Institucionals Granollers

Exposició: Senzilleses, de Carles Cuscó Cultural Mataró

Taller per a les escoles: Amb la casa sí que s´hi juga Lúdico esportiva Terrassa

Visita guiada a les instal·lacions supercomputador Marenostrum Cultural caateeb

Sessió informativa PRINEX: Real State Software Pràctica professional caateeb

Sessió tècnica: GIS open source per la gestió del territori (QGIS) Pràctica professional Vilafranca

European Bim Summit Day: BIM i el seu impacte en les Administracions públiques Pràctica professional caateeb

Presentació llibre Manuel Sayrach Cultural caateeb

Espai empresa: Sistemes de reparació de forjats Pràctica professional Granollers
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Visita: Palau Macaya Cultural caateeb

Activitat: Curs de tall de pernil Lúdico esportiva

Exposició: Matèries, d'Àngels Jordà Cultural Vic

Sessió informativa: Novetats i canvis de Musaat i de Premaat 2019 Pràctica professional Vic

Acte de lliurament: 5è Premi Alex Mazcuñán i Boix Institucionals Manresa

JobMarket Place: Job Market Place Professional caateeb

Jornada tècnica: Com certificar les instal·lacions de protecció passiva. Pràctica professional caateeb 
La nova SP 136 i la Guia de bones pràctiques

Visita tècnica guiada: Habitatge unifamiliar de fusta a Sant Pere de Vilamajor Pràctica professional Intercol·legial  
  Tècnica 
  del Vallès

Presentació dels plecs de clàusules de concursos d'Infraestructures.cat Institucionals caateeb

Jornada oberta al ciutadà: Em puc desconnectar de les elèctriques? Pràctica professional Vic

Assessoria jurídica:Sessió informativa fiscal Pràctica professional caateeb

Jornada tècnica:Intervenció en el patrimoni arquitectònic Pràctica professional Vic

Taller de les escoles: Amb la casa sí que s´hi juga Culturals Granollers

Jornada: Mobilitat elèctrica dins la ciutat Pràctica professional Intercol·legial  
  Tècnica  
  del Vallès

Xocolatada infantil Lúdico esportiva caateeb

Assemblea: Assemblea General Ordinària de col·legiats Institucionals caateeb

Visita: Palauet Casades Cultural caateeb

Actvitat: Taller d'estucs de calç esgrafiats o en calent per a tècnics Pràctica professional Mataró

Jornada tècnica: Jornada pràctica del Llibre d'incidències en format web - Liweb Pràctica professional caateeb

Exposició: Premis Catalunya Construcció 2018 Cultural Terrassa

Concert de Nadal Institucionals caateeb

Activitat lúdica: Caga Tió Lúdico esportiva Manresa



3

ÀREA TÈCNICA

Consultoria tècnica _ 113

Centre de documentació _ 119

Seguretat i salut _ 122

Rehabilitació i medi ambient _ 125



MEMÒRIA 
2018

113

Durant l’any 2018 s’han rebut 9.512 consultes en el servei de consultoria tècnica. Aquesta dada mostren un incre-
ment de consultes d’un 4,5% respecte de l’any anterior i un 28,8% respecte l’any 2015, on comença la recuperació 
econòmica, mostrant una tendència a l’alça. Les consultes han estat tant telefòniques o per correu electrònic com 
presencials, amb contingut pluridisciplinari.

Via d’entrada de les consultes    Consultes % total 

Telefòniques directes 7.786 81,85%

Telefòniques via centre d’atenció telefònica (CAT)  281 2,95%

Presencials 582  6,13%

Correu electrònic 863 9,07%

TOTAL 9.512 100%

CONSULTORIA TÈCNICA 3.1
 

Consultes tècniques

Telefòniques directes

Telefòniques via centre d'atenció telefònica (CAT)

Presencials

Correu electrònic

6%

82%

9%

3%
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El temes més consultats per ordre són: ITE, infor-
mes, certificats, dictàmens, habitabilitat i canvi 
d’ús, legislació i normes, Codi Tècnic i el Llibre 
de l’edifici, seguretat i salut, projectes i direcció 
d’obres així com llicències d’activitats, control de 
qualitat i marcatge CE. També sobre patologies, 
rehabilitació, manteniment i urbanisme així com 
ajuts i subvencions, certificació energètica, ac-
cessibilitat en quant a ascensors i rampes, res-
ponsabilitats i atribucions (LOE) i finalment un 
bloc de consultes sobre temes diversos, com ara 
tràmits i gestions així com informació general 
del funcionament del Col·legi.

Tema Consultes        %  total 

ITE, Informes, certificats, dictàmens 2.440 25,65%

Habitabilitat i canvi d'ús 1.569 16,49%

Legislació i normes, CTE i Llibre de l’edifici  1.144 12,03%

Seguretat i Salut 876 9,21%

Projectes, llicències d’activitats, E-llicències 696 7,32%

Control de qualitat i marcatge CE 589 6,19%

Patologies, rehabilitació i manteniment 525 5,52%

Certificat d’eficiència energètica 510 5,36%

Accessibilitat, ascensors i rampes 388 4,08%

Responsabilitats i atribucions (LOE) 367 3,86%

Diversos: tràmits, gestions i informació general 408 4,29%

TOTAL 9.512 100%

Consultes tècniques

ITE, Informes, certificats, dictàmens

Habitabilitat i Canvi d'ús

Legislació i normes, CTE i Llibre Edifici

Seguretat i Salut

Projectes, Llicències d'activitats, E-llicències

Control de qualitat i marcatge CE

Patolodies, Rehabilitació, Manteniment, Urbanisme i 
Ajuts i Subvencions 
Certificat D'Eficiència Energètica (CEE)

Accessibilitat, ascensors i rampes

Responsabilitats i atribucions (LOE)

Diversos (tràmits, gestions, informació general...)
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DOCUMENTS A L’ABAST

El cateeb 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 està conformada per una sèrie de 
documents monogràfics sobre temes d’interès, que ofereixen la 
informació que el tècnic necessita per realitzar la seva pràcti-
ca professional. Els continguts han estat pensats per a l’àmbit 
normatiu de Catalunya i inclouen tota la informació que es con-
sidera necessària per al desenvolupament de l’àmbit concret 
que aborda 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 (2ed)

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 

26.2 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

43 Dubtes freqüents en la certificació energètica

44 Malalties professionals més freqüents en el sector  
 de la construcció (volum III)

45 Treballs verticals. Tècniques d’accés i posicionament  
 en altura

Nous documents a l’abast realitzats durant l’any 2018:

13.3  Residus en la construcció (2ed)

26.2 El projecte de bastida tubular

45 Treballs verticals. Tècniques d’accés i posicionament  
 en altura
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ASSAIGS DE LABORATORI

Durant l’any 2018, la consultoria tècnica ha donat serveis tant 
a col·legiats com a particulars amb els assaigs de laboratori. 

Els assaigs realitzats són:

Test aluminós 2018 % total

Particulars / Empreses 557      55,20%

Col·legiats / Societats col·legials 452        44,80%

TOTAL 1.009        100%

Aquestes dades mostren un increment de l’assaig del test  
aluminós d’un 5,99% respecte les dades de l’any anterior, on es  
comença a veure la recuperació econòmica. 

També s’han dut a terme altres assaigs específics com ara de 
densitats i porositats (6) i Carbonatació (1).

Test Aluminós

EINES INFORMÀTIQUES  
DESENVOLUPADES

Durant l’any 2018 s’han desenvolupat o s’han fet treballs de 
manteniment de les diverses eines informàtiques que es faci-
liten al col·lectiu professional

Actualització de les fitxes de residus per adequar-les a la 
nova normativa.

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

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

Fitxes per a la redacció del programa de control

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

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

Amb ALTRA, una eina informàtica que aplica els criteris de 
control proposats pel CAATEEB referents a la redacció del 
pla-programa i de la gestió, del seguiment i la documentació 
del control de qualitat.

Presentació informàtica de l’eina del programa de control de 
qualitat per al Col·legi de A Coruña.

Particulars / Empresas

Col·legiats / Societats col·legials

55%
45%
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ALTRES ACCIONS  
DE L’ASSESSORIA TÈCNICA

Representació i participació del Col·legi en les institucions  
següents: 

Consell per a la promoció de l'accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques.

Taula d’accessibilitat en les activitats de Catalunya (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).

Clúster de seguretat contra incendis.

Creació de la “Tabla relacional de control de calidad” del 
Consejo General de la Arquitectura Técnica.

Reunions per a la formalització del visat d’idoneïtat tècnica 
amb l’Ajuntament de Barcelona per implantar les e-llicències.

Col·laboració amb el grupa assessor per l’elaboració del 
programa de protocol VENCAT

Col·laboració i assistència tècnica en la desenvolupament del 
projecte europeu PLUG & HARVEST

Conveni de col·laboració amb la fundació privada Foment 
de l’Habitatge Social (fundació promoguda per Càritas) 
per facilitar tècnics voluntaris per emetre certificats 
d’habitabilitat.

SESSIONS TÈCNIQUES

European BIM Summit Day: BIM i Visió 360º en implantacions 
BIM i LEAN 

European BIM Summit Day: Una experiència de 
posicionament per a la professió

European BIM Summit Day: Estandars BIM: Guies, manuals i 
formats

European BIM Summit Day: INFRABIM

European BIM Summit Day: BIM i en el seu impacte en les 
Administracions Públiques

European BIM Summit 2018 (vegeu informació al capítol 
d’activitats professionals i culturals)

Jornada sobre el temes més consultats a l’assessoria i 
centre de documentació (Subvencions 2018)

Jornada incendis amb el Clúster de Seguretat contra Incendis

Jornada de presentació de l’eina Programa de Control de 
Qualitat al Col·legi d’Aparelladors de Terres de l’Ebre.

Sessió EBS Day 
celebrada al juny a 
Roca Gallery
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Durant el 2018 el Centre de Documentació ha rebut 44.625 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) 209.460

Consultes telemàtiques via web (documental) 36.365

Consultes (correu, telèfon i presencial) 3.055

Consultes de material a la sala 1.716

Visites al Centre de documentació 1.963

Préstecs de materials 1.526

Via d’entrada de consultes Resoltes % total

Presencials 1.634     53%

Telefòniques directes 847     28%

Telefòniques via centre d’atenció telefònica (CAT)  30     1%

Correu electrònic 544     18%

TOTALS 3.055       100%

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 3.2
 

Presencials

Telefòniques directes

Telefòniques via centre d'atenció telefònica (CAT)

Correu electrònic

53%
18%

1%

28%
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A més, destaquem que el Centre de Documentació acumula una 
gran col·lecció tècnica consolidada amb 20.336 llibres vigents, 
216 títols de revistes tècniques actius, 2.104 recursos electrò-
nics en el nostre catàleg i 589 DVD i CDROM.

Per motius d’espai s’ha fet una expurgació bibliogràfica a la 
delegació del Vallès Occidental i s’ha incorporat part del fons 
a la seu de Barcelona. El préstec es farà entre la delegació 
i la seu central amb els mitjans interns oportuns. L’any 2017 
es va començar a reorganitzar la documentació i aquest 2018 
ha estat pràcticament finalitzada. També s’està procedint a 
l’actualització del catàleg amb motiu de l’expurgació biblio-
gràfica de la delegació d’Osona-Moianès feta en anys anteriors.

Novetats incorporades 2018

Llibres 163

Recursos digitals     24

Revistes (noves subscripcions)     0

Normes (UNE, ISO...) consultades     120

Articles de revista 104

DVD i CD-ROM 5

Així mateix, en els últims anys s’han entrat 14.137 referències a 
les bases de dades de legislació del cateeb. S’han incorporat a 
la base de dades de legislació les 38 disposicions aprovades i 
publicades al BOP, DOGC, BOE i DOUE d’aquest any.

Hem gestionat 5 donacions de llibres i revistes proporcionades 
per col·legiats que ens han ajudat a incrementar el nostre fons 
i mantenir el nostre centre de documentació com un referent 
del nostre àmbit. També hem col·laborat amb L’informatiu fent 
difusió dels últims llibres adquirits a la biblioteca, amb una se-
lecció dels millors articles publicats en revistes del sector, ci-
tant 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’ha començat a fer una anàlisi de la situació dels 
vídeos (en format VHS/BETA/Umatic, etc) disponibles al Cen-
tre. Es revisarà els que en disposem dels drets per poder-los 
digitalitzar i es rebujaran els que tinguin un contingut obsolet. 
Finalment, s’han reorganitzat espais, fent tria i expurgació de 
documentació duplicada, per tal d’oferir més espai públic de 
consulta pels nostres col·legiats.

SESSIONS DEL  
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

2ª i 3ª Viquimarató de l’edificació

Activitats organitzades pel cateeb amb la col·laboració 
d'Amical Wikimedia amb l'objectiu d'actualitzar, ampliar i crear 
articles sobre els temes que ens interessen a la Viquipèdia.

Taller de recursos i fonts d'informació del 
Centre de Documentació 

Aquest any hem fet tres breus tallers on us hem explicat els ser-
veis, les eines i els recursos que s’ofereixen des de l'Àrea Tècni-
ca i el Centre de Documentació del cateeb per tal de facilitar les 
tasques del dia a dia professional.

Sessions de benvinguda a nous col·legiats

L’Àrea Tècnica col·labora amb l’Àrea de Col·legiació amb les tres 
sessions de benvinguda a nous col·legiats per tal d’informar-los 
de la missió, objectius i serveis que tenen a la seva disposició.
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ALTRES ACCIONS

En aquest 2018 hem col·laborat amb dues accions en el marc 
de campanyes per fer difusió de les nostres publicacions i fo-
mentar la lectura.

1Ref1LIB. De l'anglès «One Librarian, One Reference», és una 
campanya internacional on cada bibliotecari fa servir la seva 
expertesa per afegir una referència bibliogràfica en un article 
de la Viquipèdia.

Dia mundial de la eficiència energètica. Des del Centre de 
Documentació vam fer una selecció de recursos sobre 
energia i edificis. Els vam tenir més accessibles per préstec i 
consulta durant tota la setmana.

PÀGINA WEB

Durant el 2018 s’ha seguit treballant per millorar el web creant 
nous recursos i actualitzant apartats i bases de dades.

Actualització de continguts de les pàgines de l’Àrea Tècnica i 
del Centre de Documentació.

Biblioteca digital. Creació de l’apartat de biblioteca digital 
de la construcció on es posaran les publicacions i recursos 
digitals elaborats pel l’Àrea Tècnica. Aquest any disposem 
dels documents a l’abast, els manuals de diagnosi, els 
manuals d’energia i les aplicacions informàtiques.

Revisió i actualització de l’apartat de les ITE. S’han modificat 
enllaços i revisat els canvis de tramitació d’aquesta.

Fitxes de residus. S’han actualitzat i modificat les fitxes de 
residus amb els últims canvis normatius.

Pàgina de normes UNE. Afegim a l’apartat de les normes 
UNE, la consulta digital de les normes que ofereix el 
Consejo General de la Arquitectura Tècnica (CGATE). 
Actualment disposem de la consulta presencial al Centre de 
Documentació i de la consulta digital des de qualsevol lloc.

Incorporació de les guies tècniques de l’ajuntament de 
Barcelona a l’apartat de les circulars d’urbanisme. Amb motiu 
d’un nou format de guies tècniques, per part de l’Ajuntament 
de Barcelona, ampliem aquest apartat per poder posar les 
que publiquin.

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 el professional els pugui consultar quan 
ho necessiti..

Actualitat: S’han publicat notícies d’actualitat per informar 
al professional sobre les 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.
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SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN CAS D’ACCIDENT A L’OBRA

Des de desembre de 2009 el cateeb fa una atenció específica de suport al  col·legiat que té un accident  
laboral a l’obra en la qual intervé. El col·legiat pot establir contacte amb aquest servei a través d’un número 
de telèfon mòbil directe -també des del número general del Col·legi- que li 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 cateeb en tots aquests casos. El 2018 s’han atès 45 casos de col·legiats que han sol·licitat 
aquest servei.

CONSULTES DE SEGURETAT I SALUT

El 2018 s’han atès 881 consultes sobre seguretat i salut laboral, sobre tot relacionades amb l’exercici de 
coordinació, estudis i plans de seguretat i salut, formació i d’altres.

COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL CAATEEB

La Comissió de Seguretat i Salut del cateeb està formada per arquitectes tècnics experts en aquest àmbit. 
Es fan reunions cada dos mesos aproximadament en les que s’intercanvia informació d’actualitat i es fa 
assessorament en els projectes del cateeb, es debat i es dóna suport tant en futures accions del Col·legi 
com en projectes. 

SEGURETAT I SALUT3.3

Mitjans de seguretat 
i salut en una obra de 
construcció 

(Foto: Chopo)



MEMÒRIA 
2018

123

LLIBRE D’INCIDÈNCIES EN FORMAT WEB 
(LIWEB)

S’ha treballat per poder disposar de l’aplicació web del Liweb. 
Aquest consisteix en una aplicació 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. 
S’han complert les millores del Liweb de la Fase 2 i 3. 

Al llarg de l’any s’han fet les següents presentacions i sessions 
pràctiques i s’han signat els següents convenis:

Jornada de presentació a la seu del Col·legi d'Enginyers 
Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya (CETOP) el dimarts 
20 de febrer.

El divendres 25 de maig Jornada de presentació a la Cambra 
Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) el 
divendres 25 de maig.

Jornades pràctiques al CAATEEB sobre el Llibre d’incidències 
en format web (Liweb) per aprendre el seu funcionament. 
Dijous 3 de maig i 27 de setembre i dimarts 18 de desembre.

Presentació del Llibre d’incidències en format web (Liweb). 
Dimarts 9 d’octubre dins del Postgrau de coordinador en 
seguretat i salut en la construcció del CAATEEB.

El CAATEEB i la MUSAAT van reunir al novembre per parlar 
de la signatura d’un conveni a principis de l’any 2019, amb 
la finalitat de que els associats pugui accedir al Llibre 
d’Incidències en format web (Liweb).

SEGURETAT I SALUT
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COL·LABORACIÓ AMB L'INFORMATIU

La seguretat i la salut han estat presents en L’iInformatiu amb 
diferents aportacions, redactades des de la unitat de seguretat i 
salut, sobre temes d’actualitat, divulgació de consultes i dades 
estadístiques, entre d’altres informacions.  

PARTICIPACIÓ A CONTART 18

El dijous 31 de maig el cateeb es va presentar a la convenció 
de l’edificació d’àmbit estatal CONTART 2018 celebrada a Sara-
gossa la Guia, La prevención en la coordinación de seguridad y 
salud, enfermedades profesionales más frecuentes en el sector 
de la construcción. La comunicació va ser exposada en un pòs-
ter de la convenció i recollida en el llibre de comunicacions de 
CONTART. El cateeb va participar també a la taula rodona de 
seguretat i salut titulada, Novedades de seguridad y salud en 
los procesos constructivos. 

ALTRES ORGANITZACIONS

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 dels documents titulats Guia – La 
prevención en la coordinación de seguridad y salud – 
Enfermedades profesionales más frecuentes traduïda al 
castellà per presentar-la a la convenció CONTART 2018 
celebrada a Saragossa.

S’ha fet la redacció d’una fitxa titulada Fitxa de seguretat i 
salut: obres sense projecte (resum de la guia SEREM), la qual 
es una informació pràctica per als coordinadors de seguretat 
i salut.

S’ha fet l’actualització del Manual d’ús, Liweb 0.3, novembre 
2018 del Llibre d’incidències en format web - Liweb.

El cateeb ha participat a la taula d’interpretació dels plans 
d’autoprotecció (TID-PAU).

Xarxes de protecció 
contra els accidents 
durant l’execució 
d’una obra 

(Foto: Chopo)
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Les activitats que s’han realitzat durant l’any 2018 els agrupem en diversos conceptes: projectes, jornades pro-
fessionals, assessoria tècnica i altres accions, articles tècnics i presència pública i representació en el sector.

PROJECTES

Durant l’any 2018 s’han desenvolupat els següents projectes:

La Setmana i la Fira de la Rehabilitació  

L’edició d’aquest any de REhabilita s’ha celebrat en la seva versió completa que inclou la Setmana de la Rehabili-
tació i la Fira de la Rehabilitació. La Setmana ha tingut una durada de 5 dies i s’ha dut a terme durant els dies 15 
al 19 d’octubre. Els tres primers dies s’han fet 3 jornades en la Sala Cotxeres del Palau Robert de Barcelona i una 
jornada en la biblioteca Montserrat Abelló. Pel mati s’han fet sessions tècniques adreçades als professionals i 
empreses del sector i per la tarda s’han organitzat sessions adreçades als ciutadans en general. 

Els darrers dos dies es van organitzar 9 workshops en la sala d’actes del cateeb, impulsor i promotor de la Set-
mana de la Rehabilitació, organitzada conjuntament amb el comitè estratègic REhabilita, que conformen la Ge-
neralitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i representants de totes les entitats el sector. Hi han participat 
53 ponents i s’han inscrit 323 persones, amb l’assistència de 201. L’activitat ha comptat amb el patrocini de la 
Plataforma de la Construcción.

Per la seva banda, la Fira de la Rehabilitació s’ha fet durant el cap de setmana 20 i 21 d’octubre, ubicada en el 
Passeig Lluis Companys de Barcelona (Arc de Triomf), amb un espai expositiu, una Oficina de la Rehabilitació, tres 
espais per a tallers i un fotomatón, amb una afluència de 18.000 visitants. En l’espai expositiu hi han participat 
empreses i entitats amb un total de 30 estands que han mostrat la seva satisfacció pel lloc triat i per l’alta parti-
cipació ciutadana. En l’edició d’aquest any el cateeb hi ha participat amb dos estands on es facilitava informació 

Sessió d’inauguració 
de la Setmana de la 
Rehabilitació 

(Foto: Chopo)

REHABILITACIÓ I MEDIAMBIENT 3.4
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dels serveis col·legials, així com la promoció del paper dels apa-
relladors en aquest àmbit. En la part sud de la fira es va ubicar 
una carpa destacada i diferenciada de la resta, anomenada Ofi-
cina de la Rehabilitació, en la que s’informava i 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 Catalunya (GEDAC), el 
COAC i el cateeb. 

En l’Oficina de la Rehabilitació es va atendre 500 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, etc. En la part nord de l’espai firal estava ubicat el 
fotomatón, en la que s’oferia a les persones que visitaven la fira 
la possibilitat de fer-se i emportar-se una fotografia asseguts 
en una biga, havent-se realitzat prop d’un miler de fotografies.

Impulsar el Tècnic de capçalera

Per tal d’impulsar la figura del tècnic de capçalera s’han or-
ganitzat jornades per captar tècnics interessats a participar 
en accions de difusió d’aquesta figura professional. Amb els 
col·legiats que han volgut participar s’ha assistit, els dies 3 i 4 
de febrer, a la Fira de la Candelera de Molins de Rei (Baix Llo-
bregat) amb una carpa i el taller sobre energia i en la Fira de la 
Rehabilitació-REhabilita durant els dies 20 i 21 d’octubre.

S’ha llegit una comunicació en la convenció d’àmbit estatal 
CONTART 2018 i un pòster per a presentar les iniciatives que 
fa el cateeb per impulsar la figura del tècnic de capçalera i el 
manteniment que es recullen en les pàgines 696-706 del CON-
TART_LIBRO_2018_1_Junio-opt.pdf, sota el títol: Intervencio-
nes y actuaciones para conservar y mejorar el parque edificado. 
Herramientas y ejemplos del técnico de cabecera. 

Tallers de sensibilització sobre rehabilitació 
d’edificis

L’any 2018 s’han ampliat els tallers pedagògics de què disposa 
el cateeb per explicar i sensibilitzar als joves sobre tots els be-
neficis i els aspectes globals de la rehabilitació.

D’una banda el taller Amb la casa sí que s’hi juga s’ha realitza 
en 19 ocasions: a la Fira de Molins de Rei, a la Biblioteca Ferrer i 
Guardia d’Alella i a escoles de Vic, Mataró, Terrassa i Granollers. 
Més de 800 nens i nenes han participat enguany.

De l’altra, s’ha fet un concurs dirigit als col·legiats, per crear 
nous tallers de sensibilització. Aquest concurs es va llançar el 
mes de maig i ha donat l’oportunitat de desenvolupar la pro-
posta de tallers a tres col·legiats del cateeb: Neus Cristià, Enric 
Servera i Roser Vilanova, els quals van participar a la Fira Re-
habilita 2018 amb els seus 3 tallers sobre rehabilitació: La casa 
ens representa, Cuida la casa com cuides el teu cos i De casa 
en casa.

Manuals de diagnosi

S’ha continuat amb la redacció de manuals vermells de diagno-
si reiniciada l’any 2016, contractant uns ponents de referència 
per la redacció d’uns manuals en temes d’instal·lacions.

Durant l’any 2018, es va redactar els continguts i durant l’any 
2018 s’ha fet la revisió i edició dels manual de diagnosi i in-
tervenció en instal·lacions elèctriques i d’enllumenat, que s’ha 
publicat al gener, així com del manual de diagnosi i intervenció 
en instal·lacions de climatització i ventilació, que s’ha publicat 
al juny.

Aquest any s’ha iniciat la redacció dels manuals de diagnosi i 
intervenció energètica en façanes i el manual de diagnosi i in-
tervenció energètica en cobertes, que es maquetarà i publicarà 
durant l’any 2019. Per la seva redacció s’ha comptat amb la 
col·laboració dels arquitectes tècnics Joan Olona i Josep Solé.

La campanya 
dedifusió del tècnic 
de capçalera ha 
comptat amb 
la col·laboració 
de nombrosos 
companys 

(Foto: Chopo)

https://contart2018.com/wp-content/uploads/CONTART_LIBRO_2018_1_Junio-opt.pdf,
https://contart2018.com/wp-content/uploads/CONTART_LIBRO_2018_1_Junio-opt.pdf,
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Web del programa de rehabilitació

S’ha realitzat cinc vídeos tutorials per explicar el funcionament 
del programa de rehabilitació web, que organitza les actuacions 
de rehabilitació (conservació) i renovació (millora) que s'hagin 
de realitzar a l'edifici, a partir de la informació continguda en 
l'informe ITE, segons estableix el Decret 67/2015.

Web del programa de manteniment

S’ha realitzat cinc vídeos tutorials per explicar el funcionament 
del programa de manteniment que és un programa informàtic 
que programa les operacions de manteniment preventiu, les 
actuacions de rehabilitació (conservació) i les de renovació 
(millora) del manteniment correctiu, mitjançant l'organització 
d'un procés en el qual s'enumeren les intervencions en el que 
s'apliquen els costos de manera calendaritzada en el temps, 
que s'acompanya d'un document de planificació financera mi-
tjançant una gestió dels fluxos de tresoreria de les inversions i 
despeses.

Manuals d’energia

S’ha continuat amb la redacció de manuals d’energia inicia-
da l’any 2017, amb la participació de professionals que tenen 
un profund coneixement i experiència contrastada en l’àmbit 
d’actuació que s’hi tracta. L’objectiu és oferir un document amè 
i pràctic, que contribueixi a divulgar continguts que permetin 
impulsar la qualitat dels treballs i promoure l’excel·lència en la 
prestació dels serveis professionals, esperant i desitjant que 
pugui servir i contribuir a la millora contínua de la tasca que fan 
els arquitectes tècnics en aquests àmbits.. 

El primer manual d’aquesta col·lecció s’ha dedicat a l’auditoria 
energètica i s’ha encarregat la seva redacció a Sergi Pérez, ar-
quitecte tècnic i arquitecte i Oriol Barber, enginyer tècnic indus-
trial. El manual s’ha redactat durant l’any 2017 i s’ha editat i 
maquetat durant l’any 2018, publicant-se al març. 

El segon manual s’ha dedicat a l’energia solar tèrmica i per la 
seva elaboració s’ha comptat amb la complicitat de Victor Al-
magro, enginyer industrial i Roger Bancells, arquitecte tècnic. El 
manual es va redactar durant l’any 2017 i s’ha publicat a l’abril 
de 2018.

Durant l’any 2018 s’ha redactat el manual d’energia solar fo-
tovoltaica, que es maquetarà i publicarà durant l’any 2019. El 
manual ha estat redactat per l’arquitecte tècnic Roger Bancells.

Web del llibre de l’edifici

S’ha fet una revisió d’aquest web tot incorporant canvis en el 
Llibre de l’edifici web per millorar el format, els continguts i els 
diferents apartats del document. Aquesta eina informàtica en 
entorn web formalitza el Llibre de l'edifici, que és el conjunt de 
documents o fitxers, que donen informació sobre les caracterís-
tiques de l'edifici i doten a la propietat de les instruccions d'ús 
i manteniment necessàries per allargar la vida útil de l'edifici 
i evitar la seva degradació. També confecciona el Manual de 
l’habitatge i el Calendari de manteniment. Actualment hi ha re-
gistrats  1.672 usuaris, dels quals 611 s’han incorporat durant 
l’any 2018 i s’han realitzat 1.822 llibres de l’edifici, dels quals 
897 libres s’han fet durant l’any 2018.
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JORNADES PROFESSIONALS

Durant l’any 2018 s’han organitzat i realitzat les següents jor-
nades:

• Vols participar en l’impuls del tècnic de capçalera? Gener 
(Barcelona)

• Jornada sobre la ITE, tècnic de capçalera i noves eines. 
Febrer (Delegació Alt Penedès-Garraf)

• Jornada sobre la ITE, tècnic de capçalera i noves eines. 
Març (Delegació Maresme)

• Jornada sobre la ITE, tècnic de capçalera i noves eines. 
Març (Delegació Osona-Moianès)

• Jornada sobre la ITE, tècnic de capçalera i noves eines. Abril 
(Delegació Vallès Occidental)

• Jornada sobre la ITE, tècnic de capçalera i noves eines. Abril 
(Barcelona)

• Jornada sobre la ITE, tècnic de capçalera i noves eines. 
Maig (Delegació Bages-Berguedà-Anoia)

• Jornada sobre la conservació i el manteniment dels edificis. 
Maig (Delegació Alt Penedès-Garraf)

• Jornada sobre la conservació i el manteniment dels edificis. 
Maig (Delegació Vallès Occidental)

• Jornada nous ajuts per a la rehabilitació 2018. Maig 
(Barcelona)

• Jornada sobre la conservació i el manteniment dels edificis. 
Maig (Delegació Vallès Oriental)

• Jornada sobre la energia solar fotovoltaica. Juny 
(Barcelona)

• Jornada sobre la conservació i el manteniment dels edificis. 
Juny (Delegació Maresme)

ASSESSORAMENT TÈCNIC I  
ALTRES ACCIONS 

Atenció als col·legiats que sol·liciten assessoria tècnica sobre 
diferents aspectes relacionats amb la rehabilitació i el medi am-
bient: ITE, llibre de l’edifici, diagnosi de patologia i rehabilitació 
d’edificis, normativa, honoraris professionals, certificació am-
biental d’edificis, ecoetiquetes, direcció ambiental d’obres, ava-
luació i certificació energètica d’edificis, etc. 

A més, durant l’any 2018 s’ha fet el seguiment de les següents 
tasques:

Agenda de la Construcció Sostenible

Durant el 2018 s’ha modificat l’estructura i continguts de la 
web, actualitzant la base de dades de productes, nous temes 
clau sobre salut i residus, noticies d’actualitat. S’han redactat 
5 newsletters i editat 5 vídeos nous en l’apartat de mediateca:

VÍDEOS

• El futur del Passivhaus 
   http://www.csostenible.net/videos/58?locale=ca

• Els avantatges de construir amb fusta 
   http://www.csostenible.net/videos/59?locale=ca

• Construint cases de fusta 
   http://www.csostenible.net/videos/60?locale=ca

• Bons i mals materials 
   http://www.csostenible.net/videos/61?locale=ca

http://www.csostenible.net/videos/58?locale=ca
http://www.csostenible.net/videos/59?locale=ca 
http://www.csostenible.net/videos/60?locale=ca
http://www.csostenible.net/videos/61?locale=ca
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NEWSLETTER:

https://mailchi.mp/apabcn/nous-productes-i-verificadors-
al-sistema-dapcons?e=1c6f1d0f9f

https://mailchi.mp/apabcn/el-futur-del-cte-s-el-
passivhaus-535381?e=1c6f1d0f9f

https://mailchi.mp/apabcn/els-avantatges-de-la-
construcci-amb-fusta?e=1c6f1d0f9f

https://mailchi.mp/apabcn/construint-cases-de-
fusta?e=1c6f1d0f9f

https://mailchi.mp/apabcn/bons-materials-mals-
materials?e=1c6f1d0f9f

S’ha traduït els continguts i s’ha fet una nova versió de la web 
en anglès per tal d’arribar a un major nombre de públic i mi-
llorar la seva difusió internacional: http://www.csostenible.net/
home/index?locale=en

Pel que fa a la utilització del web s’han recollit les següents da-
des:

• Pàgines vistes: 66.710

• Usuaris: 16.556

• Usuaris existents: 14,9%

• Usuaris nous: 85,1%

• Distribució dels usuaris:

 - Espanya: 68,08%

 - França: 5,19%

 - Mèxic: 4,81%

 - Perú: 2,78%

 - Colòmbia: 2,73%

 - Xile: 2,58%

Aproximadament el 33% d’usuaris de l’Estat espanyol són de 
Catalunya.

Tècnic de capçalera web

S’ha preparat i incorporat nous continguts en la web del tècnic 
de capçalera creada l’any 2017 i que està especialment dirigida 
als ciutadans en general.

El Programa DAPconstrucción®

Després de vuit anys de la seva arrencada, el programa DAP® 
construcción ha continuat amb la seva posada al dia i actua-
lització en base als nous requeriments que van apareixent. El 
dia 4 de gener del 2018 es va obtenir l’acreditació del programa 
en l’ECO Platform, com a resultat de l’auditoria del programa 
iniciat l’any anterior. Així, s’ha modificat el format de la decla-
racions ambientals DAPcons, incorporant millores, actualitzant 
el disseny i creant un plantilla en PDF per uniformitzar els do-
cuments. S’ha ofert l’actualització del format als usuaris regis-
trats i s’han incorporat fotografies en el menú del registre dels 
productes.

S’ha desenvolupat una nova eina anomenada Comparador de 
productes per tal de poder comparar els indicadors i paràmetres 
inclosos en les declaracions ambientals de productes. Aquesta 
eina esta disponible de forma gratuïta en l’apartat DAPcons del 
web de l’Agenda de la Construcció Sostenible (enllaç)

Amb aquesta eina es vol donar valor als productes registrats en 
el programa i facilitar la tasca als prescriptors per tal d’impulsar 
la demanada de DAPs

S’han fet visites comercials per captar clients amb l’assistència 
i visita a diferents empreses interessades en desenvolupar 
DAPcons en:

• Fira CEVISAMA de Valencià al febrer 

• Fira VETECO de Madrid al novembre

Aquest any s’ha realitzat la verificació de les següents DAPs:

 1. DAP 002-21 Roca 
 2. DAP 002-22 Roca 
 3. DAP 100-08 Exlabesa 
 4. DAP 100-09 Exlabesa 
 5. DAP 100-10 Elite Cementos

https://mailchi.mp/apabcn/nous-productes-i-verificadors-al-sistema-dapcons?e=1c6f1d0f9f
https://mailchi.mp/apabcn/nous-productes-i-verificadors-al-sistema-dapcons?e=1c6f1d0f9f
https://mailchi.mp/apabcn/el-futur-del-cte-s-el-passivhaus-535381?e=1c6f1d0f9f
https://mailchi.mp/apabcn/el-futur-del-cte-s-el-passivhaus-535381?e=1c6f1d0f9f
https://mailchi.mp/apabcn/els-avantatges-de-la-construcci-amb-fusta?e=1c6f1d0f9f
https://mailchi.mp/apabcn/els-avantatges-de-la-construcci-amb-fusta?e=1c6f1d0f9f
https://mailchi.mp/apabcn/construint-cases-de-fusta?e=1c6f1d0f9f
https://mailchi.mp/apabcn/construint-cases-de-fusta?e=1c6f1d0f9f
https://mailchi.mp/apabcn/bons-materials-mals-materials?e=1c6f1d0f9f
https://mailchi.mp/apabcn/bons-materials-mals-materials?e=1c6f1d0f9f
http://www.csostenible.net/home/index?locale=en
http://www.csostenible.net/home/index?locale=en
http://www.csostenible.net/dapcons/llistat_productes?locale=ca 
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S’ha tramitat la baixa del verificador INEDIT i l s’ha tramitat l’alta del verificador ISOLANA.

S’ha participat en diferents jornades per a fer difusió del Programa DAPconstrucción®:

• Presentació del Comparador de Productes DAPcons en la reunió a Madrid dels gabinets tècnics del 
CGATE, el dia 4 d’octubre del 2018. http://www.csostenible.net/noticies/5?locale=ca 

• Presentació de les declaracions ambiental de productes i la informació mediambiental verificada 
basada en el ACV en el curs sobre l’envolupant organitzat per l’ICAEN i EURECAT el dia 6 de novembre 
del 2018 a Barcelona. http://www.csostenible.net/noticies/6?locale=ca 

D’altra banda s’ha participat a les juntes de l’associació ECO-Platform:

ECO Platform Board Meeting:

- 5 d’abril 

- 19 de juny 

- 26 de juliol 

- 29 d’octubre 

ARTICLES TÈCNICS

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: 

- La Setmana de la Rehabilitació 2017. Núm. 355 febrer

- Tecnologia, accessibilitat i protecció solar. Núm. 355 febrer

- Infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric. Núm. 356 maig

- Santa Coloma de Gramanet renova els barris. Núm. 357 setembre

- Energia, salut i conservació d'edificis. Núm. 358 novembre

- Radó en els edificis: un risc per a la salut que cal prevenir. Núm. 358 novembre 

http://www.csostenible.net/noticies/5?locale=ca
http://www.csostenible.net/noticies/6?locale=ca 
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Articles en el blog de L’informatiu: 

- Tècnic de capçalera: com puc preparar una proposta d’honoraris? 3 gener 

- Infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric. 23 d'abril

- Auditories energètiques i promoció de l’eficiència energètica. 30 maig 

- Resolució de dubtes sobre la Inspecció Tècnica de l’Edifici. 25 juny 

- Radó en els edificis: un risc per a la salut que cal prevenir. 3 desembre 

- Eines d'avaluació energètica. 21 desembre 

Articles publicats en altres mitjans:

- El aligeramiento de estructuras con piezas cerámicas. Publicat a la revista CONArquitectura l’11 de 
juliol  
 
http://conarquitectura.co/art-tec/el-aligeramiento-de-estructuras-con-piezas-ceramicas/

Entrevistes i reportatges eportatges en altres mitjans:

- Reactiva la inspecció tècnica d’edificis publicat a 20 minutos el dia 9 d’abril 

- Finques obligades a adaptar-se al vehicle elèctric publicat a La Vanguardia el dia 16 d’abril 

- Fira Rehabilita publicat a Betevé el dia 21 d’octubre.

Continguts per a la preparació de notes de premsa:

- El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona alerta sobre mantenir els edificis per afrontar episodis 
meteorològics intensos publicat el 13 de setembre 
 
https://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/premsa/notes/2018/Pagines/mantenir-edificis-per-afrontar-
episodis-meteorolgics.aspx 

- El passeig de Lluís Companys acollirà aquest cap de setmana la Fira Rehabilita publicat el dia 19 
d’octubre  
 
https://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/premsa/notes/2018/Pagines/fira-rehabilita-2018.aspx 

http://conarquitectura.co/art-tec/el-aligeramiento-de-estructuras-con-piezas-ceramicas/
https://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/premsa/notes/2018/Pagines/mantenir-edificis-per-afrontar-episodi
https://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/premsa/notes/2018/Pagines/mantenir-edificis-per-afrontar-episodi
https://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/premsa/notes/2018/Pagines/fira-rehabilita-2018.aspx  
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S’ha col·laborat amb l’organització de la convenció tècnica 
d’àmbit estatal CONTART, revisant documents que s’han 
presentat en l’àmbit de la rehabilitació per valorar i puntuar 
la seva qualitat per poder ser incorporat o no com a 
presentacions en el congrés que s’ha organitzat a Saragossa. 
(febrer)

Preparació d’al·legacions que s’han fet arribar al CGATE sobre 
l’esborrany del nou Document Bàsic HE Energia i la nova 
secció del Document Basic HS sobre la protecció al gas radó, 

Participació en el grup de treball sobre economia circular 
organitzat per CONAMA en el que s’ha desenvolupat un 
document que s’ha presentat en el Congreso Nacional 
del Medio Ambiente: http://www.conama.org/conama/
download/files/conama2018//GTs%202018/6_preliminar.pdf 
Les reunions s’han fet a Madrid el dies 20 de juny, 25 de juliol 
i 19 de setembre.

Participació en la junta de govern de GBCe en representació 
del Consejo General de la Arquitectura de España (CGATE) 
celebrada a Madrid el dia 19 de novembre.

Participació en el grup de treball sobre economia circular 
de GBCe que s’ha desenvolupat en quatre subgrups: 
urbanisme, edificació, productes i indicadors. El sugbrup de 
productes ha confeccionat el guio d’un manual per explicar 
les declaracions ambientals de productes i actualment està 
buscant el finançament per desenvolupar-lo i publicar-lo. 
El grup d’urbanisme i edificis i indicadors ha continuant 
desenvolupant el document de posicionament realitzat l’any 
2017 i en breu serà publicat en la web d’aquesta associació. 

Participació en les reunions de la plataforma Impulsar 
la Rehabilitació (IMPULSA), juntament amb els col·legis 
d’arquitectes i d’administradors de finques, el Gremi de 
Constructors i la Cambra de Contractistes. Les reunions 
s’han fet els dies 26 de febrer i 7 de juny.

Participació en les reunions de l’Observatori per la 
Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona (OBRA), juntament 
amb l’Ajuntament de Barcelona, els col·legis d’arquitectes 
i d’administradors de finques, el Gremi de Constructors, 

la Cambra de Contractistes, l’Associació de Promotors de 
Catalunya i l’ITeC. Les reunions s’han fet els dies 25 d’abril, 
22 de maig, 9 d’octubre i 29 de novembre del 2018. Redacció 
de continguts pel newsletter d’OBRA: http://www.obrabcn.
cat/newsletter/2018 

Participació en les reunions de la secció d’edificació de 
l’Associació Espanyola del Manteniment AEM. Les reunions 
s’han fet els dies 22 de març i 21 de novembre

Participació en el grup de treball Salut i Habitatge organitzat 
pel COAC el dia 16 de juliol.

Participació en el grup de treball del Consell d’Habitatge 
Social de l’Ajuntament de Barcelona organitzat el dia 31 de 
gener.

Participació en el grup de treball sobre noves Tecnologies de 
l’Associació Catalana del Facility Managers organitzada el 9 
de novembre

Atenció a diferents reunions, jornades i actes:

Atenció com a convidats a les següent jornades realitzades 
per altres institucions:

• Moderació i coordinació de la jornada sobre certificació 
ambientals d’edificis organitzada per Bioeconomic (23 de 
febrer).

• Participació en la taula de la jornada de presentació de la 
guia ITEE d’inspecció tècnica elaborada per l’Associació de 
consultors d’estructures de Catalunya ACE (22 de novembre)

Assistència a les següents jornades:

• Jornada Gestionar l'energia a la metròpoli: eficiència, estalvi 
i accés garantit organitzada en l’espai ROCA 19 de gener.

PRESÈNCIA I REPRESENTACIÓ EN EL SECTOR
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• Jornada sobre noves tecnologies organitzada per 
l’associació catalana de Facilty Management. 15 de març

• Jornada Internacional Habitatge Social de l’Ajuntament de 
Barcelona 25 d’abril.

• Jornada LEAN organitzada per ITEC- 8 de maig

• Jornada sobre les tecnologies 5G i el Blockchain en l’espai 
ROCA, 11 de maig

• Primer congres sobre innovació i renovació urbana de 
Barcelona. 16 de maig

• Primer Congres ITE+3R organitzada per ICCL a Burgos. Del 
23 de maig al 25 de maig.

• CONTART realitzat a Saragossa del 30 al 31 de maig

• Primera jornada sobre habitatge i urbanisme saludable 
organitzat pel COAC. 6 de juny.

• Presentació del llibre: La calidad del aire en las ciudades: un 
reto mundial. Palau Macaya. 6 de juny

• Jornada sobre polítiques, mètodes i eines per a àrees 
urbanes sostenibles. Palau Macaya 12 de juny.

• Jornada sobre desconstrucció, residus i descontaminació. 
Madrid 25 de setembre.

• Congres Nacional del Medi Ambient organitzat per CONAMA 
a Madrid el dia 29 de novembre.

• Jornada sobre legislació i salut organitzat pel COAC el 17 de 
desembre 
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Els mitjans periòdics d’informació del cateeb tenen com a funció principal mantenir al dia els professionals so-
bre la realitat del seu entorn i informar-los de l’activitat col·legial. El butlletí electrònic 7@ ha mantingut la seva 
periodicitat setmanal i es reforça de manera segmentada amb butlletins específics sobre els cursos de formació, 
així com de l’activitat que organitzen les delegacions en el seu àmbit d’actuació. 

Totes les informacions publicades tant al setmanari com a la resta de correus als col·legiats enllacen i amplien la 
informació de la pàgina www.apabcn.cat la qual actua com a principal eina informativa i de gestió amb el Col·legi. 

El web del cateeb es complementa amb altres pàgines web fetes igualment des del Col·legi com ara l’Agenda de 
la Construcció Sostenible www.sostenible.net, la pàgina per a la promoció dels aparelladors com a tècnics de ca-
pçalera www.tecnicdecapçalera.cat adreçada als ciutadans i que va ser renovada l’any anterior o la pàgina www.
aspcorredoria.cat 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 posada 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 l’Agència de Certificació Professional 
(acp), les dues pàgines dirigides als professionals 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 coincidint amb la Setmana, així com  
www.bimsummit.eu la pàgina web de la cimera europea sobre tecnologia BIM organitzada pel cateeb i BIM 
Academy, la primera edició de la qual es va celebrar amb èxit al febrer del 2015. Aquesta pàgina s’edita en tres 
idiomes: català, castellà i anglès i per a l’edició 2018 va ser completament renovada.

A finals de l’any 2016 va entrar en funcionament el web que té com a objectiu d’acompanyar la campan-
ya 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. 

Atès que aquesta és una carrera de fons, la promoció va continuar en els anys següents amb l’objectiu de fer 
que els més joves identifiquin la nostra professió com una bona oportunitat per al seu futur. La campanya es va 
fer de manera coordinada amb les escoles universitàries i la resta de col·legis catalans.

CANALS DE COMUNICACIÓ4.1
 

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

http://www.apabcn.cat
http://www.sostenible.net
http://www.tecnicdecapçalera.cat
http://www.aspcorredoria.cat
http://www.aspcorredoria.cat
http://www.areabs.com
http://www.agenciacertificacionprofesional.org
http://www.rehabilita.cat
http://www.bimsummit.eu
http://www.arquitecturatecnicaiedificacio.cat
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www.aspcorredoria.cat www.tecnicdecapçalera.cat

www.csostenible.net www.rehabilita.cat
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NEIX EL PROJECTE ATE

Al mes d’octubre, la campanya es va ampliar arreu de l’Estat 
espanyol amb el patrocini de Premaat, que ha posat en marxa el 
projecte amb el nom ATE Arquitectura Tècnica i Edificació, amb 
els mateixos objectius de transmetre una imatge d’excel·lència 
del professional de l’arquitectura tècnica i incrementar el nom-
bre de matriculacions en els diferents graus universitaris.

Per a la posada en marxa de la campanya i per mantenir l’estil 
i les característiques de la campanya del cateeb, s’ha creat 
la pàgina web www.arquitecturatecnicayedificacion.es com a 
principal plataforma de comunicació i per potenciar els dife-
rents graus universitaris que habiliten per exercir la professió. 
Inclou un mapa interactiu que permet localitzar les 25 universi-
tats que imparteixen els estudis arreu de l’Estat. També compta 
amb perfils en les xarxes socials Facebook i Twitter, enfocades 
per dirigir-se als potencials estudiants i crear una comunitat de 
seguidors de l’arquitectura tècnica. 

Per la seva banda, la revista L’informatiu segueix com-
plint la seva funció com a revista tècnica de la construcció, 
l’arquitectura i l’urbanisme, 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 número 358. A finals del 2017 es va posar en marxa el nou 
blog de L’informatiu, eina que durant aquest any ha funcionat a 
ple rendiment per multiplicar la difusió dels millors articles de 
la nostra publicació.

Finalment, els seguidors de les xarxes socials tenen en Twit-
ter el seu canal de comunicació més important amb el cateeb, 
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 4.000 seguidors i la seva acció ha estat reforçada a 
través de Linkedin i Instagram. L’objectiu de la participació en la 
xarxa és incrementar la nostra visibilitat i posicionament social, 
a més de millorar les eines de comunicació amb el col·lectiu 
professional

www.bimsummit.eu

www.agenciacertificacionprofesional.org

www.arquitecturatecnicayedificacion.es
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SETMANARI 7@ TOTS ELS DIMECRES

Al llarg del 2018 han estat publicats 48 números del setmanari 
7@. Amb tota la informació sobre les novetats, convocatòries, 
activitats, serveis i avisos sobre l’exercici de la professió, 7@ 
s’ha demostrat com un mitjà que permet la comunicació amb 
els col·legiats de manera àgil, ràpida i econòmica. 

El setmanari 7@ va alternant cada setmana les informacions 
d’interès professional i col·legial amb les activitats organit-
zades pel cateeb. D’aquesta manera es potencia molt més la 
difusió de les activitats que s’organitzen tant des de Barcelo-
na com des de les delegacions. Quant als temes d’interès, es 
consideren principalment les novetats legislatives i normatives, 
tècniques i de procedimentss, així com l’explicació dels dife-
rents processos del dia a dia professional i l’actualitat col·legial.

Quant a les informacions específiques, tots els dilluns s’envia 
de manera automatitzada un butlletí amb les novetats de cur-
sos de formació continuada i de postgrau, la qual es presenta 
de forma esquematitzada per tal de facilitar-ne la lectura.

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. Aquerst sistema uni-
ficat 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 
determinats casos, el setmanari es complementa amb altres 
comunicacions als col·legiats, de caire específic, sempre i quan 
estigui plenament justificada la seva excepcionalitat.

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 format del 7@ és 
fàcil de llegir pels dispositius mòbils, telèfons i tablets.

Els reptes per al futur de la comunicació col·legial passen per la 
implementació d’aquests mitjans electrònics en la nova plata-
forma de gestió del cateeb i fer un aprofitament dels avantat-
ges i millores que el nou sistema pot representar.
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Dades Setmanari 7@

48 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 cateeb.

• Promig de col·legiats a qui hem enviat cada número: 6.300

• Promig d’obertures dels correus: 29% 

Promig d’obertures de correu en entitat similars a la 
nostra: 18%

• Promig de clics: 7%

Promig de clics en entitats similars a la nostra : 1,8%

Cal destacar que els nostres ratios d’efectivitat estan per sobre 
de la mitjana d’altres empreses i entitats del nostre sector.

A banda del setmanari d’informació col·legial, també s’ha enviat 
el newsletter mensual de l’Agenda de la Construcció Sostenible 
(acs). En casos puntuals i de caràcter extraordinari, s’ha refor-
çat la comunicació d’una activitat en concret amb l’enviament 
d’un correu especial. Per altra banda, les delegacions disposen 
de la seva pròpia plantilla, per tal que puguin reforça la comu-
nicació general amb una informació específica als col·legiats 
de cada demarcació. També correspon a l’àrea de comunicació 

del cateeb la preparació, disseny i distribució dels butlletins 
d’informació de les entitats pertanyents al cateeb, com és el 
cas de l’Agenda de Certificació Professional (acp) i el newsletter 
de promoció de l’European bim Summit  Barcelona (ebs).

L’ACTIVITAT PROFESSIONAL I L’ACTUALITAT 
TECNOLÒGICA A L’INFORMATIU

Amb una periodicitat trimestral (4 números l’any), durant el 2018 
la mitjana de pàgines publicades ha estat de 148 i enguany la 
revista ha arribat al número 358. Les seccions que componien 
la revista eren El tema, Professió, Tecnologia i Cultura, seccions 
en què s’aprofundeix en les qüestions que interessen sobre la 
nostra activitat com a professionals i on també hi ha un espai 
per eixamplar la nostra mirada amb un apunt cultural i social. 
En la segona part de l’any s’han incorporat dues novetats: per 
una banda hem afegit la secció d’informació institucional, dedi-
cada a la informació pròpia de la marxa del nostre Col·legi com 
a institució i que ara ocupa una secció diferenciada en la revis-
ta, i per una altra hem iniciat una secció d’opinió amb l’objectiu 

Números 355, 356, 
357 i 358 de la revista 
del  Caateeb
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de fer una reflexió sobre els temes que ens preocupen. La sec-
ció va ser inaugurada amb una interessant entrevista a Damià 
Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i que també és arquitecte tècnic col·legiat al cateeb, 
la qual va anar seguida d’un interessant article sobre R+D+I en 
la construcció.

El contingut de la revista es completa amb la secció d’Espai 
Empresa, pensada per als articles promocionals i de caire tec-
nològic de les firmes patrocinadores. Durant aquest 2018 s’ha 
obtingut una mitjana de 30 pàgines de publicitat per número, 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 cateeb de gran reper-
cussió sobre el sector i la societat, com ara la quarta edició de 
l’European bim Summit Barcelona 2018, la setmana Rehabilita 
o la 15a edició de la Nit de la Construcció i els Premis Catalunya 
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 asse-
gurances per als aparelladors, els recursos preventius en l’àmbit 
de la seguretat o d’altres sobre normativa tècnica i d’interès 
professional, com ara les instal·lacions de punts de recàrrega 
de vehicles elèctrics o l’auditoria energètica dels edificis,

En l’apartat d’anàlisi d’obra, hem abordat la rehabilitació i ade-
quació del nou Parc de la Prevenció de Barcelona, ubicat a Mon-
tjuïc; l’ampliació de la Facultat de Dret al campus universitari de 
la Diagonal; la rehabilitació de l’església romànica de Vilanova 
de la Barca al Segrià i el modernista Pavelló de Sant Salvador 
de l’Hospital de Sant Pau. Hem publicat també la segona mo-
nografia de l’informatiu que recull els reportatges publicats al 
llarg de 25 anys en la secció d’anàlisi d’obra. Aquests articles 
s’agrupen per tipologies d’edificis quan als aspectes arquitec-
tònics, constructius i econòmics. La primera monografia va 
abordar les biblioteques, i durant el 2018 l’han seguit els edificis 
d’oficines. El 2019, continuarem pels habitatges plurifamiliars 
i més endavant, els unifamiliars, edificis industrials, sanitaris i 
esportius, entre d’altres. Hi trobareu els articles tal com van ser 
publicats i per ordre cronològic a més d’un article resum com-
plementari, al web del cateeb a l’apartat de l’informatiu.

Dins de l’apartat tecnològic també hem abordat la restauració 
de la Casa Burés, a l’Eixample barceloní, així com articles de co-
neixement com ara les instal·lacions geotèrmiques, el concepte 
d’aerotèrmia i la seva aplicació, la rehabilitació d’estructures 
amb fibres de carboni; construir amb les tecnologies BIM, la uti-
lització de drons en edificació o la revolució del blockchain en el 
mercat immobiliari.

En cada número de la revista no hi ha faltat tampoc la secció 
cultural. En aquest darrer capítol s’ofereix una visió internacio-
nal i del nostre país de l’àmbit de l’arquitectura, la construcció, 
l’urbanisme, el disseny i l’art contemporani. Hem publicat te-
mes que van des de la destrucció dels edificis del Moviment 
Modern, fins els mosaics que podem trobar a Barcelona, la im-
portància de la utilització de les Ceràmiques Nolla en el temps 
del Modernisme o la moda de la construcció dels miradors per 
observar el paisatge que ens envolta.

Les publicacions també en format electrònic

l’informatiu disposa actualment d’una completa hemeroteca 
electrònica en la qual es pot buscar qualsevol article o informa-
ció apareguda a través d’una paraula clau. Aquesta hemeroteca 
es troba allotjada al web del cateeb en l’apartat de publicacions 
periòdiques i està reservada als col·legiats del cateeb, així com 
als subscriptors de la revista. 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 lectu-
ra electrònica és molt còmoda amb la utilització del programa 
ISSU que es va implementar l’any 2013 i que comporta, a més, 
una presentació àgil i atractiva.

L’informatiu és la revista dels professionals del cateeb, però 
pot interessar altres tècnics del sector i per això es troba fà-
cilment 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. 

http://www.iquiosc.cat
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PRIMER ANY DE VIDA  
DEL BLOG DE L’INFORMATIU

L’informatiu del cateeb té avui periodicitat trimestral i, amb 
més de 150 pàgines, representa igualment una molt digna carta 
de presentació de la professió arreu. S’edita en un còmode for-
mat paper i disposa també d’una hemeroteca electrònica.

Però la revista continua evolucionant i per aquest motiu i per 
guanyar difusió es va posar en marxa a la tardor del 2017 un 
blog electrònic amb articles que destaquen pel seu interès tec-
nològic i d’utilitat professional. El blog publica articles cada 
setmana en les diverses seccions de professió, tecnologia, 
anàlisi d’obra i cultura, és obert a tots els professionals i públic 
interessat i té una àmplia difusió a través de les xarxes socials. 
La revista trimestral L’informatiu continua arribant a tots els 
col·legiats del cateeb de manera gratuïta i a la resta de profes-
sionals interessats per subscripció.

http://informatiu.apabcn.cat/

El blog, per la seva banda, comparteix alguns dels articles de la 
revista i publica d’altres inèdits, pensats exclusivament per a la 
versió electrònica i que podran aportar material informatiu amb 
diversos formats, com ara col·leccions d’imatges, vídeos o en-
trevistes. La nova publicació és interactiva, permet compartir la 
informació i fer participar el lector recollint el seu punt de vista. 
El seu disseny i posada en funcionament ha anat a càrrec de 
l’equip de l’àrea de comunicació del cateeb.
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La llarga tradició del cateeb de ser presents als mitjans de co-
municació, vehicular la informació útil per al dia a dia profes-
sional i ser referents en el sector i en la societat afegeix noves 
propostes que ens permeten, d’una banda, mirar enrere amb 
satisfacció i de l’altra, afrontar el futur que se’ns presenta, tot 
aprofitant les noves eines i tecnologies de la informació.

Durant el primer any de funcionament, el blog ha rebut més de 
13.000 visites i a la tardor es va posar en funcionament una 
nova versió en espanyol. 

Dades blog del CAATEEB 

• Nombre d’articles publicats en català: 88 Ut

• Nombre d’articles publicats en espanyol: 22 Ut

• Nombre d’usuaris del blog: 9.807

• Nombre de sessions: 14.064

• Pàgines vistes: 21.198 

Articles més vistos en català:

• El tècnic de capçalera; com preparar una proposta 
d’honoraris. Autor: Jordi Marrot (1.769 pàgines vistes)

• El còmput de superfícies en edificació.  
Autor: Jordi Marrot (1.134 pàgines vistes)

• Tot el que cal saber sobre l’autoconsum fotovoltaic.  
Autor: Manel Romero (629 pàgines vistes)

Articles més vistos en castellà:

• Zona Zero: La reconstrucción emocional de un gran vacío 
en el downtown de Manhattan. Autora: Cristina Arribas (274 
pàgines vistes)

• Quantity Surveyor, un perfil professional a la medida del 
aparejador. Autora: Maite Baratech (238 pàgines vistes)

Fragment d’un dels 
articles publicats al 
blog de L’informatiu
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WEB DEL CAATEEB:  
UNA EINA DE COMUNICACIÓ EFICAÇ
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Principals pàgines d'entrada

Títol de la pàgina Sessions

Inici 411.803

Portal generador informes ITE  22.505

Inspecció ITE 16.400

Borsa de treball en línia 14.165

Serveis al col·legiat 7.304

Servei d’ocupació 5.573

Area tècnica 5.091

Consultes al CAATEEB 4.243

 

Visites per tipologia de dispositiu

Ordinador: 591.119 (85%)

Mòbil: 86.406 (13%)

Tablet: 14.349 (2%)

La pàgina web www.apabcn.cat és avui una de els eines de 
comunicació i gestió més importants del cateeb 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 cateeb, 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 cateeb disposen al web d’apartat d’actualitat, asses-
sorament i servei al col·legiat, eines de gestió i tramitació. Pel 
que fa a les activitats que s’organitzen tant des de la seu cen-
tral de Barcelona com de les delegacions, aquestes es publi-
quen en un apartat d’informació així com un sistema automàtic 
d’inscripció en línia. 

Amb la voluntat de seguir millorant la forma en que es presen-
ta la informació del cateeb a Internet, ja es treballa per imple-
mentar els nous webservices que vinculen la informació entre 
la nova plataforma de gestió del cateeb i el web i es desenvolu-
parà un nou web amb un nou gestor de continguts.

Estadística general de la pàgina web

Usuaris: 173.568 (+11,1%)

Sessions: 691.874 (+7,8%)

Nombre de pàgines vistes: 1.394.091 (+4,6%)

Durada mitjana de la sessió: 02:32 (-3,3%)

Pàgines/sessió: 2,01 (-3,0%)
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TWITTER: MÉS DE 1.000 NOUS SEGUIDORS

El cateeb és present a les xarxes socials i ja fa més de sis 
anys que hi participa activament a través del compte de Twitter 
que es va posar en marxa al juliol del 2012. A finals del 2018, 
s’havien fet 12.600 piulades (+5.191), pròpies i el compte del 
cateeb havia sobrepassat els 4.232 seguidors (+432) entre 
col·legiats, empreses, institucions, associacions del sector i al-
tres professionals interessats. Cal destacar que l’any 2018 el 
compte del cateeb va assolir la primera posició en el ranquing 
de top influencers dins del concepte “arquitectes tècnics”. És 
una dada meritòria si tenim en compte que ens adrecem al nos-
tre àmbit territorial i que ho fem en català.

Els temes que s’han abordat al llarg de l’any fan referència al dia 
a dia del cateeb i l’actualitat professional, amb informacions de 
l’activitat col·legial, nova legislació i normativa, activitat del sec-
tor i esdeveniments i, en general, tota aquella informació que es 
considera d’interès per als nostres seguidors. Mitjançant la xar-
xa, s’ha ofert el punt de vista i l’opinió de l’organització profes-
sional respecte de temes que ens interessen. També hi ha hagut 
comentaris, consultes i suggeriments que han estat contestats 
puntualment pels responsables col·legials i directors d’àrea. 

Dades Twitter

Al llarg de l’any 2018 s’ha mantingut la presència a la xarxa so-
cial de Twitter per tal de difondre les activitats i serveis que ofe-
reix 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 pròpies: 5.191 (+ 2.821)

Nombre de seguidors: 4.232 (+ 407)

Impressions totals (1): 1.081.000 (+ 109.604)

(1) Nombre de vegades s’han vist els nostres missatges.

PARTICIPACIÓ A   
D’ALTRES XARXES SOCIALS

L’any 2018 s’ha dut a terme una intensa activitat del cateeb en 
altres xarxes socials com ara Linkedin, encetada fa tres anys i, 
sobretot, Instagram, amb 2 anys d’activitat. L’àrea de comuni-
cació del cateeb també coordina l’activitat a les xarxes socials 
de les entitats i empreses pertanyents al cateeb, com és el cas 
de la Corredoria d’Assegurances, l’Agència de Certificació Pro-
fessional (acp) amb difusió a tot l’Estat espanyol tant en ca-
talà com en castellà i l’European BIM Summit Barcelona (ebs), 
aquesta darrera xarxa amb un caire més internacional amb 3 
idiomes: català, castellà i anglès.

Evolució de la comunitat

 Gener Desembre Variació

Linkedin CAATEEB 1.418 2.381 +68%

Instagram CAATEEB 810 1.177 +45%



146 Caateeb

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. 

Perfil dels seguidors

Majoritàriament un perfil de professionals de la construcció 
(43%), segueix arquitectura i planificació (13,9%), mitjans de  
comunicació (11,4%), professionals de relacions públiques 
(6,3%) i de l’àmbit de la investigació (2,5%) 
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Les publicacions del Col·legi a Instagram 

• 25% fotografies creatives de la professió i dels materials de 
la construcció

• 20% Premis Catalunya Construcció

• 20% portades de publicacions del Col·legi

• 20% referència a articles de publicacions  
del Col·legi (com L’Informatiu)

• 15% altres com activitats culturals del caateeb

El perfil d’Instagram es va crear al novembre del 2016, amb 
l’objectiu de reflectir en fotografies la cultura de l’arquitectura 
tècnica i arribar a un públic més jove, al ser aquesta xarxa 
un dels canals més seguits pels ‘millennials’. En poc més de 
dos anys hem aconseguit una audiència que supera els 1.000  
seguidors. 

Durant aquest any hem afegit les publicacions a Instagram  
Stories: el contingut efímer triomfa a les xarxes socials. La ma-
joria dels seguidors tenen entre 25-34 anys.

Les imatges amb més cors:

Les xifres de seguiment d’Instagram en finalitzar l’any són les 
següents:

Imatges publicades: 127  
(+ 5 carrussels, 2 vídeos, 1 emissió en directe)

Mitjana mensual impressions: 9.923

Nombre de seguidors: 1.177 

Per gènere: Homes 57% / Dones 43%

Per edat: 18-24 (7%) 25-34 (40%) 35-44 (32%) 45-54 /14%) 
55-64 (6%) +65 (1%)
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L’Àrea de Comunicació dóna suport als diferents departaments del cateeb en la difusió i promoció dels serveis 
col·legials, actes, jornades i sessions i prepara les campanyes institucionals i plans de comunicació. També pre-
para i coordina l’edició de publicacions de caire institucional ja sigui en suport electrònic o bé en paper. Quant 
a la imatge gràfica, treballa en la preparació de models de documents que permetin als diferents departaments 
treballar amb la màxima autonomia, tot fent la supervisió i control necessaris que garanteixin una imatge homo-
gènia de la institució. Finalment, l’àrea dóna suport a la gestió, supervisió i renovació continuada de les diferents 
pàgines web del cateeb Les principals línies d’acció dutes a terme l’any 2018 han estat les següents:

CAMPANYES INSTITUCIONALS  
I PLANS DE COMUNICACIÓ

Imatge corporativa. 

L’Àrea de Comunicació ha preparat la imatge de l’any 2018  
Arquitectura tècnica 360 que ha anat unida al conjunt de 
l’activitat col·legial amb el doble objectiu de reconèixer i atendre 
de manera integral les necessitats dels diversos perfils profes-
sionals de l’aparellador i també com a missatge a la societat de 
la funció completa que desenvolupa l’aparellador en el sector. 

Premis Catalunya Construcció. 

L’organització de la XV edició dels premis que organitza el  
cateeb requereix d’una intensa promoció entre el col·lectiu dels 
professionals de la construcció en general. Per això cal preparar 
diverses peces publicitàries com ara fulletons, cartells, banners 
i anuncis publicitaris que es renoven cada any. Igualment hem 
treballat en el disseny i la realització de la Nit de la Construcció.

PROMOCIÓ PROFESSIONAL I IMATGE4.2
 

PREMIS
2018

CATALUNYA 
CONSTRUCCIÓ

15a edició
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European BIM Summit Barcelona 2018. 

La preparació de la IV 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 Professional (ACP). 

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. 

L’Àrea de Comunicació ha col·laborat en la difusió de la pàgina 
web de l’Aparellador, tècnic de capçalera, així com en la seva 
difusió, molt especialment durant la Setmana de la Rehabili-
tació, per a la qual es va desenvolupar també una pàgina web 
d’informació i gestió.

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 cateeb i 
d’altres activitats professionals i culturals. Finalment, és funció 
d’aquest departament la preparació d’elements de promoció i 
difusió d’activitats i serveis en general com ara fulletons pu-
blicitaris, anuncis per a publicacions i banners electrònics, car-
tells, targetons i invitacions en paper i electròniques, referides 
tant a accions promogudes des de Barcelona com les delega-
cions. 

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. Igualment, prepa-
rem 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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EL CAATEEB I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

L’oficina de premsa del cateeb actua com a pont entre la institució col·legial i els mitjans de comunicació gene-
rals i del sector. Entre les seves funcions hi ha la de difondre l’activitat del cateeb 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 en dóna resposta 
o bé les vehicula a través de les diferents àrees i serveis col·legials.

L’activitat del gabinet de premsa al llarg del 2018 ha estat intensa. Un any més, s’ha fet una acció de promoció 
ciutadana de promoció de l’aparellador com a expert en rehabilitació i tècnic de capçalera dels edificis, amb una 
atenció especial pel factor mediambiental. En aquest àmbit la comunicació de premsa s’ha reforçat amb cam-
panyes de publicitat consistents en falques radiofòniques de promoció de la professió. La Setmana i Fira de la 
Rehabilitació ha obtingut més de 30 impactes en la premsa general i del sector. 

Roda de premsa 
de presentació de 
l’EBS 18

(Foto: Anna Biosca)

GABINET DE PREMSA4.3
 

La premsa comarcal 
va destacar el 
lliurament del Premi 
Àlex Mazcuñán de 
periodicitat biannual
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La premsa comarcal 
també s’ha fet ressò 
dels esdeveniments 
i l’opinió dels nostres 
representants com és el 
cas de Regió 7 i el 9Nou 
del Vallès Oriental

Els principals diaris 
generals van recollir 
el punt de vista 
dels portaveus del 
Caateeb. Els dos retalls 
corresponen a La 
Vanguardia

Alguns dels retalls de 
premsa que es van ressò 
de l’opinió del nostre 
col·lectiu professional. 
Els retalls corresponen 
a La Vanguardia i 
Expansión
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Altres temes que han ocupat l’atenció del gabinet de premsa 
han estat els Premis Catalunya Construcció que enguany han 
celebrat la seva XV edició, amb més de 50 impactes en els mi-
tjans de comunicació. També ho han estat la participació del 
cateeb al Saló de l’Ensenyament, així com la celebració de la 
tercera edició de l’European BIM Summit, un tema tecnològic 
que no obstant gaudeix de l’interès dels mitjans de comuni-
cació, sobretot pel que fa als seus aspectes respecte a la in-
dustrialització del sector i els avantatges econòmics i de ges-
tió. La difusió de les dades de conjuntura econòmica també 
interessen el sector, així com l’opinió del cateeb en temes de 
debat ciutadà, com per exemple l’increment de les sol·licituds 
d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), la proposta de l’Ajuntament 
de Barcelona d’obligar els promotors a reservar un 30% de les 
promocions a habitatge públic o l’obligació de les noves finques 
d’adaptar les seves instal·lacions a l’alimentació del cotxe elèc-
tric. Altres temes que han destacat enguany han estat el record 
a la primera dona aparelladora de l’Estat espanyol, col·legiada 
del cateeb o el 25 aniversari del Poema visual per a una faça-
na del carrer Bon Pastor, obra de Joan Brossa, poeta al qual es 
dedicarà l’any 2019. També destaca l’acció en premsa comarcal 
que acompanya l’acció duta a terme per les delegacions del ca-
teeb, la seva activitat cultural i la trobada anual d’aparelladors 
en cadascun dels àmbits territorials.

Debat sectorial i ciutadà

Durant l’any 2018 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 327 impactes en la premsa escrita dedicats als 
temes comentats anteriorment. La mitjana mensual d’impactes 
en premsa és d’uns 25 aproximadament. A més, s’han preparat 
i publicat diversos articles d’opinió en els principals mitjans de 
comunicació com La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Ex-
pansión o Cinco Días. Aquests articles han estats signats pel 
president del cateeb i també pels delegats comarcals en rela-
ció als àmbits territorials respectius. Completa aquesta acció 
de premsa la participació de diversos membres de la Junta de 
Govern en reportatges, informacions i entrevistes emeses per 
la premsa escrita, ràdio i televisió. Val a dir que el gabinet de 
premsa del cateeb també ha comptat també amb la partici-
pació de col·legiats i col·legiades que ens han facilitat dades 
d’interès o bé que com a experts en diversos àmbits han parti-
cipat en taules rodones i debats.
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RESUM DE L’ACTIVITAT

Principals entrevistes i cròniques  
publicades en premsa durant el 2018

• REGIÓ 7 – El Col·legi d’Aparelladors compra l’antiga oficina 
de Caixa Manresa a la Plana de l’Om (02/01/2018)

• DIARI DE TERRASSA – L’impuls de la construcció potencia 
el portal de treball dels aparelladors (17/02/2017)

• ABC – Recuerdan la primera mujer aparejadora en España 
col·legiada en Barcelona hace 85 años (08/03/2018) 

• EXPANSIÓN – A la cola en viviendas de protección oficial 
(20/03/2018)

• 20 MINUTOS – Se reactivan en Cataluña las peticiones de 
ITV para los edificios de más de 45 años (10/04/2018)

• LA VANGUARDIA - Els pàrquings de les finques privades 
s’han d’adaptar al cotxe elèctric (16/04/2018)

• PERIÓDICO DE CATALUNYA – El poema visual de Joan 
Brossa en la fachada del Colegio de Aparejadores cumple 25 
años (18/06/2018)

• RÀDIO CALELLA – La nova escola El Far guanya el Premi 
Catalunya Construcció 2018 (28/06/2018)

• EUROPA PRESS – Expertos aconsejan abordar el problema 
de la vivienda en Barcelona con una visión metropolitana 
(07/09/2018)

• LA VANGUARDIA - “Vigilants dels diners”, el nou paper dels 
aparelladors (22/10/2018)

• BTV – La Fira Rehabilita consciencia sobre l’estalvi 
energètic (23/10/2018)

• LA VANGUARDIA – Els aparelladors exigeixen seguretat 
jurídica abans d’aplicar el 30% (23/11/2018)

• REGIÓ 7 – Xavier Jovés rep el Premi Àlex Mazcuñán dels 
aparelladors (28/11/2018)

Articles principals publicats en premsa  
general i del sector

• EXPANSIÓN- Industrializar la edificación (02/02/2018)

• OBSERVATORIO INMOBILIARIO – Lean, BIM e IPD: la 
economia colaborativa llega a la construcción (09/03/2018)

• EXPANSIÓN – Rehabilitación y Ciudad (04/06/2018)

• PERIÓDICO DE CATALUNYA – Edificios más seguros 
(19/10/2018)

Altres accions realitzades

• Suplement especial La Nit de la Construcció en el Periódico 
de Catalunya

• Suplement especial Setmana de la Rehabilitació en el 
Periídico de Catalunya

• Gabinet de premsa BIM Summit 2018 i acció publicitària en 
la Vanguardia

Participació de la 
col·legiada Diana 
Calicó en el programa 
La Nit de 8TV dedicat 
al paper de la dona 
en les professions 
tècniques
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Delegació del Vallès Occidental _180
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El Col·legi és present a les comarques del seu àmbit territorial 
per mitjà de les delegacions que han fet seus els objectius i 
funcions que corresponen al col·lectiu professional dels apa-
relladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació. L’àmbit 
d’actuació propi del cateeb són les comarques de Barcelona, 
a través de la seu central a Barcelona i les delegacions de l’Alt 
Penedès-Garraf, Bages-Berguedà-Anoia, Maresme, Osona-
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.
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EQUIP RESPONSABLE

La delegacio de l’Alt Penedes-Garraf ha complert el setè any de vida. La comissio 
territorial de la delegació esta formada pels companys Sebastià Janè (delegat), Joan 
Janè, Joan Olivella, Laura Lopez, Meritxell Bosch i Sergi Marrugat. La comissio terri-
torial s’ha reunit periòdicament, dos dimarts al mes i ha participat en representacio 
de la professió en actes celebrats als municipis d’aquestes comarques, a mes de 
participar en les activitats planificades per a l’any 2018.

DELEGACIÓ  
ALT PENEDÈS-GARRAF5.1

La Delegació del 
l’Alt Penedès-Garraf 
ubicada a Vilafranca 
del Penedès
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RELACIONS AMB L’ENTORN

Al llarg de l’any els membres de la comissió han assistit com a 
representants del cateeb a diferents convocatòries, reunions i 
trobades com ara:

• NODE GARRAF. Agència de desenvolupament sobre el 
projecte i sessió sobre l’eficiència energètica en l’habitatge i 
la mobilitat.

• CITEP Comissió Infraestructures i Territori Penedès, on 
participen en les reunions mensuals.

• Al mes de juny participació a l’esmorzar col·loqui amb el 
director general de Promoció de l'Habitatge, Albert Toledo 
convocat per l'ADEPG.

• Al programa de sessions informatives sobre diferents temes 
relacionats amb l'habitatge, amb la finalitat de promoure 
la informació i coneixement en aquest àmbit d'especial 
importància per a la ciutadania organitzat pel Servei 
Comarcal d'Habitatge de l’Alt Penedès organitza, amb la 
col·laboració del caateeb.

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. Tres 
col·legiats han fet servir el servei aquest any.

Entitat de Registre del Certificació Digital 
idCat

La delegació de l’Alt Penedès-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. S’han donat d’alta 
3 certificats digitals d’idCat.

Corredoria d’Assegurances Aparelladors 
Serveis Professionals

Amb la voluntat de donar un millor servei i assessorament per-
sonalitzat als col·legiats de les nostres comarques, la Corredo-
ria d'Assegurances Aparelladors Serveis Professionals va des-
plaçar un assessor a la Delegació de l’Alt Penedès-Garraf amb 
un total de 6 consultes.

Oficina d’atenció 
de Vilafranca del 
Penedès

DELEGACIÓ  
ALT PENEDÈS-GARRAF
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FORMACIÓ,  
SESSIONS TÈCNIQUES  
I ACTIVITATS CULTURALS

Gener

Espai Empresa: Laterlite, rehabilitació lleugera d’edificis 
Data: 18/01/2018 
Assistents: 18

Febrer

Sessió tècnica: Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) 
Data: 06/02/2018 
Assistents: 15 

Taller lúdic: Vols aprendre a jugar a la botifarra? 
Data: 21/02/2018 
Assistents: 21

Maig

Sessió tècnica: La conservació i manteniment d’edificis i el 
tècnic de capçalera 
Data: 22/05/2018 
Assistents: 9

Espai Empresa: Herms Sistemes de reforç en forjats 
Data: 10/05/2018 
Assistents: 8

Juny

Espai Empresa: Elektra Gestió intel·ligent de les instal·lacions  
Data: 21/06/2018 
Assistents: 9

Setembre

Espai Empresa: Mapei Sistemes de reforç per a la 
rehabilitació d’edificis 
Data: 27/09/2018 
Assistents: 14

Octubre

Sessió tècnica: Jornada dedicada als tècnics municipals 
Data: 25/10/2018 
Assistents: 13

Novembre

Sessió tècnica: GIS Open Source per a la gestió del territori 
Data: 20/11/2018 
Assistents: 8

El total d’assistents a aquestes sessions ha estat de 99 perso-
nes.



MEMÒRIA 
2018

159

TROBADA ANUAL DE COL·LEGIATS 2018

La Delegació de l'Alt Penedès-Garraf va celebrar el 26 de ge-
ner el tradicional sopar anual de col·legiats i col·legiades. La 
trobada es va fer al restaurant a l'Espai Gastronòmic En Rima, 
del Cava & Hotel Mastinell de Vilafranca del Penedés, amb la 
participació d’un centenar de professionals acompanyats dels 
seus familiars i amics. 

La trobada va ser presidida per Josep Maria Martí, regidor de 
Territori, Serveis Urbans, Medi Ambient, Habitatge i Protecció 
Civil de l'Ajuntament de Vilafranca; Jordi Gosalves, president del 
cateeb i Sebastià Jané, delegat de l’Alt Penedès-Garraf, acom-
panyats de membres de la Junta de Govern i de les diferents 
comissions territorials.

En el transcurs de l'acte, es va fer homenatge a Raimon Vendrell, 
Josep Bertran i Carlos Buisán, col·legiats amb més de 25 anys 
de professió i a Joan Jané, Ricard Llorens i Josep Raventós amb 
50 anys de professió.

Empreses col·laboradores:

• Vikat

• Prefabricats Pujol

• Cafès Novell

• Joan Olivella, S.L.

• Uniland

• Olis Pausas

• Sika

• Roc Roi

Imatge del grup 
de companys junt 
amb les autoritats 
al restaurant de 
Vilafranca del 
Penedès
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EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia està formada per Cristian-Marc 
Huerta, Pere Vilarrubias, Marc Rovira, Conxi Pladellorens, Alba Xarpell i Jordi Clara-
munt. La Comissió es reuneix periòdicament i  treballa participant en actes dels muni-
cipis de les tres comarques i seguint la planificació de les activitats que es van marcar 
per a l’any 2018, comptant amb la participació i col·laboració de diferents col·legiats.

DELEGACIÓ DEL  
BAGES-BERGUEDÀ-ANOIA5.2

La seu de la 
Delegació del Bages-
Berguedà-Anoia 
s’ubica a la cèntrica 
Plana de l’Om de 
Manresa 

(Foto: Chopo)
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RELACIONS AMB L’ENTORN I PROJECCIÓ 

Taula de la Construcció del Bages

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-
teeb. 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 

La Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia (CUMA), en la 
qual hi participa la Delegació del cateeb, compleix funcions de 
caràcter informatiu, consultor, gestor i resolutiu i, a instància 
dels Ajuntaments, també compleixen funcions interpretatives. 
Es mantenen reunions periòdiques. 

Intercol.legial Tècnica de la Catalunya  
Central

La Intercol.legial Tècnica està formada per la Delegació del  
cateeb, la Delegació del Bages-Berguedà del COAC, la Demar-
cació de Catalunya Central del COEIC i pel Col.legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Manresa. Es mantenen reunions periò-
diques.

Associació de Comerciants i Empresaris del 
Berguedà

La Delegació i l’Associació d’Empresaris del Berguedà (ACEB) 
han establert un conveni de col.laboració que permet que els 
col·legiats de la Delegació del cateeb puguin tenir un punt de 
referència del col·legi al Berguedà. 

Unió empresarial de l’Anoia

La Delegació del cateeb i la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) 
han establert un conveni de col.laboració que permet que els 
col·legiats de la Delegació puguin tenir un punt de referència del 
col·legi a la comarca de l’Anoia.

Ajuntament de Manresa

La Delegació del cateeb participa activament amb el Pla 
d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de Manresa, el qual té per 
objectiu final dirigir els canvis que està experimentant la ciutat 
cap a escenaris de major progrés econòmic i social per a tots els 
ciutadans i de millor posicionament  territorial. És per això que 
incorpora mesures objectives que han de permetre dimensio-
nar l’abast de la transformació promoguda. Actualment s’està 
treballant en varis projectes de diferents àmbits. Es mantenen 
reunions periòdiques. Per altra banda i conjuntament amb la 
delegació del COAC, s’ha signat un conveni amb l’Ajuntament 
per facilitar l’elaboració de les ITE de la ciutat. En aquest mateix 
àmbit s’ha signat un altre acord de col·laboració per facilitar als 
ciutadans la realització de les proves de laboratori que determi-
nen la presència de ciment aluminós que aquesta sigui neces-
sària per a la realització de la ITE.

Conveni de formació amb el Gremi de  
Constructors

Aquest conveni té com a objectiu l’organització i  la impartició 
per part del cateeb de cursos formatius referents al Codi Tècnic 
de l’Edificació per encàrrec del Gremi de Constructors d’obres 
de Manresa i Comarca, destinat als seus agremiats.

Consorci Viari de la Catalunya Central

La Delegació del cateeb assisteix a les assamblees del Con-
sorci Viari de la Catalunya Central per presentar propostes de 
millora en la mobilitat del Bages al secretari de la Mobilitat de 
la Generalitat de Catalunya. Es mantenen reunions periòdiques.

Conveni amb el Montepio de Conductors

La Delegació del cateeb i el Montepio de Conductors Sant Cris-
tòfol-Manresa-Berga, han establert 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 serveis que el Montepio els pot oferir.

DELEGACIÓ DEL  
BAGES-BERGUEDÀ-ANOIA
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FORMACIÓ, SESSIONS I  
VISITES TÈCNIQUES

Gener

Curs: Obres d’urgència a la rehabilitació i manteniment 
d’edificis 
Dates: 25 de gener 
Durada: 4 h 
Assistents: 11

Febrer

Curs: Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d’edificis 
existents 
Dates: del 20 de febrer al 6 de març 
Durada: 12 h 
Assistents: 14

 Març

Visita tècnica d’obra a una casa passiva a Rajadell 
Dates: 23 de març 
Assistents: 27

Abril

Jornada Tècnica: Sistemes de reparació de forjats / Herms 
Data: 12 d’abril 
Durada: 2 h 
Assistents: 7

Maig

Jornada Tècnica: La Inspecció Tècnica d’Edficis (ITE) 
Data: 10 de maig 
Durada: 3,5 h 
Assistents: 13

Jornada Tècnica: Campanya Tècnic de Capçalera /  
La conservació i manteniment d’edifidis 
Data: 10 de maig 
Durada: 2 h 
Assistents: 4

Plataforma per a l’impuls de la  
rehabilitació energètica de l'edificació al 
Bages

L’any 2013 es va acordar la creació de la Plataforma per a 
l’impuls de la rehabilitació energètica de l’edificació al Bages 
(PIREEB). L’objectiu d’aquesta plataforma és impulsar les po-
lítiques d’estalvi energètic en l’àmbit de la edificació al Bages, 
mitjançant la rehabilitació energètica del parc d’edificis cons-
truïts, tant els de titularitat pública com privada. L’acord va ser 
signat pels representants del Col·legi d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Manresa, la Demarcació de la Catalunya Central del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, la Delegació del 
Bages-Berguedà-Anoia del cateeb i la Delegació del Bages-
Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, components 
de la Intercol·legial Tècnica del Bages. Aquesta plataforma és 
oberta a totes les administracions i agents relacionats amb la 
construcció i l’energia de la comarca del Bages que s’hi vulguin 
adherir.  

GEST!

Al març de 2015 la Delegació del cateeb i Gest! Van signar un 
conveni amb la finalitat de col·laborar per tal d’establir eines i 
sistemes comuns de treball que, dins del servei a la comuni-
tat, permetin ajudar a l’acompliment dels respectius objectius 
socials. 

SERVEIS AL COL·LEGIAT

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 als col.legiats i per a tots els ciutadans. L’any 2018 es 
van fer 13 test aluminós. 

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 27 certificats digitals d’idCat.
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Octubre

Visita tècnica de rehabilitació a l’edifici antiga Teneria 
d’Igualada 
Data: 16 d'octubre 
Assistents: 21

Novembre

Jornada Tècnica: Sistemes de reforç per a la rehabilitació 
d’edificis / Mapei 
Data: 8 de novembre 
Durada: 3 h 
Assistents: 11

COMUNICACIÓ, CULTURA  
I ACTES SOCIALS

30è Sopar del Col·legiat

El divendres 15 de juny va tenir lloc el 30è Sopar del Col·legiat al 
restaurant Somiatruites, a Igualada, amb una assistència de 97 
persones entre col.legiats, acompanyats i convidats. La recep-
ció es va fer al Museu Comarcal de l’Anoia, on l’historiador Mi-
quel Vila va fer una breu introducció a l’auditori i seguidament 
el grup va fer una passejada pel barri del Rec, visitant la fàbrica 
Cal Granotes i l’adoberia la Bella. En acabar es va anar a sopar 
al restaurant, en el qual es va fer la benvinguda als nous col.
legiats i es va retre homenatge als col.legiats amb 25 i 50 anys 
de professió. També es va fer lliurament dels premis Taronja i 
Llimona, mentre que la Constructora Calaf va rebre un diploma 
en reconeixement a l’impuls de la professió. La trobada va ser 
presidida per Jordi Gosalves, president del cateeb i Cristian-
Marc Huerta, delegat del Bages-Berguedà-Anoia.

La vetllada va finalitzar amb un espectacle on el món imaginari i 
el món real es confonien, amb la seva característica màgica cò-
mica teatralitzada, el duet Set de Màgia ens convidaren a des-
cobrir, d'una manera exageradament divertida, totes les cares 
de la màgia per fer-nos passar una molt bona estona. A tots 
els presents se’ls va fer entrega d’un obsequi com a record de 
la vetllada.

La foto de grup es va 
fer a la plaça Joan 
Mercader d’Igualada
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Lliurament del V Premi Àlex Mazcuñán i 
Boix 

L’aparellador Xavier Jovés i Garcia (Manresa, 1949) va ser guar-
donat amb el Premi Àlex Mazcuñán i Boix en la seva cinquena 
edició, que reconeix una trajectòria professional, humana i so-
cial en l’àmbit de les comarques del Bages, Berguedà i Anoia. 
Aquest premi de periodicitat bianual vol recordar la figura del 
difunt Àlex Mazcuñán amb un guardó honorífic, que rep el seu 
nom pel seu compromís professional, col·legial i cívic.

El jurat va considerar Xavier Jovés merexeidor del premi per la 
seva vinculació a entitats com Ampans, Creu Roja, Biela Club 
Manresa, Montepio de Conductors, Protecció Civil, ADF Pla de 
Bages, a més de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia del 
cateeb, entre d’altres. I també pels seus 33 anys de dedicació 
a l’Ajuntament de Manresa, primer dirigint plans d’ocupació i 
després com a cap de manteniment, dirigint un servei inexistent 
fins llavors. 

L’acte de lliurament va tenir lloc el 27 de novembre a l’auditori 
Fundació Catalunya-La Pedrera ubicat a la Plana de l’Om de 
Manresa. El company Xavier joves va rebre el guardó de mans 
de Jaume Casas, secretari del cateeb i Cristian-Marc Huerta, 
delegat del Bages-Berguedà-Anoia del cateeb. En la cerimònia 
també hi van participar Antònia Visiedo, vídua d’Alex Mazcuñán, 
així com els seus fills Àlex i Jordi. El guardó consisteix en una 
escultura realitzada pel reconegut escultor manresà Ramon 
Om.

XIX Edició Fira Ecoviure 

Durants els dies 26, 27 i 28 d’octubre, al Palau Firal de Man-
resa va tenir lloc la Fira Ecoviure, una fira per a la sostenibi-
litat ambiental, social i econòmica del Planeta, on participen 
diferents sectors. La Fira vol representar un mirall de les bones 
pràctiques en sostenibilitat i premia aquesta tendència al millor 
producte, per poder fer-ne ressò i impulsar les millors iniciati-
ves dels expositors. Durant aquests dies es podia participar i 
gaudir de les xerrades i debats, demostracions de cuina i tast, 
tallers i activitats divulgatives i sobretot del coneixement i pro-
ductes que aporten les empreses i institucions que creuen en 
l’economia verda.

En aquesta 20a edició la fira Ecoviure va sumar esforços amb 
la fira Cuida’t, que es va fer els mateixos dies, convertint el Pa-
lau Firal en la seu d’un gran esdeveniment dedicat a la cura del 
medi ambient i les persones. Tot i que van coincidir el lloc i ac-
tes, cadascuna de les fires tenia un espai diferenciat i el seu 
propi programa d’actes. 

Ruta a les barreques de vinya

El dissabte 14 d’abril es va fer una activitat en família, consis-
tent en una visita guiada per les barraques de vinya de la Bo-
dega Abadal. La visita va consistir en un recorregut a la pro-
pietat pel conjunt de barraques de vinya, on es van descobrir 8 
singulars construccions de les 40 que hi ha en tot el celler. En 
finalitzar la passejada de 3 km aproximadament, es va culminar 
la visita amb un esmorzar i una degustació de vi al celler.

Foto de Xavier 
Joves junt amb els 
representants de la 
Junta de Govern, 
el presentador i 
la família d’Alex 
Mazcuñán

Paraules d’agraïment 
dels fills del company 
Àlex Mazcuñán
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ACTIVITATS  
ESPORTIVES I LÚDIQUES

VIII Partit de Futbol Dual 

El 23 de febrer, durant les festes de la Llum, es va celebrar el VIII 
Partit de Futbol Dual (amb dues pilotes), 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. En finalitzar el partit va tenir lloc un 
sopar a base de pa amb tomàquet i embotit al mateix estadi. El 
resultat va ser de 6 a 4, guanyant la Intercol·legial.

Caga Tió

El 22 de desembre junt amb la Intercol·legial Tècnica del Bages 
es va organitzar un Caga Tió on els més petits van gaudir al 
màxim de la màgia del Nadal. Tots els nens i nenes van tenir 
un regal i els grans coca, xocolata i mistela. Durant l’activitat 
ens va acompanyar el grup juvenil Sextet Intermitent amb una 
actuació musical per a l’ocasió.

Un dels divertits 
moments del Caga 
Tió nadalenc per als 
més petits

L’equip de la 
Intercol·legial tècnica 
de la Catalunya 
Central
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EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Maresme està formada per Joan-Fèlix Martínez (delegat), 
Pere Móra,  Ferran Valero, Núria Sauleda i Miquel Àngel Delgado. La Comissió Te-
rritorial es reuneix periòdicament amb l’objectiu de planificar i fer el seguiment de 
l’activitat de la delegació.  

DELEGACIÓ DEL  
MARESME5.3

Seu de la Delegació 
del Maresme a la 
Plaça Xammar de 
Mataró 

(Foto: Chopo)
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RELACIONS AMB L’ENTORN

Ajuntament de Mataró

Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de 
Mataró.

Aquest organisme té com a objectiu el control de les actuacions 
en els béns del patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciu-
tat, amb especial atenció sobre els béns catalogats. Joan-Fèlix 
Martínez (delegat) 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 (delegat) i Miquel Àngel Delgado 
formen part del consell assessor i han assistit a les reunions 
programades.

Participació a la Mesa Local de l’ Habitatge.

La Mesa Local de l’Habitatge té una funció consultiva, amb el 
dret de rebre informació general, àmplia, puntual i objectiva so-
bre els assumptes relacionats amb l’habitatge, i amb la facul-
tat d’emetre informes, fer propostes o al·legacions. Joan-Fèlix 
Martínez (delegat) ha assistit a les reunions programades.

Consell Municipal de Medi Ambient.

El Consell Municipal de Medi Ambient és un organisme de 
caràcter consultiu en les matèries de competència municipal 
que afectin de manera directa o indirecta al medi ambient. El 
Consell està integrat, entre d'altres, per representants d'entitats 
i organitzacions de la ciutat, així com dels grups polítics amb 
representació municipal. Fernando Valero ha assistit a les reu-
nions programades.

Casa Capell. Club 21.

La Delegació del Maresme dóna suport al programa d'activitats 
del  Club 21 que s'organitzen a la Casa Capell de Mataró sobre 
desenvolupament sostenible. La Casa Capell és un equipament 
municipal situat al Parc Central de Mataró que, sota l’aparença 
d’un habitatge comú, busca mostrar a tothom aquelles opcions 
que tenim a l’abast per encaminar-nos cap a un desenvolupa-
ment sostenible. La Casa Capell s’adreça a tota la ciutadania, 
les entitats, els centres educatius i les empreses de Mataró.  
Núria Sauleda ha assistit a les reunions programades.

Pla d’impuls del centre de Mataró.

Joan-Fèlix Martínez (delegat) ha format part del jurat del con-
curs d’idees per a la selecció d’una proposta de desenvolupa-
ment del pla estratègic d’impuls del centre de Mataró.      L’objecte 
del concurs d’idees era dissenyar una estratègia i un model que 
inclogués accions econòmiques, urbanístiques, arquitectòni-
ques, mobilitat, així com de dinamització econòmica, cultural i 
social que permetés impulsar el centre com a motor d’activitat 
cultural, de comerç i turística integrada dins d’un únic discurs 
que posi en valor el seu llegat històric i patrimonial.

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

Continuem amb la col·laboració entre la Delegació del Maresme 
i l’Associació Sant Lluc per l’Art per promocionar l’art i la cultura 
al Maresme. Aquest any 2018 Sant Lluc ha realitzat la desena 
temporada d’exposicions a la Delegació. Des del gener fins al 
desembre de 2018 s’han realitzat 10 exposicions amb un gran 
èxit de participació ciutadana.

DELEGACIÓ DEL  
MARESME
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Col·laboració amb l’Institut Municipal de 
Promoció Econòmica i la Fundació  
Tecnocampus

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 cateeb que té com a principals objectius fomen-
tar la capacitació dels professionals en competències trans-
versals, l’adquisició de noves competències tecnològiques que 
millorin l’eficiència i la productivitat dels professionals, l’accés 
a la informació sobre sortides professionals i el foment de 
l’emprenedoria.

Col·laboració amb Te de Tertúlia

Hem continuat la nostra col·laboració entre la Delegació 
del Maresme i l’entitat cultural Te de Tertúlia. Un conveni de 
col·laboració per impulsar 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 2018 s’han realitzat 27 conferències. Es duen a terme 
sempre les tardes dels dimarts i consisteixen en cicles de xe-
rrades culturals.

Col·laboració amb Càritas de Mataró

El 29 d’octubre es va signar un conveni específic de col·laboració 
entre Caritas Interparroquial de Mataró i la Delegació del Ma-
resme del cateeb en matèria de manteniment d’immobles des-
tinats a funcions socials. El cateeb facilitarà la participació 
voluntària dels seus professionals en el manteniment i conser-
vació d’immobles, habitatges i altres espais destinats a funda-
cions socials de Càritas Mataró.

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. 

Reserva de sala

Els col·legiats tenen a la seva disposició dues sales de treball i 
de reunions: la sala de juntes i la del despatx, sense cost però 
dins de l’horari d’obertura de la Delegació. Aquest servei es va 
iniciar l’any 2011 i te continuïtat fins a l’actualitat. 

Acte de signatura del 
conveni amb Càritas 
de Mataró
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FORMACIÓ I SESSIONS TÈCNIQUES

Sessions informatives,  
tècniques i espai empresa

Les sessions informatives, sessions tècniques i els espais empresa han reunit 
un total de 37 participants. 

Canvi d’ús (formació contínua) 
Data: del 3 al 18 de desembre  
Assistents: 9

Jornada per a tècnics municipals 
Data: 23 de febrer  
Assistents: 15

Espai Empresa: Rehabilit 
Data: 26 de febrer  
Assistents: 9

Espai Empresa: Kerakoll 
Data: 23 d’abril i 18 de juny  
Assistents: 3

Espai Empresa: Herms 
Data: 14 de maig i 25 de juny 
Assistents: 6

Espai Empresa: Mapei 
Data: 8 d’octubre  
Assistents: 10

Sessió informativa: La Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) 
Data: 5 de febrer  
Assistents: 32

Sessió informativa: La Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) 
Data: 5 de març  
Assistents: 33

Sessió informativa: Honoraris professionals 
Data: 9 d’abril  
Assistents: 12

Sessió informativa: El tècnic de capçalera 
Data: 7 de juny  
Assistents: 7
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Cultura i actes socials i d'oci 

Els actes culturals, socials i lúdics han reunit un total de 1.210 
participants durant el 2018.

L'equilibri en l'alimentació, un estil de vida 
Data: dimarts 9, 16, 23 i 30 de gener  
Assistents: 79

La Ruta de les Espècies 
Data: dimarts 6, 13, 20 i 27 de febrer  
Assistents: 198

Parlem de salut amb el Doctor Carles Paytubí 
Data: dimarts 6, 13 i 20 de març  
Assistents: 48

Parlem de Newton 
Data: dimarts 3, 10, 17 i 24 d’abril  
Assistents: 84

Grans herois i grans dames de Hollywood 
Data: dimarts 8, 15, 22 i 29 de maig  
Assistents: 77

Tres artistes inclassificables: Frida Kahlo, Pablo Picasso i 
Joan Miró  
Data: dimarts 2, 9 i 16  d’octubre  
Assistents: 96

COMUNICACIÓ, CULTURA I ACTES SOCIALS 

Sopar anual de col·legiats i col·legiades

El divendres 18 de maig va tenir lloc el XI Sopar de Col·legiats 
de la Delegació del Maresme al restaurant Can Jonc d’Alella. 
Un total de 127 col·legiats i col·legiades, acompanyants i au-
toritats 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 i es va fer la benvinguda 
als nous col·legiats. Van col·laborar amb diferents aportacions 
les empreses del Maresme que ja son patrocinadors habituals 
d’aquesta trobada:  Folgarona, 2Pe Pilotes, Nou/Bau, Fustes 
Pram, Avellanet ambients, Aluminis Iluro, Associació Sant Lluc, 
Te de tertúlia, OTR, MULTIWWEBDIA, ARVISA, Chacosa, Siscol i 
ENCAT. 

XI Sopar de col·legiats del Maresme 
Data: 18 de maig 
Assistents: 127

La foto del grup als 
jardins de Can Jonc

(Foto: Anna Romeu)
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Cicle Johann Sebastian Bach 
Data: dimarts 30 d’octubre, 6, 13, 20 i 27 de novembre  
Assistents: 328

Presentació del llibre 34 dies de tardor i 1 de primavera de 
Meritxell Borràs 
Data: 15 d’octubre   
Assistents: 100

Presentació del llibre Camí Ral. De l’Hotel Suis a l’Havana 
Pilar G. Agàpito 
Data: 21 de juny  
Assistents: 90

Entrega de Premis fundació CEO Maresme 
Data: 21 de novembre  
Assistents: 90

Taller de Tall de Pernil 
Data: 14 de desembre  
Assistents: 20

Excursions i visites culturals

Excursió:  Desbrossada del Pou de Glaç de Can Gel 
Data: dissabte 21 d’abril  
Assistents: 8

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

Del 16 al 27 d’octubre es va celebrar el taller per nens Amb 
la casa si que s’hi juga amb un total de participació de 3 
escoles i 270 nens aproximadament.

Taller d’estucs de calç esgrafiats o en calent 
per a tècnics

Per segon any consecutiu i atesa la gran demana de parti-
cipació, la Delegació del Maresme en col·laboració amb la  
Fundació Iluro ha organitzat aquest taller a la Casa Coll i Regàs de  
Mataró. 

Data: 14 de desembre  
Assistents: 22

Exposicions

“Variacions” de Tomás Safont-Tria 
Data: del 2 al 25 de febrer 

“Vapors, Indians i els seus negocis” de La Colla del Pinzell 
Data: del 2 al 22 de març 

“9 natures mortes i 1 retrat” de Pere Fradera 
Data: del 6 al 29 d’abril 

"Estimat estany” de Carme Riera 
Data: del 11 de maig al 3 de juny 

“Llocs i moments” de Manel Campaña 
Data: del 8 de juny a l’1 de juliol 

“De l’ofici a l’art” de Francisco Cabanillas. 
Data: del 6 al 29 de juliol 

"Seleccionats col·lectiva 2018” 
Data: del 8 al 29 de setembre 

“Colla MAIMAKANSU”  
Data: del 5 al 28 d’octubre 

“Premis Catalunya Construcció 2018”  CAATEEB 
Data: del 29 d’octubre al 29 de novembre 

“Senzilleses” de Carles Cuscó 
Data: del 9 de novembre al 2 de desembre 

“Contemplaciones” de Maria Quesada 
Data: del 14 de desembre de 2018 al 6 de gener 

Exposició de 
l’activitat de la Colla 
Maimakansu de 
Mataró
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EQUIP RESPONSABLE

En el decurs de l’any 2018, els membres de la Comissió Territorial de la delegació 
s’han reunit setmanalment, els dijous al migdia, per tractar assumptes referents al 
funcionament dels serveis, programació i organització d’activitats tant a nivell pro-
fessional com lúdic, visites tècniques, exposicions, relacions institucionals, vetlla 
dels interessos dels col·legiats quant a les 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 (delegada), Marc Manubens, Andreu Riera i David 
Mercader.

Seu de la Delegació 
d’Osona-Moianès a 
la Rambla Passeig 
de Vic 

(Foto: Chopo)

DELEGACIÓ DEL  
D'OSONA-MOIANÈS5.4
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DELEGACIÓ DEL  
D'OSONA-MOIANÈS

RELACIONS AMB L’ENTORN

POUM 

Dia: 6 de febrer  
Lloc Centre Cívic Can Pau Raba  
Assisteix: Andreu Riera

Presentació de la fase d'aprovació inicial del POUM de Vic 
a càrrec de Pere Solà coordinador del POUM, amb les inter-
vencions d’Anna Erra, alcaldessa de Vic i Fabiana Palmero, 
regidora d’Urbanisme.

Oficina de l’Habitatge de Vic 

Dia: 12 de febrer  
Assisteix: Maria Molins 
Lloc: CAATEEB-Osona/Moianès

Reunió amb el regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Vic, 
Josep Maria Roca per presentar-los les jornades obertes als 
ciutadans  que organitza la Delegació, per explicar i resoldre 
dubtes sobre la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i intercan-
viar impressions sobre el sector.

Taula de Mobilitat 

Dia: 18 de setembre 
Lloc: Sala Coll Bardolet 
Assisteix: Andreu Riera

Grup de treball per a la mobilitat en bicicleta a la ciutat de Vic 
dins de la setmana de la mobilitat 2018.

LOSTEC SA 

Dia: 22 de novembre 
Lloc: Sala d’actes de LOSTEC 
Assisteix: David Mercader

Assistència a l’assemblea general del Laboratori de Control de 
Qualitat LOSTEC SA.

Trobada Intercol·legial 

Dia: 28 de novembre 
Assisteixen: Maria Molins i Andreu Riera 
Lloc: Rest.El Jardinet

Primera reunió intercol·legial a la comarca d’Osona amb repre-
sentants del COAC, CAATEEB, Col·legi d’Enginyers Industrials 
i Col·legi d’Enginyers Tècnics, amb l’objectiu de mantenir una 
relació més estreta i arribar a signar un conveni entre col·legis 
que permeti obtenir sinèrgies i amb l’esperit de col·laboració a 
l’hora de defensar els interessos col·lectius davant les admi-
nistracions, la formació i l’organització d’activitats conjuntes.

Assistents a la reunió:

• COAC - Miquel Sitjà I Manel Alcubierre

• CAATEEB - Maria Molins i Andreu Riera

• Enginyers - Xavier Camps

• Enginyers Tècnics - Santi Altimires

Patronat de la Ciutat Antiga 

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 periòdi-
cament a les reunions d’aquesta comissió i manté informada a 
la Delegació dels acords que s’hi prenen.

Consell Ciutat de Vic 

El Col·legi està representat al Consell de la ciutat de Vic mi-
tjançant el col·legiat Andreu Riera. El Consell és un òrgan parti-
cipatiu assessor que treballa diversos temes d'àmbit local.
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Conveni amb Càritas Diocesana

La Delegació té signat un conveni amb Càritas Diocesana  per 
facilitar la participació voluntària dels seus professionals en el 
manteniment i conservació d’immobles, habitatges i altres es-
pais destinats a funcions socials de Càritas en l’àmbit territorial 
de la Diòcesi del Bisbat de Vic. 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Osona

S’han mantingut diverses reunions i un contacte molt fluid amb 
la Delegació d’Osona del COAC durant tot l’any, quant a temes 
que afecten als dos col·lectius professionals i a l’organització 
de jornades conjuntes a nivell tècnic.

Agència Local de l’Energia d’Osona

Trobades professionals entre Maria Molins i el responsable de 
l’agència, Gil Salvans, per presentar les Jornades obertes al 
ciutadà referents a l’autoconsum fotovoltaic i l’autosuficiència 
energètica , la presentació de la secció local de Som Energia a la 
Delegació i la jornada sobre la reducció de la despesa elèctrica.

SERVEIS AL COL·LEGIAT 

Atenció col·legial

Des de la Delegació d’Osona-Moianès oferim un ampli ventall 
de serveis al col·legiat i als usuaris relacionats amb la nostra 
activitat professional tan a nivell presencial, telefònic com di-
gital: tramitació del servei de validació d’actuacions professio-
nals, assessorament, formació, jornades, activitats lúdiques i 
culturals, relacions amb entitats comarcals, etc, amb la voluntat 
de facilitar la seva tasca i donar una bona atenció personalit-
zada.

Entitat de Registre del certificat digital IdCat

La Delegació és entitat de registre del certificat d' identitat digi-
tal català IDCAT i ofereix aquest servei de validació a col·legiats 
i usuaris en general. Enguany s’ha tramitat 35 signatures digi-
tals.

Proves de laboratori

Facilitem les proves d’assaig de ciment aluminós, difracció de 
raigs X, clorurs, sulfats i carbonatació entre d’altres.
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FORMACIÓ I  
SESSIONS TÈCNIQUES

Cursos de formació

Càlculs senzills d’estructura per a obra de rehabilitació 
Dates: del 28 de febrer al 21 de març  
Professora: Gemma Muñoz, arquitecta tècnica col·legiada i 
arquitecta, professora d’estructures de l’Escola La Salle 
Assistència: 11 col·legiats

Obres d’urgència en rehabilitació i manteniment d’edificis 
Data: 6 de novembre 
Professor: Carlos T. Pérez, arquitecte i assessor del Col·legi 
d’Administrador de Finques de Barcelona i Lleida 
Assistència: 8 col·legiats

Jornades tècniques

La Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE).  
Cas pràctic i resolució de dubes 
Data: 13 de març  
Ponent: Jordi Marrot, arquitecte tècnic responsable de la 
unitat de Rehabilitació i Medi Ambient del CAATEEB 
Assistència: 30 col·legiats (nivell bàsic) / 32 col·legiats (nivell 
avançat)

Sistemes de reparació de forjats 
Data:  25 d’abril 
Ponent: Olga Climent, arquitecta tècnica 
Assistència: 10 col·legiats

Aïlament tèrmic per l’exterior dels edificis.  
Sistema Mapetherm 
Data:  20 de juny 
Ponent: Joan Lleal, responsable de promoció de la 
prescripció de Mapel Spain 
Assistència: 8 col·legiats

Rehabilitació de façanes. Sistemes i solucions 
Data:  26 de setembre 
Ponent: Àlvaro García, departament tècnic de SIKA.  
Assistència: 10 col·legiats

Tèrmits i corcs, un problema estructural.  
Tractament d’humitats 
Data: 23 d’octubre  
Ponent: Ramon Mestre, gerent de Rehabilit i Humicontrol 
Assistència: 12 col·legiats

Eines per al control de qualitat 
Data: 23 d’octubre 
Ponent: Carles Rovira, director tècnic de LOSTEC 
Assistència: 10 col·legiats

Intervenció en el patrimoni arquitectònic 
Emmarcat en l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 
Data: 30 de novembre 
Lloc: Palau Bojons de Vic 
Assistència: 25 tècnics
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Sessió informativa

Novetats i canvis a les assegurances de Musaat i Premaat 
2019 
Data: 6 de novembre  
Lloc: Delegació d’Osona-Moianès 
Ponent: Llorenç Serra, gerent de la Corredoria d’Assegurances 
del CAATEEB 
Assistència: 11 col·legiats

Cicle de jornades informatives per al ciutadà

La Delegació va iniciar el 2018 un cicle de jornades informati-
ves adreçades al ciutadà per apropar el Col·legi a la gent de la 
comarca.

ESTIC OBLIGAT A PASSAR LA ITE?

Data: 22 de febrer 
Ponents: Jordi Sanuy, director de Qualitat de l’Edificació i 
Rehabilitació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i Maria 
Boladeres, enginyera d’edificació i tècnica de validació del 
CAATEEB 
Assistència: 30 persones

COM PUC REDUIR LA FACTURA DE LA LLUM?

Al final de la sessió es va presentar la cooperativa Som 
Energia, com a alternativa a les empreses elèctriques 
habituals 
Data: 22 de març 
Ponent: Roger Bancells, arquitecte tècnic de Bancells 
Ecotècnics 
Assistència: 30 persones

EM PUC DESCONNECTAR DE LES ELÈCTRIQUES?  
EL PRESENT I EL FUTUR DE L’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC A 
CATALUNYA

Data: 29 de novembre 
Ponent: Manuel Romero, enginyer industrial i director tècnic 
de SUD Energies Renovables 
Assistència: 40 persones

Taller per a les escoles:  
“Amb la casa sí que s’hi juga”

La Delegació va organitzar el taller "Amb la casa sí que s'hi juga" 
adreçat a les escoles, amb la finalitat de sensibilitzar els nens i 
nenes de la importància de l'estalvi energètic en un habitatge. 
Es tracta d’un taller guiat per un monitor on es treballen els te-
mes de l’eficiència energètica en els edificis de forma didàctica 
i participativa, mitjançant senzills experiments i exemples pràc-
tics i a l’abast dels més joves.

Dates: Setmana del 7 a l’11 de maig 
Lloc: Seu de la Delegació 
Assistència: 160 alumnes i 11 professors
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COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS

Sopar anual de col·legiats i col·legiades

La Delegació d’Osona-Moianès va celebrar el tradicional sopar 
de col·legiats el divendres dia 1 de juny, a l’emblemàtic restau-
rant de Ca l’U de Vic, un  dels restaurants més antics de la ciutat, 
ara ubicat al carrer de la Riera en una casa senyorial del segle 
XVIII. Es tracta de la casa Fontcuberta, on va néixer l’escriptora 
Maria Àngels Anglada i que  compta amb frescos i pintures de 
Francesc Pla el Vigatà, tot un símbol a la comarca. Va ser una 
oportunitat perfecta per trobar-nos amb els companys i gaudir 
d'una agradable vetllada amb un bon sopar, al qual van assistir 
90 persones. 

Abans del sopar es va fer una visita guiada a la ciutat barroca 
dels Morató, una nissaga de mestres d’obres, escultors i artis-
tes vigatans responsables d’algunes obres cabdals del barroc 
català. En la visita ens vam endinsar en a aquesta època a tra-
vés dels seves cases senyorials, esglésies i monestirs. Després 
hi va haver un aperitiu i a continuació ens vam entaular per se-
guir amb la resta del sopar a la planta noble de l’edifici.

Durant la celebració, la delegada Maria Molins va adreçar unes 
paraules als assistents i tot seguit es va retre homenatge als 
col·legiats que celebraven els 50 anys de professió: Josep Cu-

llell, Rogeli Fletas i Enric Torné; als que complien els 25 anys: 
Santi Garolera, Miquel Autet i Josep Ocaña; i també es va apro-
fitar per a presentar als nous col·legiats. Al final del sopar vam 
gaudir d’un espectacle de màgia, combinat amb una “Quina” 
amb sorteig de regals inclosos per rematar la festa!

La Festa de l’Esport:  
torneig de futbol i pàdel

Data: 15 de setembre 
Lloc: Centre esportiu Valldaura Sport a Barcelona

La Delegació va participar al torneig de futbol 7 que va tenir lloc 
a Barcelona amb motiu de la festa de l’esport. El nostre equip va 
quedar classificat en segona posició. Els nostres companys del 
Moianès Xavier Sala i Roger Ubals també van quedar classifi-
cats en segona posició en el torneig de pàdel que es va celebrar 
el mateix dia.

D’altra banda, Pau Prat va ser el guanyador del premi que es va 
sortejar entre els participants, que consistia en una excursió per 
a dues persones en moto de neu.

La trobada anual es 
va fer al restaurant 
Ca l’U de Vic
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EXPOSICIONS

Sentir paisatges amb diferents estils

De Salvador Martell 
Del 3 al 24 de març

Vaig començar a pintar paisatges, anant a pintar amb el meu 
par e, Salvador, als concursos de pintura ràpida. 

Ja de petit, la meva falta de traça en les arts plàstiques eren 
palpables, així que la pintura ràpida no va fer més que ressaltar-
ho per culpa de la rapidesa d'aquests. Però en contrapartida, va 
permetre'm perdre la vergonya de pintar en públic, i va ensen-
yar-me a encaixar comentaris adversos, ja fossin un què pinta 
aquest noi?, o un, vols dir que va gairebé aquest xicot? 

La complexitat de pintar paisatges m'ha ensenyat a ser cons-
tant i perseverant en el món de l'art, així com a aconseguir dues 
recomanacions que m'acompanyen sempre: La primera, la del 
meu pare, qui veient la meva desesperació per la falta de tècni-
ca, va dir-me: no cal pintar les coses tal com són, tu pinta-les 
com les sentís. L'altre la dec a en Carles Vergés, a qui vaig recó-
rrer perquè m'adrecés un xic. Tot i no aconseguir-ho, va saber 
dir-me: "abans de saber pintar, has d'aprendre a observar". 

L'art em dóna la llibertat intel·lectual, la resta l'agafo jo sempre 
que puc.

Salvador Martell

Cartografies de l’ànima 

De Manolo Gómez 
Del 28 d’abril al 26 de maig

“El paisatge romàntic  és la mirada desbordada  davant del  
món.  Un estat de melangia provocat per  la incertesa de poder 
copsar-ne una esperança o un significat”.

En el mateix moment que el paisatge es fa fonedís neix una 
morfologia de l'ànima; un espai àrid i monocromàtic. L'arruga 
n'és un accident estimat, una orografia que afecta el clima del 
jo. El plec canvia el sentit de les coses; el dia i la nit, el dins i 
el fora, la cara i el dors. Aquest espai íntim és també un espai 
cosmològic, una gran esfera suspesa al buit.

Manolo Gómez estima la matèria; l'estima i en té cura. Desplega 
el paper com si experimentés un moment definitiu. Cada gest es 
posa al servei d'un moviment pictòric únic. Un paisatge íntim es 
desplega davant seu. Un paisatge fonedís de traces i rastres de 
plecs i arrugues. El paper respira, s'obre i es contrau. Un horitzó 
apareix sense cap ostentació. L' a prop es fa llunyà; una pedra, 
un marge, una illa, un arxipèlag, un mar de fons, un eclipsi, un 
planeta.

“Ahir, avui i demà. Per sempre? O fins quan?” 

Manolo Gómez  encercla i ressegueix traces del paper com si 
escrivís uns mots a qui s'estima. Sí, el paisatge és un amor per-
dut; un món llunyà, un moment que ens abandona.

Davant d'aquest paper petit es fa un gran silenci, una fonda in-
quietud. S'hi desplega un món sencer. S'hi percep tota la for-
ça dels continents, de les muntanyes, dels rius, dels arbres, de 
l'aire. En Manolo se'l mira, nosaltres ens el mirem, ells se'l miren 
però tothom calla; potser l'imprudent parla.

“Ningú  no en té cap certesa, ningú no en sap res”.

Toni C. Bover
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Extractes de Natura

De Pere Codinach 
Del 16 de juny al 14 de juliol

“La fotografia, els meus ulls”

Procuro buscar el millor aspecte d'una imatge fotogràfica 
transformant-la amb l’ordinador: modificant-li els colors, des-
enfocant algunes zones, duplicant capes, o afegint-li diferents 
textures.

El resultat final sol ser un híbrid entre una fotografia i una pin-
tura. 

Pere Codinach

Verd

De Casper van Leeuwen 
Del 6 al 27 d’octubre

En el meu procés, el principi és el paisatge. 

Estem fets de la mateixa substància del que estem observant. 
En allò que observo em reconec.

Un dels elements que m’ha inspirat a fer aquesta obra és el verd. 
M’emociona, m’encanta el verd i l’absorbeixo. Sentir el verd és 
sentir-me jo mateix. 

Quan pinto intento deixar de banda la raó i buidar-me mental-
ment, prescindint de tot allò premeditat i donant oportunitat a 
l’atzar. Els  resultats d’aquest procés a vegades m’arriben a sor-
prendre.

Quan pinto intento copsar l’essència del paisatge i recompon-
dre les seves formes i colors en un procés intuïtiu en que només 
la sensació del paisatge es manté. Quan pinto, de tant en tant, 
l’encerto i sento una sensació intel·ligible, i que l’ànima de l’obra 
il·lumina.

Casper van Leeuwen

Matèries

D’Àngels Jordà 
Del 24 de novembre al 22 de desembre

El camí d’accés a la precisió del detall inadvertit que fulgura en 
l’atzar d’un corriol, en una paret, ja l’havíem començat amb goig 
el 2016 en l’exposició Rastres en aquest mateix lloc. I abans 
encara amb Fragments, Branques i Recorreguts. En efecte, pre-
cisió: l’Àngels Jordà és precisa en la mirada, en el gest, en el 
moviment de cada detall concret que desfà el món referencial i 
ens endinsa en el món sensorial, conceptual i còsmic de la ma-
tèria. Allà on no hi ha res, o poc, o just un senyal, un séc en una 
paret, un filament, qualsevol fragment mínim del món que ens 
envolta, l’Àngels Jordà hi veu un cosmos que ultrapassa el món 
tangencial i ens aboca la mirada i l’ànima als confins dels nos-
tres planetes interiors. La seva mirada commou els ulls, la pell 
i la respiració: sempre convida. Convida a mirar de nou el món 
condensat en un mil·límetre de realitat, convida a traspassar el 
límits de la narrativitat i a accedir al ritme poètic de la matèria 
viva, de la matèria vivificada…

Pep Paré
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EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Vallès Occidental està formada per Bernat Navarro, Fran-
cisco José Andreu, Marc Barjola, Josep Mas, Anna Portella i Xavier Rodríguez. La Co-
missió ha treballat participant en les diferents comissions, taules i activitats diverses 
relacionades amb el sector, en els municipis de la comarca i seguint la planificació 
de les activitats que es van marcar per a l’any 2018, comptant amb la participació i 
col·laboració de diferents col·legiats. S’han dut a terme 19 reunions ordinàries.

Els integrants de la Comissió Territorial participen en diferents comissions pròpies 
del cateeb com ara la comissió d'activitats lúdiques, esportives, culturals i institu-
cionals, a la qual assisteix Francisco José Andreu i la comissió de formació contínua, 
amb la participació de Marc Barjola i Francisco José Andreu.

DELEGACIÓ DEL  
VALLÈS OCCIDENTAL5.5

La Delegació del 
Vallès Oriental al 
Vapor Universitari de 
Terrassa 

(Foto: Chopo)
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DELEGACIÓ DEL  
VALLÈS OCCIDENTAL

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 a la ciutat, on 
participen institucions, entitats i associacions interessades en 
aquesta qüestió. A aquesta reunió s’assisteix periòdicament.

Taula Tècnica del Gremi de la Construcció del Vallès

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, funcionament, 
etc.

Procés participatiu Pla Local d'Habitatge Terrassa 2019-2024

Aquest Pla està emmarcat en la Llei 18/2007 de 28 de desem-
bre, del Dret a l’Habitatge de Catalunya i es configura com a 
document d’anàlisi, diagnosi i elaboració de propostes per a 
la definició de les polítiques municipals d’habitatge a la ciutat 
de Terrassa. La finalitat d’aquest Pla és determinar els com-
promisos municipals i servir de marc per concertar polítiques 
d’habitatge amb l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Conveni Vapor Universitari

El conveni està signat amb data 1 d’abril de 2006 i la durada 
de la cessió fins al març del 2021. S’ha demanat a direcció del 
Vapor Universitari, informació sobre el Pla d’acció de l’edifici. 

Conveni Càritas

Continuació del conveni específic de col·laboració entre Càri-
tas Diocesana Terrassa i el cateeb, en matèria de manteniment 
d’immobles destinats a funcions socials.

També s’han mantingut diferents reunions amb l’Ajuntament 
per tractar la idoneïtat tècnica dels edificis.
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Ajuntament de Castellar del Vallès

Comissió Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

La Comissió Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueolò-
gic assumeix la funció de vetllar pel compliment de la protecció 
i conservació dels béns inclosos en el Pla Especial del Catàleg 
de Béns a protegir. Aquest òrgan valora les intervencions con-
forme al nivell de protecció i normes d’intervenció dels elements 
catalogats, funcionant com un instrument àgil i obert de control 
de les intervencions que sobre aquest béns s'hagin d'efectuar.

Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i  
de Rubí

Durant el 2018 s’han dut a terme nombroses reunions amb els 
ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i de Rubí on s’ha abordat 
el tema de la idoneïtat tècnica dels edificis.

Altres institucions

CECOT

La Cecot és una associació empresarial multisectorial, cons-
tituïda 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 ac-
tua com a representant davant dels interlocutors socials i pres-
ta directament o indirectament els serveis més avançats per 
fomentar la competitivitat d’autònoms, microempreses, pimes 
i grans empreses. El delegat del cateeb forma part de la Junta 
Directiva d’aquesta associació. La Delegació també participa a 
la Taula de Comerç Exterior i Internacionalització i està adheri-
da al Club Financer. El delegat també ha participat com a jurat 
en el Concurs de Disseny en Fusta Jordi Amat.

 

Ajuntament de Sabadell

Taula de Sostenibilitat Urbana 

L’Ajuntament de Sabadell ha homogeneïtzat les eines de par-
ticipació ciutadana i ha creat la Taula de Sostenibilitat Urbana, 
per tal que pugui donar resposta als nous requeriments i objec-
tius. Els principals objectius són la creació d’un espai de parti-
cipació, comunicació i discussió que sigui obert, transparent i 
ciutadà, així com facilitar la participació pública en els proces-
sos d’elaboració o de modificació de la normativa municipal i 
de qualsevol qüestió vinculada amb la sostenibilitat a l’entorn 
urbà: qualitat de l’aire, qualitat acústica, eficiència energètica, 
consum responsable, mitigació i adaptació al canvi climàtic, 
com un factor bàsic en la seva qualitat de vida.

Taula Tècnica Ciutadana de Seguiment del Pla Especial de Pro-
tecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS)

Des de l'any 2007 la ciutat disposa d'una nova eina per tal de 
preservar el patrimoni històric, afavorir-ne la rehabilitació i per-
metre nous usos. En definitiva, per fer possible que el patrimoni 
de la ciutat no desaparegui.

El document urbanístic que permet la preservació del patrimoni 
de la ciutat de Sabadell és el Pla Especial de Protecció del Pa-
trimoni de Sabadell (PEPPS). Aquest document té per objectiu 
protegir i promocionar els usos actuals a una sèrie d'elements 
diversos que configuren el nostre territori. En total el PEPPS 
protegeix un conjunt de 584 elements patrimonials del terme 
municipal, entre elements del patrimoni natural, arqueològic i 
arquitectònic.

La delegació també ha mantingut reunions amb l’Ajuntament 
on s’ha tractat el tema de la idoneïtat tècnica dels edificis.
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INTERCOL·LEGIAL TÈCNICA DEL VALLÈS

La dues delegacions vallesanes del cateeb mantenen una 
col·laboració continuada amb les delegacions dels col·legis 
d’arquitectes i d’enginyers en la Intercol·legial Tècnica del Va-
llès. Es duen a terme reunions periòdiques per abordar diferents 
temes i realitzar projectes conjuntament. Durant l’any 2018 el 
cateeb n’ha ostentat la presidència. El delegat Bernat Navarro i 
el vocal de la comissió territorial, Xavier Rodríguez, formen part 
de la comissió d’experts en eficiència energètica

FEM VALLÈS

Les delegacions vallesaanes del cateeb, dintre del marc de la 
Intercol·legial Tècnica del Vallès, formen part de la plataforma 
FEM VALLÈS que té com a objectiu posar en valor la singularitat 
del Vallès i el seu potencial per reforçar el seu paper de motor 
industrial català en el segle XXI. 

SERVEIS AL COL·LEGIAT 

Tramitació del visat

La delegació continua fent la tramitació del visat tant presencial 
com digital. 

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 45 test 
aluminós.

Entitat de registre del certificat digital idCat

La delegació és entitat de registre del certificat d’identitat digi-
tal català idCat i ofereix aquest servei de validació a col·legiats i 
usuaris en general. S’han realitzat 91 certificats.

FORMACIÓ

Formació contínua

Guia pràctica del coordinador de seguretat. Cas pràctic.   
Data: del 19 de febrer al 5 de març 
Durada: 10 hores 
Assistents: 8

ITE. La prediagnosi d’estructures 
Data: 4 d’abril  
Durada: 4 hores 
Assistents: 18  

Planificació i control de projectes amb Microsoft Project 
Data: del 4 al 25 de juny  
Durada: 16 
Assistents: 11  

Guia pràctica del coordinador de seguretat. Cas pràctic.   
Data: del 21 de novembre al 12 de desembre 
Durada: 15 
Assistents: 28

Formació Intercol·legial Tècnica del Vallès 
(ITV)

Conferència presentació cursos ITV 
Data: 13 de febrer  
Durada: 2 hores 
Assistents: 20

Curs Excel avançat per a l'edificació 
Data: 19,21, 26 i 28 de febrer  
Durada: 16 hores 
Assistents: 20

Curs Excel avançat per a l'edificació (2a edició) 
Data: 5, 7, 12 i 14 de març  
Durada: 16 hores 
Assistents: 10

Curs: Integració eficient de tecnologies renovables i sistemes 
d'alt rendiment en l'edificació 
Data: 13 i 22 de març 
Durada: 16 hores 
Assistents: 21
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Curs: Sistema Informació Geogràfica (QGIS) 
Data: 3, 4, 10 i 11 d’abril  
Durada: 20 hores 
Assistents:5 

Curs: Autodesk REVIT. Nivell I.  
BIM (Building Information Modeling)  
Data: del 2 de maig al 13 de juny  
Durada: 28 hores 
Assistents: 15 

Curs QGIS (Sistema d'Informació Geogràfica)  
Data: 15, 22 i 29 de juny i 6 de juliol  
Durada: 20 hores 
Assistents: 9

Autodesk REVIT. Nivell II.  
BIM (Building Information Modeling) 
Data: del 19 de setembre al 31 d’ocrtubre  
Durada: 11 
Assistents: 9

Sessions informatives, tècniques i  
espai empresa

Espai empresa: Sistemes solars sota l'entorn  
dels edificis nZEB - ORKLI 
Data: 17 de gener  
Durada: 2 hores 
Assistents: 9

Espai empresa: Recalçament d'edificis amb injeccions de 
resina expansiva. Diagnosi, control i modelització FEM. 
Geosec 
Data: 26 de gener  
Durada: 2 hores 
Assitents: 11

Jornada: La factura elèctrica (*)  
Data: 12 de març  
Durada: 1,5 hores 
Assistents: 19

Jornada tècnica: La Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) 
Data: 16 d’abril  
Durada: 4 hores 
Assistents: 38

Esmorzar BLK 360 Leica 
Data: 20 d’abril  
Durada: 3 hores 
Assistents: 9

Sessió Servei d'Orientació Professional CAATEEB 
Data: 14 de maig  
Durada: 3 
Assistents: 2 

Sessió Corredoria d’Assegurances CAATEEB 
Data: 14 de maig  
Durada: 3 hores 
Assistents: 4

Jornada: App's en el sector de la construcció (*) 
Data: 16 de maig 
Durada: 2,5 hores 
Assistents: 53 

Jornada: La conservació i el manteniment dels edificis 
(Campanya tècnic de capçalera) 
Data: 23 de maig  
Durada: 2 hores 
Assistents: 12

Espai empresa Rehabilit: Diagnosi d’humitats de capil·laritat 
Data: 20 de juny  
Durada: 2 hores 
Assistents: 9

Jornada tècnica: La tecnologia DRON  
(Visita a BCN Drone Center) (*) 
Data: 27 de juliol  
Durada: 4 hores 
Assistents: 28

Espai empresa Herms: Sistemes de reforç de forjats 
Data: 19 de setembre  
Durada: 2 
Assistents: 14 
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Jornada Accessibilitat Universal (*) 
Data: 4 d’octubre 
Durada: 2 hores 
Assistents: 18

Jornada Facility Management (*)  
Data: 25 d’octubre 
Durada: 2 hores 
Assistents: 9

Jornada “Vehicle elèctric”  
Data: 10 de desembre  
Durada: 3 hores 
Assistents: 35

(*) Activitats realitzades conjuntament amb la Intercol·legial 
Tècnica del Vallès

Visites tècniques

Visita al supercomputador “Marenostrum” de Barcelona (*) 
Data: 12 de febrer   
Assistents: 30

Les instal·lacions del supercomputador MareNostrum, el 
més potent de l’Estat espanyol, el tercer d'Europa i el tretzè 
del món, superen fins i tot en capacitat de càlcul al de la 
NASA. Des dels inicis ha viscut diverses actualitzacions i en 
l'última realitzada el juny de l'any 2017, va multiplicar per 
300 les prestacions de la primera màquina MareNostrum, 
instal·lada el 2004. Les xifres de capacitat de procés són 
espectaculars, 11.100 bilions d'operacions per segon, oferint 
els seus serveis a investigacions científiques nacionals 
i internacionals, que requereixen càlculs extremadament 
complexos. 

Visita a l’Escola de Música de Llinars del Vallès (*) 
Data: 20 de març 
Durada: 2 hores 
Assistents: 20

L'escola s'ubica en l'espai de l'antiga masia de Can Marquès 
formant part, també d'aquest sector urbanístic, el teatre i 
el parc que envolta ambdós edificis. Actualment, l'Escola 
de Música es troba en la fase final d'execució. La visita va 
ser conduïda per: Manel Gonzàlez, aparellador i arquitecte, 
responsable de l'empresa Aresta SLP que conjuntament amb 
l'Enginyeria GOP, són els estudis associats de l'arquitecte 
Àlvaro Siza, per desenvolupar l'execució i gestió tant d'aquest 
projecte com de la resta que es construeixen al nostre país.

Visita a la cimentera Lafarge (*)  
Data: 8 de maig  
Durada: 2,5 hores 
Assistents: 19 

El 2017 és va complir el centenari de la fàbrica Asland del 
grup LafargeHolcim a Montcada i Reixac. Un segle d’activitat 
que comença l’any 1901, gràcies a la iniciativa del comte 
i emprenedor català Eusebi Güell, amb la constitució a 
Barcelona de la Companyia General d’Asfalts i Portland, que 
sempre ha estat lligada a Catalunya i al seu teixit industrial. 
S’ha visitat l'exposició “D’Asland a LafargeHolcim. Cent anys 
de ciment”, organitzada conjuntament amb el mNACTEC, 
on es va conèixer, entre moltes altres coses, com es fa el 
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ciment amb el que construïm les nostres cases, com es pot 
fabricar respectant el medi ambient i aplicant l'economia 
circular, les últimes innovacions tecnològiques i, en 
definitiva, la centenària història d'una fàbrica que ha ajudat 
a construir alguns dels edificis més emblemàtics del nostre 
patrimoni, i que ha estat i continua sent clau en el nostre 
desenvolupament econòmic.

Visita al Sincrotró Alba (*) 
Data: 23 de maig  
Durada: 2 hores 
Assistents: 28 

El Sincrotró Alba és una de les infraestructures de recerca 
avançada més importants d’Europa. Centre científic de 
tercera generació ubicat a Cerdanyola del Vallès i és el més 
important de la zona del Mediterrani. Es tracta d'un complex 
d'acceleradors d'electrons per produir llum de sincrotró, la 
qual permet visualitzar l'estructura atòmica i molecular dels 
materials i estudiar les seves propietats.

2a Visita Marenostrum (*)  
Data: 7 de juny  
Durada: 1 hora 
Assistents: 20 

Visita a les obres de reforma de L’Escola Superior 
d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de 
Terrassa (ESEIAAT) (*)  
Data: 12 de juny 
Durada: 2 hores 
Assistents: 11

De la unió de dues escoles històriques de reconeguda 
experiència i prestigi neix el centre més gran de la UPC, 
una escola moderna, connectada al món i amb vocació 
innovadora. La nova escola s'entén com a suma de les 
anteriors, l'edifici històric és el més representatiu i serà l’ 
edifici Institucional que acollirà l'equip directiu i una bona 
part de l’Unitat Tècnica de Gestió. La visita ha estat guiada 
per Joaquim Marqués, arquitecte i professor de l’ESEIAAT. 

3a Visita Marenostrum (*)  
Data: 9 d’octubre 
Durada: 1 hora 
Assistents: 30

1a Visita tècnica Casa de fusta a Sant Pere de Vilamajor (*) 
Data: 28 de novembre  
Durada: 2 hores 
Assistents: 16

Visita a l’habitatge unifamiliar aïllat de fusta, situat al 
municipi de Sant Pere de Vilamajor. Sent aquesta la primera 
visita, on s’ha pogut veure l'obra en fase d'estructura. 
La visita ha estat conduïda per: Bernat Navarro, director 
d'execució de l’obra i coordinador de seguretat i per Joan 
Antoni Poca, director d'obra i projectista.

2a Visita tècnica Casa de fusta a Sant Pere de Vilamajor (*) 
Data: 12 de desembre 
Durada: 2 hores 
Assistents: 20

(*) Visites realitzades conjuntament amb la Intercol·legial Tèc-
nica del Vallès
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COMUNICACIÓ,  
CULTURA I ACTES SOCIALS

27è Sopar anual de la delegació

El divendres 19 d’octubre es va celebrar el 27è Sopar de la 
Delegació, que va tenir lloc al saló modernista de la Fundació 
Antiga Caixa Sabadell 1859, un lloc privilegiat enmig del casc 
antic de la ciutat vallesana. La trobada va ser presidida pel re-
gidor d’Espai Públic de l’Ajuntament de Sabadell, Xavier Gue-
rrero; el tinent d’alcalde i regidor de Territori i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Terrassa, Marc Armengol; el vice-president se-
gon del cateeb, Josep Maria Forteza i el delegat del cateeb del 
Vallès Occidental, Bernat Navarro.

També hi van assistir Miquel Turné, delegat del Vallès del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; Germán Palacín, president 
del Vallès del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya; Mel-
quíades Garrido, president del Gremi de Constructors d'Obres 
de Sabadell i Comarca; Toni Palet, president del Gremi de Cons-
tructors de Terrassa i Ramon Palau, vice-president del Gremi 
de Constructors d'Obres de Sabadell i Comarca. També hi van 
participar diversos membres de la Junta de Govern del cateeb i 
de les diferents comissions territorials.

En el transcurs de l’acte es va fer el reconeixement als col·legiats 
que enguany havien fet els 25 anys d’exercici professional, així 
com als que ja feien 50 anys de trajectòria professional. Hi van 
assistir Sergi Segura (25 anys), Josep Jiménez de Cisneros, 
Manel Alier i Armand Lázaro (50 anys).  

Els companys i 
companyes que 
van assistir al sopar 
celebrat a Sabadell
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Exposicions

Premis Catalunya Construcció 2017 
Data: del 29 de gener al 28 de febrer  
 
La delegació acull l’exposició itinerant dels Premis Catalunya Construcció, que aplega els finalistes de 
les 5 categories professionals i la dedicada als millors treballs de grau.

Exposició Vapors, indians i els seus negocis 
Data: del 6 d'abril al 31 de maig 
 
La Delegació acull l’exposició “Vapors, indians i els seus negocis”, amb obres realitzades per La Colla 
del Pinzell.  
 
La Colla del Pinzell, la composen 40 membres aficionats al dibuix i la pintura, formats en diverses 
escoles i tallers d´art i pintura. Tots treballen en diverses tècniques. Aquesta exposició és la 12a 
conjunta i és un resum dels viatges, excursions i vacances. 

Exposició 10ª Biennal Artística Col·lectiva del CAATEEB  
Data: del 8 de novembre al 12 de desembre  
 
Amb un total de 59 obres i 22 participants, aquesta 10ª edició recull de tots els nostres companys 
que han participat, una qualitat d'obra on hi podrem trobar acrílics, aquarel·les, collages, dibuixos, 
fotografia, joieria i olis.

Exposició Premis Catalunya Construcció 2018 
Data: del 19 de desembre de 2018 al 31 de gener de 2019 
 
La Delegació del Vallès Occidental, exposa les candidatures finalistes i guanyadores dels Premis 
Catalunya Construcció de l’any en curs. 

Companys i 
companyes autors 
de les obres de la 
Biennal d’Art del 
CAATEEB
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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. Fundació Privada Lliga Catalana 
d’ajuda oncològica, és una entitat sense afany de lucre, que 
té per finalitat la lluita contra les malalties oncològiques. 

FUNDACIÓ PRODIS. Contribueix a crear benestar i qualitat de 
vida. Treballen amb i per a les persones, faciliten la millora 
del seu entorn i aporten una qualitat universal com a bé comú 
de la societat. Integren clients i proveïdors amb l’objectiu 
d’aportar valor a la societat, per mitjà de productes i serveis 
de qualitat.

Activitats esportives, socials i d'oci

7è Torneig de Pàdel del CAATEEB 
Data: 5 de maig  
Durada: 4 hores 
Participants: 32 
 
La Delegació del Vallès Occidental organitza el 7è Torneig de 
Pàdel del CAATEEB al Terrassa Club de Pàdel. Amb ganes de 
passar-ho bé, aquest any la participació ha augmentat a 16 
parelles. Els guanyadors van ser Fernando Palacios i Albert 
Giménez.

2a Sortida en moto a Arenys de Mar 
Data: 26 de maig  
Durada: 5 hores 
Participants: 11  
 
Després del l’èxit de la primera sortida en moto a Montserrat, 
la delegació va organitzar una segona edició però aquesta 
vegada a Arenys de Mar. L’itinerari ha estat programat per 
fer uns 150 km per carretera, buscant vies amb poc trànsit 
i d’interès paisatgístic. Com a novetat, la ruta ha sigut 
monitoritzada pels tècnics de l'empresa Tecdrive, que ajuden 
a millorar la capacitat tècnica i amb la qual cosa, aconseguir 
una conducció més segura.  

Pujada nocturna a la Mola 
Data: 28 de setembre  
Durada: 5 hores 
Participants: 40  
 
Divendres 28 de setembre es va organitzar una sortida 
nocturna a la Mola (amb lluna plena). Es tracta del punt 
culminant del massís de Sant Llorenç de Munt i del Vallès 
Occidental amb els seus 1.101,9 m d’altitud. Al cim s’hi troba 
el monestir romànic del mateix nom. Els participants es van 
reunir al punt previst, i es va desplaçar fins a l'aparcament de 
Can Robert, des d’on es va sortir passant per la part inferior 
de Can Poble, fins al Camí del Monjos direcció a La Mola. 
La tornada es va poder realitzar sense incidents i a un molt 
bon ritme. Aquest any amb més de 40 assistents, hem pogut 
gaudir d'una nit amb una molt bona temperatura i un cel clar 
il·luminat per la lluna plena.  
 
La pujada va estar guiada pels companys Bernat Navarro i 
Marc Barjola.

Taller per a les escoles

Del 12 al 23 de novembre la Delegació del Vallès Occidental va 
organitzar el taller "Amb la casa sí que s'hi juga" adreçat a les 
escoles, amb la finalitat de sensibilitzar els nens i nenes de la 
importància de l'estalvi energètic en un habitatge. Hi van parti-
cipar uns 400 nens aproximadament. 

La comunicació de totes les activitats que s’han programat a 
la delegació s’han reflectit en diferents espais a l’informatiu. 
També s’han anunciat a la circular mensual que s’ha fet arribar 
als col·legiats i col·legiades de la comarca, que ha rebut també 
el 7@ i en alguns casos també ho han pogut llegir a la premsa 
local.
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EQUIP RESPONSABLE

La Comissió Territorial del Vallès Oriental està fomada per Josep Lluis Sala com a 
subdelegat i representant de la delegació a la Junta de Govern, així com pels com-
panys Jesús Rey, Margarida Deumal i Marta Iglesias. La comissió territorial es va 
reunir periòdicament, cada dues setmanes. Ha participat en actes dels municipis de 
la comarca i també en les activitats planificades per a l’any 2018.

DELEGACIÓ DEL  
VALLÈS ORIENTAL5.6

La delegació a 
la Plaça de la 
Porxada al centre de 
Granollers 

(Foto: Chopo)
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PROJECCIÓ DE LA DELEGACIÓ

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 aquest ajun-
tament en matèria de rehabilitació d’habitatges dins el marc del 
Pla de Barris de Bellavista. La delegació del cateeb facilita les 
dades de contacte de professionals tècnics inscrits a la bor-
sa de treball que hagin manifestat la seva voluntat de realitzar 
aquests treballs. 

Intercol·legial Tècnica del Vallès

La Intercol·legial Tècnica del Vallès està formada per les dues 
delegacions vallesanes del cateeb, així com les delegacions 
dels col·legis d’arquitectes i i d’enginyers industrials. Com a 
membres de la Intercol·legial s’ha participat en les reunions 
programades segons necessitats i assistència a les jornades i 
formacions realitzades.

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 ha anat evolucionant fins a l’actualitat, juntament 
amb l’entitat que li dóna vida, l’Associació per a l’Arbitratge 
del Vallès Oriental. Aquesta Associació la integren el Col·legi 
d’Advocats de Granollers juntament amb la Unió Empresarial 
Intersectorial del Vallès Oriental, el Gremi Comarcal de Cons-
tructors d’Obres del Vallès Oriental, l’Agrupació d’Industrials 
del Baix Vallès, la Delegació del Vallès Oriental de cateeb i la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 
El Tribunal Arbitral del Vallès Oriental té com a funció el nome-
nament 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 
cateeb a la plataforma vallesana impulsada per les patronals 
CECOT, CIESC, UEI i l’Associació Via Vallès. Entenent que el Va-
llès –en la seva totalitat- és el gran espai productiu de la regió 
de Barcelona, de Catalunya i també 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 
productiu al món, la plataforma FEM VALLÈS vol aglutinar es-
forços 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 estra-
tègica del fet productiu i, en especial, en qüestions de territori, 
infraestructures i mobilitat.

SERVEIS COL·LEGIALS

Serveis al col·legiat: tramitació del 
visat 

La delegació continua fent la tramitació del visat tant presencial 
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. 

DELEGACIÓ DEL  
VALLÈS ORIENTAL
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Proves de Laboratori

La delegació facilita l’assaig de ciment aluminós, difracció de 
raigs X, porositat, clorurs, sulfats i d’altres, tant per als nos-
tres col·legiats com per als ciutadans en general. La prova més 
sol·licitada és del ciment aluminós.

Biblioteca

Durant aquest any s’han realitzat consultes, però el servei de 
préstec de llibres i revistes tècniques no se n’ha fet desde la 
nostra biblioteca, però si s’han fet peticions a Barcelona.

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

Curs Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis 
existents (Granollers) 
Data: 19 de febrer 
Durada: 12 hores 
Assistents: 18

Formació amb la Intercol·legial Tècnica del 
Vallès (ITV)

Conferència presentació calendari formatiu ITV 
Data: 13 de febrer 
Durada: 2 hores 
Assistents: 20

Curs: Excel avançat per a l’edificació 
Data: 19,21,26 i 28 de febrer  
Durada: 16 hores 
Assistents: 20

Curs: Excel avançat per a l’edificació (2a edició) 
Data: 5,7,12 i 14 de març  
Durada: 16 hores 
Assistents: 10

Curs: Integració eficient de tecnologies renovables i sistemes 
d’alt rendiment en l’edificació. 
Data: 13 i 22 de març 
Durada: 16 hores 
Assistents: 21

Curs: Sistema Informació Geogràfica (QGIS) 
Data: 3, 4, 10 i 11 d’abril  
Durada: 20 hores 
Assistents: 5

Curs: Autodesk Revit. Nivell i. BIM (Bulding Information 
Modeling) 
Data: 2 de maig al 13 de juny 
Durada: 28 hores 
Assistents: 15

Curs: Sistema informació Geogràfica (QGIS) 
Data: 15, 22 i 29 de juny i 6 de juliol  
Durada: 2

Jornades tècniques i sessions amb la 
Intercol·legial Tècnica del Vallès (ITV)

Conferència col·loqui: La factura elèctrica 
Data: 12 de març  
Durada: 1,5 hores 
Assistents: 11

Jornada: App’s en el sector de la construcció 
Data: 16 de maig 
Durada: 2,5 hores 
Assistents: 53

Jornada tècnica: La tecnologia DRON  
(Visita a BCN Drone Center) 
Data 27 de juliol  
Durada: 4 hores 
Assitents: 28

Jornada Accessibilitat Universal 
Data: 4 d’octubre 
Durada: 2 hores 
Assistents: 18 

Jornada: Facility Management 
Data: 25 d’octubre 
Durada: 2 hores 
Assistents: 9

Jornada: Mobilitat elèctrica dins la ciutat 
Data: 10 de desembre 
Durada: 3,5 hores 
Assistents: 24
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Jornades tècniques d’Espai Empresa

Jornada Campanya: El Tècnic de capçalera 
Data: 30 de maig 
Durada: 2 hores 
Assistents: 10

Visita de la Corredoria d’Assegurances a la Delegació 
Data: 4 de juny 
Durada: 3 hores 
Assistents:  3

Espai Empresa: Sistemes de Reforç per a la Rehabilitació 
d’edificis (MAPEI) 
Data: 28 de setembre 
Durada: 1,5 hores 
Assistents: 8 

Espai Empresa: Sistemes de Reparació de forjats (HERMS) 
Data: 23 de novembre 
Durada: 1,5 horesÇ 
Assistents: 7

Jornades informatives adreçades al ciutadà

Jornada informativa: Estic obligat a passar l’inspecció 
tècnica de l’edifici? 
Data: 3 d’octubre 
Durada: 2 hores 
Assistents: 10

Activitat infantil

Taller infantil: “Amb la casa sí que s’hi juga” 
Data: setmana del 10 al 14 de desembre. 
Durada: es van programar dos torns al matí  
Assistents: Van venir dues escoles:  
 
     - Escola Congost de Canovelles amb uns 35 alumnes 
     - Escola Aqua Alba de Gualba amb uns 45 alumnes

VISITES FETES CONJUNTAMENT  
AMB LA INTERCOL·LEGIAL TÈCNICA

Visita al supercomputador “Marenostrum” de Barcelona 
Data 12 de febrer 
Assistents: 30

Visita Escola de Música de Llinars del Vallès 
Data: 20 de març de 2018 
Durada: 2 hores 
Assistents: 20

Visita cimentera Lafarge  
Data: 8 de maig de 2018 
Durada: 2,5 hores 
Assistents: 19 

Visita Sincrotró Alba 
Data: 23 de maig de 2018 
Durada: 2 hores 
Assistents: 28 

Visita Marenostrum (repetició)  
Data: 7 de juny de 2018 
Durada: 1 hora 
Assistents: 20 

Visita a les obres de reforma de L’Escola Superior 
d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de 
Terrassa (ESEIAAT)  
Data: 12 de juny 
Durada: 2 hores 
Assistents: 11

Visita Marenostrum (repetició)  
Data: 9 d’octubre 
Durada: 1 hora 
Assistents: 30

Visita tècnica Casa de fusta a Sant Pere de Vilamajor 
Data: 28 de novembre de 2018 
Durada: 2 hores 
Assistents: 16

Visita tècnica Casa de fusta a Sant Pere de Vilamajor 
(repetició) 
Data: 12 de desembre de 2018 
Durada: 2 hores 
Assistents: 20
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COMUNICACIÓ, CULTURA I ACTES SOCIALS

Sopar anual de la delegació

El 9 de novembre es va celebrar el tradicional sopar de col·legiats de la Delegació del Vallès Oriental el 
passat 9 de novembre, que va tenir lloc al Restaurant Can Traver de Bigues i Riells municipi de la comarca 
vallesana. L’acte va començar amb una benvinguda amb copa de cava i aperitu, tot això amenitçat per els 
musics Barstool Band, seguida per la foto de grup.

El sopar es va iniciar amb els parlaments del companyJosep Lluís Sala, fent repàs de les activitats que 
s’han dut a terme durant aquest any a la delegació. A continuació va parlar el president del cateeb Jordi 
Gosalves i seguidament, el regidor d’Obres i Projectes i Medi Ambient, Activitats i Espais Verds de Grano-
llers, Albert Camps. Hi van participar representants de les diferents entitats del sector del Vallès Oriental 
com el Gremi de Constructors i els col·legis d’advocats, arquitectes i enginyers Industrials.

Durant la vetllada es va fer l’homenatge als companys amb 25 i 50 anys de professió i es va donar la ben-
vinguda als nous col·legiats. Per finalitzar es va fer un sorteig de regals i vam poder gaudir de l’actuació 
de la Coral Jove Amics de la Unió amb el que es va posar un meritori punt final a la vetllada.

Imatge de grup del 
28è sopar al pati de 
l’antiga casa pairal de 
Cal Traver
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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

Concurs de Rajolers  
de Festa Major de Granollers

Per quart any consecutiu, la delegació del Vallès Oriental va 
participar com a jurat al Concurs de Rajolers de la Festa Major 
de Granollers, celebrat el 2 de setembre, amb la col·laboració 
dels companys Joel Vives, Iñaki Gonzalez, David Martinez i la 
Marta Iglesias, tots ells tècnics de la comarca.

La Festa de l’Esport

El 15 de setembre, al centre esportiu Valldaura Sport de Barce-
lona va tenir lloc una activitat esportiva que tenia com objectiu 
acostar a tots aquells aperalladors que volguessin passar una 
bona estona fent esport. La Delegació va participar a l’apartat 
del torneig de futbol, fent un bon equip.

Exposicions

Vapors, indians i els seus negocis 
 
La Colla del Pinzell està formada per 40 membres 
aficionats al dibuix i la pintura. Estan formats en diverses 
escoles i tallers d´art i pintura. Tots treballen en diverses 
tècniques i a tots els agrada anar a pintar al carrer fent 
scketching. Aquesta exposició és un resum dels seus viatges, 
excursions o vacances, però com que moltes imatges ja no 
existeixen per què són del segle passat, les han recopilat 
d´Internet i difernets biblioteques amb un bon treball 
d´investigació. Aquesta és la 13ª exposició conjunta que fa 
la Colla del Pinzell com a col·lectiu titulant la mateixa com a 
Vapors, Indians i els seus negocis. 
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Delegació del Bages - Berguedà - Anoia
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Delegació del Maresme
Pl. Xammar, 2 · 08301 Mataró
Tel. 93 798 34 42 
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Delegació d’Osona - Moianès
Rambla Passeig, 71 · 08500 Vic
Tel. 93 885 26 11
caateeb.osona@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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