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Us presentem amb aquesta publicació l’informe de l’activitat que 
hem dut a terme al llarg de l’any 2021. Després de dos anys de 
pandèmia que ben segur quedaran presents en la nostra me-
mòria, podem dir que ja els anem deixant enrere i al davant se’ns 
presenta un futur que hem de fer entre tots. Cal ser optimistes, 
però el cert és que ens cal una boni dosi de prudència per afirmar 
que els propers mesos seran millors. Noves amenaces envolten 
el nostre entorn i la pitjor de totes, la guerra que devasta països 
que tenim ben aprop, al qual s’afegeixen a d’altres de ben cone-
gudes i que ens afecten globalment com el canvi climàtic o la 
pobresa extrema que ens afecta arreu. 

A casa nostra, el sector de la construcció s’ha recuperat més 
ràpid del que tots haviem previst i els indicadors ens permeten 
avançar que els mesos propers hi haurà un cert creixement fins 
arribar a les xifres de l’activitat pre-pandèmia. És cert que també 
apareixen importants problemes com la manca de subministra-
ments o l’elevat preu de l’energia, que alenteixen els terminis i 
incrementa el preu dels materials o la ja endèmica falta de mà 
d’obra preparada. Caldrà veure com ens afecta tot plegat en el 
dia a dia de les obres mentre ens preparem per afrontar el repte 
de la rehabilitació.

I és que un cop superada la pandèmia, les expectatives dels ciu-
tadans respecte al seu habitatge han canviat i avui es demana un 
millor confort a casa nostra. Per altra banda, l’impuls dels fons 
europeus Next Generation a la rehabilitació energètica dels edifi-
cis significarà un fort increment de l’activitat d’aquest subsector, 
per a la qual des de la professió hem abocat tots els esforços 
necessaris per afrontar-la i fins i tot liderar-la. Al llarg de l’any 

mació en els àmbits de les habilitats directives i la gestió de la 
rehabilitació són algunes de les línies de treball per afrontar el 
primer d’aquests reptes.

Però l’àmbit de la rehabilitació va més enllà i passa per acom-
panyar els professionals amb un major assessorament i per això 
hem ampliat els serveis de l’Àrea Tècnica amb noves consultories 
i noves eines en els àmbits de la seguretat i salut, energia i soste-
nibilitat. Des de Barcelona, des de les delegacions, hem treballat 
per estendre la idoneïtat tècnica als ajuntaments de les nostres 
comarques i donar suport a la seva implantació. Quant a les re-
lacions amb les empreses, treballem en la creació d’un nou marc 
de relacions, més estratègic, així com en el desenvolupament de 
nous serveis, la formació in company i el foment de la col·legiació 
dels seus tècnics. Hem potenciat el nostre servei d’ocupació i 
borsa de treball, hem establert nous convenis de pràctiques, hem 
impulsat noves jornades sobre edificació 4.0, a més de tornar a 
celebrar la cimera europea BIM per desplegar aquesta metodolo-
gia de treball a tots els agents.

Volem destacar la tasca feta per donar un nou impuls a les nos-
tres delegacions, amb una acció més coordinada, més intensa i 
amb una ampliació dels horaris d’atenció al públic. També pel 
que fa a la comunicació en la premsa comarcal i local. L’any que 
tanquem hem estat més presents als mitjans de comunicació i 
hem impulsat una nova estratègia de difusió a través de les xar-
xes socials, mentre preparem una renovació total de la nostra 
pàgina web. La nostra revista, L’informatiu, ha fet 30 anys i hem 
donat un nou impuls al blog per incrementar i facilitar la difusió 
dels seus articles. Quant a les activitats, els Premis Catalunya 

Celestí Ventura 

President del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona (CAATEEB)

Construcció els vam tenir per partida doble, perquè vam lliurar els 
guardons de l’any de la pandèmia i vam organitzar la XVIII edició 
amb gran èxit. Les activitats culturals i participatives, organitza-
des des de Barcelona i les delegacions, s’han tornat a engegar 
amb gran èxit i amb moltes ganes per part del col·lectiu.

I quan parlem del nostre col·lectiu professional, conèixer la seva 
composició en tot moment i, sobretot, la seva opinió, esdevé 
clau per assegurar el futur. Al novembre vam llançar una nova 
enquesta que ens aporta dades rellevants per conèixe’ns a no-
saltres mateixos. Hem fet un repàs de tots els àmbits de millo-
ra i hem preguntat pel grau de satisfacció sobre cadascun dels 
serveis. Analitzats els resultats, aquests mostren un elevat grau 
d’afinitat cap al Col·legi i això ens reafirma en el camí a seguir. 
Naturalment, també hem preguntat per les nostres mancances, 
per allò que no fem bé i tenim una bona llista de deures. 

Us convido a llegir les pàgines que segueixen. En elles troba-
reu l’activitat detallada que hem desenvolupat en els àmbits de 
l’assessorament tècnic, jurídic i d’assegurances, orientació pro-
fessional, formació, comunicació i promoció professional. I no 
voldria acabar aquesta presentació sense expressar el nostre 
agraïment al conjunt dels treballadors i treballadores del Col·legi 
que, amb professionalitat i rigor, han estat sempre a l’altura de 
les circumstàncies i han treballat per estar sempre al servei de 
la professió. Moltes gràcies, finalment, a tots els col·legiats i 
col·legiades que ens heu fet costat i als que heu dedicat una part 
del vostre temps a enfortir encara més la nostra professió. 

PRESENTACIÓ1.1

hem fet passos ferms per preparar-nos: l’organització de Reha-
bilita, la formació dels nostres professionals i la difusió entre els 
ciutadans i, finalment, la preparació de les Oficines Tècniques de 
Rehabilitació que ja actuen de manera oficial en una tasca con-
junta amb la resta de col·legis catalans i d’acord amb els agents 
del sector implicats.

Ha estat un any excepcional i difícil per a tothom i per això 
ens vam marcar dues premisses: estar més aprop que mai del 
col·legiat i donar-li tot el suport possible i preparar el Col·legi i 
la professió per aprofitar de la millor manera possible la reac-
tivació econòmica. És el moment de recolzar la professió i per 
això no vàrem incrementar les quotes, ni els imports dels tràmits 
col·legials. Per això vam iniciar els webinars dels dijous, sobre 
temes d’interès tècnic i totalment gratuïts. És per això també que 
hem ofert tots els nostres màsters i postgraus amb un 60% de 
bonificació. Així, vàrem preparar un pla d’acció expansiu i vitalis-
ta, un pla pensat per afrontar aquest moment, no arrontsant-nos 
davant les dificultats, sinó preparant-nos per encarar el futur.

Al llarg de l’any hem continuat avançant en la línia que ens vam 
marcar per aquesta legislatura i que passa per donar més visi-
bilitat a la professió, per potenciar la figura de l’arquitecte tècnic 
com l’expert en rehabilitar edificis i per l’establiment d’aliances 
amb empreses, administracions i universitats amb l’objectiu de 
crear valor conjunt. 

La creació d’una nova imatge corporativa junt amb una nova es-
tratègia de màrqueting i comunicació, l’aproximació als joves, la 
posada en marxa del projecte Nexus i els nous àmbits de for-



11MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL 202110 LA INSTITUCIÓ

L'ACCIÓ  
COL·LEGIAL

La construcció recupera 
terreny
Després d’un any 2020 que la major part de sectors econòmics 
podrien qualificar d’horribilis,  el 2021 va arrencar amb la mirada 
posada en els plans de vacunació de la població com a princi-
pal eina per fer front a la Covid-19, uns plans que a mesura que 
han anat avançant a Europa han fet augmentar l’optimisme dels 
mercats, dels inversors, les empreses i els ciutadans. I aquest 
optimisme s’ha reflectit també en l’activitat constructora amb un 
creixement previst del sector a Espanya del 6,5 per cent i de cara 
al 2022 es parla d’un increment encara més gran, fins a un 8%.

 La principal responsable d’aquesta recuperació ha estat 
l’edificació residencial, que va crèixer tant pel que fa a l’habitatge 
de nova planta com a la rehabilitació. Quant a la demanda, pot 
venir, d’una banda, per cobrir les necessitats del mercat (part del 
qual ha pogut destinar-hi l’estalvi captiu, és a dir, obligat per les 
restriccions d’oci i consum dels temps de pandèmia) i, d’una al-
tra, perquè la “pedra” és ara per ara un valor refugi per als inver-
sors, més tenint en compte els baixos tipus d’interès dels bancs 
i la volatilitat de molts productes financers. Però no serà fins al 
2023 que es registrarà, segons els experts, una veritable “expan-
sió” del sector.

Pel que fa a la rehabilitació (subsector del qual es diu des de fa 
dècades que hauria de ser el motor natural del sector residencial, 
atesa l’escassetat de sòl i les crides a la sostenibilitat), els ex-
perts apunten que la seva evolució dependrà sobretot del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, impulsat pel 
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i finançat amb 
fons Next Generation EU. Aquest pla inclou un Pla de Rehabilita-
ció de l’Habitatge i Regeneració Urbana, al qual es destinarà el 9,8 
per cent del total de recursos, és a dir 6.820 milions d’euros, gran 
part dels quals aniran destinats a millorar l’eficiència energètica 
i contribuiran a la renovació d’habitatges a barris i edificis amb 
mancances. 

No podem oblidar, en aquest subsector, el pes que estan tenint, 
ja des de l’any passat, els petits (i no tan petits) treballs de reha-
bilitació dels interiors d’habitatges que estan promovent moltes 
famílies que durant el temps de confinament més dur es van ado-
nar de les possibilitats de millorar la seva qualitat de vida amb 
alguns canvis, especialment a les àrees de més ús, com cuines 
i salons-menjador. Són obres que, d’altra banda, han donat fei-
na a empreses mitjanes i petites i a molts tècnics i treballadors 
professionals vinculats amb la rehabilitació, que treballen amb 
projectes a molts mesos vista. Aquest increment de feina està 
provocant una alça de les “tarifes” d’alguns especialistes molt 
buscats i sovint difícils de trobar. Mentrestant, empreses i ex-
perts alerten de l’augment de preus que pot registrar el sector 
en els propers mesos per l’escassetat de materials i de profes-
sionals.   

L’hora de la rehabilitació

El Col·legi va organitzar, un any més, la Setmana de la Rehabilita-
ció, que es va celebrar entre el 27 de setembre i l’1 d’octubre, amb 
l’objectiu de promoure i impulsar la rehabilitació tant entre el sec-
tor professional com entre la ciutadania. En aquesta ocasió, tam-
bé va servir per a que el sector de l’edificació hagi fet una crida a 
aprofitar els fons europeus establerts en el Pla de Rehabilitació 
d'Habitatges i Regeneració Urbana i impulsar un sector com és 
el de la rehabilitació dels habitatges, que ha d’aportar importants 
beneficis mediambientals, socials i econòmics. 

En aquesta iniciativa, liderada pel CAATEEB, també hi van partici-
par l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB, la Diputació de Barcelona, 
la Generalitat de Catalunya i representants de tot el sector, des 
de col·legis professionals fins a gremis i associacions per sensi-
bilitzar la ciutadania sobre les virtuts de la rehabilitació i afavorir 
l’intercanvi de coneixements i experiències sobre la matèria entre 
els professionals de l’edificació.

Va consistir en una setmana de jornades i activitats diverses 
adreçades a professionals, als agents del sector, a les dife-
rents administracions i a tots els ciutadans. Una de els novetats 
d’aquest any va ser la preparació un programa especial anome-
nat “Missió Rehabilita”, el llançament a Youtube d’un programa 
de televisió dedicat a la rehabilitació, presentat per la periodista 
Cristina Puig. El programa va abordar el seu impacte en la recu-
peració econòmica post pandèmia i va aprofundir en els benefi-
cis individuals i col·lectius de rehabilitar edificis. Hi van participar 

Obra d'edificació residencial 
guardonada en la XVIII 
edició dels Premis Catalunya 
Construcció. 

Foto: José Hevia.

La rehabilitació és un subsector  
també a l’alça.

Foto: Aina Gatnau.

1.2



13MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL 202112 LA INSTITUCIÓ

experts en els diferents àmbits i va comptar amb la col·laboració 
especial de cares conegudes com Tian Riba, Lídia Heredia i Fran-
cesc Mauri.

En el diferents actes celebrats al voltant de la Setmana de la 
Rehabilitació hi van assistir més de 1.200 persones, a les quals 
caldria afegir els 800 nenes i nenes que van participar en els dife-
rents tallers de sensibilització fets a escoles d’arreu de Catalun-
ya. La Setmana de la Rehabilitació va comptar amb el suport de 
Musaat, UCI i Ursa com a empreses patrocinadores.

Però REhabilita no va ser la única iniciativa relacionada amb la 
promoció de la rehabilitació. Al febrer es va celebrar un debat 
electoral amb motiu de la convocatòria d’eleccions al Parlament 
de Catalunya que es va celebrar a través de la plataforma Zoom 
i en el qual van participar representants de les formacions polí-
tiques amb representació parlamentària a la darrera legislatura, 
tret de Ciutadans, que va refusar participar. Amb el títol “La ciutat 
construïda: reptes i instruments polítics per impulsar la rehabili-
tació”, la periodista Milagros Pérez Oliva va conduir un debat que 
va concloure amb una crida a actuar immediatament per millorar 
la rehabilitació d’edificis, un factor que ha d’ajudar a canviar la 
situació actual i posar les polítiques d’habitatge al costat de les 
polítiques de sostenibilitat.

La construcció 4.0: 
sostenibilitat i digitalització 
Barcelona va tornar a ser la capital mundial de la Construcció 4.0 
amb la celebració la setena edició de l'European BIM Summit, la 
trobada internacional anual sobre Building Information Modelling 
(BIM) que reuneix els principals professionals del sector AECO 
(Arquitectura, Enginyeria, Construcció i Operacions). Organitzat 
pel CAATEEB, la cimera va reunir més de 700 participants, proce-
dents de tot el món, via streaming i de forma presencial al World 
Trade Center Barcelona. 

En aquesta edició de l’EBS es va treballar per l’establiment de les 
bases de la construcció de demà: una construcció sostenible i 
digitalitzada. Una de les novetats d’aquesta edició va ser la pre-
sentació de l’anomenat Pla d’execució BIM (PEB) col·laboratiu, 
per a la implementació de les tecnologies de la construcció, que 
connecta a tots els agents implicats en un projecte. Es van mos-
trar les darreres innovacions en robòtica i intel·ligencia artificial 
aplicada a la construcció, com ara un robot capaç de recórrer 
l’obra de manera autònoma per recopilar dades, les quals per-
metrien planificar els recursos disponibles i estalviar costos de 
producció.

També aquest any es va liurar el premi internacional EBS, que va 
rebre Rebecca De Cicco, fundadora de WomeninBIM per la seva 
labor en la inclusió i visualització de la dona en el sector de la 
construcció a través del BIM. El congrés es va caracteritzar, una 
vegada més, per la participació dels assistents, els quals van pro-
posar els eixos que guiaran la pròxima cimera, el tema de la qual 
serà la sostenibilitat. L’EBS va comptar una vegada més amb 
l’empresa Roca com a principal patrocinadora.Una de les sessions  

celebrades a l’auditori  
del WTCB.

Foto: Chopo.

El periodista Abraham Orriols va 
conduir l’acte d’inauguració de la 
Setmana de la Rehabilitació.

Foto: Chopo.
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Projecte Nexus per compartir i 
divulgar el coneixement
El president del CAATEEB, Celestí Ventura i el rector de la Universitat Politècnica de 
Catalunya-BarcelonaTech (UPC), Francesc Torres, signaven el 12 de febrer un conveni 
de col·laboració per impulsar el projecte Nexus, que té com a objectiu compartir el 
coneixement de la construcció i facilitar la seva divulgació. El projecte pretén establir 
un vincle entre els professionals, les universitats i les empreses, que són els vectors 
imprescindibles per avançar en el coneixement i l’excel·lència. 

En virtut d’aquest conveni es fomentaran els doctorats en arquitectura tècnica i les 
activitats de recerca en l’àmbit de la construcció i l’edificació, així com la innovació 
tecnològica i el debat professional i acadèmic en el sector. Amb aquesta finalitat es 
requerirà la col·laboració de les empreses per acollir grups de seguiment i investigació 
formats per un professor universitari i el seu equip, que anirà acompanyat del director 
d’execució de les obres. En aquest sentit, es preveu la formalització de convenis espe-
cífics amb les empreses on es desenvolupin els projectes de recerca per concretar la 
dotació econòmica que permeti contribuir al seu finançament. La primera empresa en 
formalitzar aquest conveni va ser Constructora del Cardoner, de Manresa.

Comissió d’Igualtat:  
un camí encara llarg
Després d’uns anys de feina i preparació, el Col·legi va vo-
ler fer coincidir el Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, 
per presentar oficialment  la  Comissió d'Igualtat de Gènere de 
l'Arquitectura Tècnica de Catalunya, un acte en format virtual que 
va aplegar un bon grapat de companys i companyes de professió. 

En l’acte, la presidenta del Col·legi a les Terres de l’Ebre, Teresa 
Arnal, va presentar les principals dades de l’estudi Perspectiva 
professió 2020. A què es dediquen les arquitectes tècniques? Fet 
a mitjans de l’any passat per conèixer la situació, en general, de 
la professió i que ha aportat informació molt interessant en clau 
de gènere.  

En el posterior col·loqui, moderat per l’arquitecta tècnica i mem-
bre de la comissió Anna Ortega, es va destacar a importància 
que es coneguin aquells perfils professionals que ja tenen un re-

La sessió de debat 
es va fer en format 
telemàtic

Assistents a l’acte de 
signatura del conveni amb 
la UPC.

Foto: Guillem Pacheco.

marcable pes femení en un món tradicionalment masculí. Alhora, 
es van posar sobre la taula iniciatives interessants com “Noso-
tras Construimos” al darrere de la qual hi havia l’Anna Ortega i 
la Laura Baquero, de Madrid, on s’agrupen perfils professionals 
de fusteres, coordinadores de seguretat, paletes, constructores o 
directores d’execució.

La sessió va incloure un seguit de vídeos amb missatges de su-
port a la nova comissió catalana perquè faci visibles les apor-
tacions de les dones. Hi van participar la presidenta de l’Institut 
Català de les Dones, Laura Martínez; la presidenta del saló Bar-
celona Building Construmat, Anna Vallès; la consultora en comu-
nicació Teresa Baró; la directora de l'Observatori Dona, Empresa i 
Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, Anna Mercadé i 
fins l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
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ASP: una dècada al servei de 
la professió
El 17 de març de 2011 el CAATEEB va rebre l’autorització de la 
Direcció General d’Assegurances per constituir una corredoria 
pròpia orientada específicament als professionals del sector de 
l’edificació. Naixia així Aparelladors Serveis Professionals (ASP), 
empresa propietat 100% del CAATEEB que actualment presta els 
seus serveis a les demarcacions de Barcelona i de Lleida. Una 
de les especificitats de la corredoria rau en el fet que al darrere 
no té una empresa amb afany de lucre, sinó un col·legi que el 
que pretén és oferir servei al seus membres. Aquesta filosofia és 
la que permet que els possibles guanys que es puguin produir 
reverteixin directament en la millora de l’exercici de la professió i 
en la seva projecció mitjançant el finançament de beques per a la 
formació i especialització dels arquitectes tècnics o la contribu-
ció per fer possible actes com La Nit de la Construcció.

Un dels principals canvis que ha viscut la corredoria al llarg dels 
seus 10 anys de vida ha estat la necessitat d’adaptar-se als can-
vis que ha viscut la pròpia figura dels arquitectes tècnics, que 
han passat de ser autònoms que treballen sols i aconseguien 
clients a partir dels contactes que establien amb empreses, ta-

Marketcons: una eina per a 
la reutilització de productes 
de la construcció

El sector de l'edificació requereix canvis estratègics significatius 
per acostar-se a la sostenibilitat. Un dels principals canvis té a 
veure amb l'ús dels recursos que té al seu abast i el més pròxims 
possibles. Resoldre aquest repte i generar un canvi de sistema que 
impliqui allargar la durabilitat dels productes i prevenir la genera-
ció de residus serà un objectiu important de el sector durant els 
propers anys. Els agents del sector tenim la responsabilitat de li-
derar aquest canvi i al qual el projecte MARKETcons pot ajudar-hi. 

El projecte MARKETcons és una iniciativa del CAATEEB, que pre-
tén implementar en el mercat un nou servei per crear, impulsar 
i difondre un punt de trobada entre usuaris per a la reutilització 
de productes de la construcció presents en els edificis existents 
mitjançant un portal web i una APP per smartphones. L'objectiu 
de MARKETcons és promoure la reutilització de productes de la 
construcció per tal d'apropar-nos més a un model d'economia cir-
cular. MARKETcons ha estat realitzat amb el suport de l'Agència 
de Residus de Catalunya.

La Corredoria 
d’Assegurances ha anat 
sempre lligada a l’activitat 
dels professionals

llers d’arquitectura o altres companys de professió, a convertir-
se en petites societats formades per dues, tres o quatre persones 
que aglutinen serveis globals per poder oferir als seus clients una 
oferta més completa. Aquest fenomen ha obligat ASP a ampliar 
la seva oferta a fi de donar-li cobertura, atès que, més enllà de les 
cobertures que puguin tenir els professionals, les societats tam-
bé poden ser responsables dels incidents que es puguin produir 
en una obra i per tant han de disposar d’una assegurança adient.
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Webinars dels dijous,  
per estar sempre al dia
Les restriccions a la mobilitat arran de la pandèmia sanitària va 
obligar a repensar el format de les activitats d’informació i debat, 
tan necessàries en èpoques de dubtes. Per això i amb l’objectiu 
de mantenir els col·legiats i col·legiades al dia en els temes que 
afecten la professió es va impulsar els anomenats Webinars dels 
dijous, un nou format de sessions d’actualització professional 
que s’han emès en línia els dijous a la tarda i que van gaudir d’una 
gran acceptació i seguiment. 

Els Webinars dels dijous són sessions àgils i molt dinàmiques, 
on  en només 60 minuts  un expert exposa els  aspectes fona-
mentals d'una matèria i respon els principals dubtes que tenen 
els  tècnics. S’hi aborden qüestions directament relacionades 
amb la professió com ara temes de gestió, normativa o com-
petències i sempre buscant les respostes concretes i solucions 
pràctiques que els professionals necessiten. Les sessions són 
d’accés lliure i gratuït per als col·legiats i col·legiades, es publi-
quen a la pàgina web i es poden consultar amb posterioritat. 

30
anys
30
anys

Maig-Agost 2021 368Preu: 15€
Subscripció anual: 45€
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Nova Comissió d’Igualtat 
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encara llarg ... pàg 24
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sovint en l’urbanisme i ara  
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l“urbanisme tàctic” ... pàg 82
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Arquitectura o simulacre: el 
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de 1929 ... pàg 118 
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L’informatiu ha fet 30 anys

La revista del CAATEEB s’ha fet gran. El mes de desembre del 
2021 complia els seus primers trenta anys, tres dècades durant 
les quals ha canviat molt. Aquella primera quinzena de desembre, 
amb Carles Puiggròs a la presidència del CAATEEB, va sortir la 
primera edició d’una publicació bimensual que tenia la voluntat 
d’esdevenir una publicació professional, àgil i viva que recollís 
tota la informació del sector i l’actualitat de la professió. Una au-
tèntica vocació de servei que, parafrasejant a un cèlebre locutor 
esportiu de l’època, ha fet que L’INFORMATIU hagi estat notari de 
l’actualitat durant tres dècades. Avui les noves tecnologies han 
donat pas a d’altres mitjans de comunicació col·legial i la revista 
s’ha reconvertit en una publicació trimestral amb contingut tèc-
nic útil per a la professió i el sector.

La revista ha evolucionat  
força des de la primera  
etapa a l’actual
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Magatzem de Càritas 
Diocesana amb 
productes bàsics 
d’alimentació

XVIII Premis Catalunya 
Construcció
El jurat de la XVIII edició dels Premis Catalunya Construcció va 
triar un any més les candidatures guanyadores en les 5 catego-
ries professionals de direcció d'execució de l'obra, direcció inte-
grada de projecte, coordinació de seguretat i salut, innovació en la 
construcció, rehabilitació patrimonial i rehabilitació funcional. En 
aquest any de pandèmia i de manera excepcional, el jurat  va 
fer un reconeixement especial als responsables de la coordina-
ció, projecte i construcció dels 5 edificis sanitaris pertanyents als 
Hospitals Moisès Broggi de Sant Joan Despí, Arnau de Vilanova 
de Lleida, Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, Germans Trias 
i Pujol de Badalona i Hospital de Bellvitge a l'Hospitalet de Llo-
bregat. 

Quant al Premi Especial a la Trajectòria Professional, el guardo-
nat va ser Joan Bosch Sampedro, aparellador i coordinador de 
seguretat amb una intensa vida professional i autor d’obres molt 
emblemàtiques del nostre país. Un any més, també es va atorgar 
el premi al millor treball final de grau. El nombre total de candi-
datures presentades en aquesta 18a edició va ser de 101. L’acte 
de lliurament es va fer al novembre a la Fundació Joan Miró de 
Barcelona. Atesa la situació, la participació va estar restringida 
als representants de les candidatures guanyadores. Tot i això, 
més de 200 persones van poder assistir en aquest acte, el qual va 
comptar amb el suport de les empreses Constructora del Cardo-
ner, Grup Caixa d’Enginyers, Propamsa i Elecnor.

Però va ser un any ben especial en el qual es van fer dos actes de 
llurament dels premis, atès que també es van lliurar els de la XVII 
edició, un acte ajornat de l’any anterior a causa de la pandèmia. 
El lliurament es va fer al juliol a l’Auditori del Disseny Hub Barce-
lona, Els premis compten amb el suport del Consell de Col·legis 
d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya i d'Arquinfad.

Els equips guardonats 
junt amb els membres 
del jurat, autoritats i 
patrocinadors.

Foto: Chopo.

Alt Penedès i Garraf: 10 anys

El 27 de gener de l’any 2011 s’inaugurava la nova oficina del CA-
ATEEB a Vilafranca del Penedès. A l’acte van assistir el vicepre-
sident del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Francesc Olivella; 
Aureli Ruiz, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vilafranca i Maria 
Rosa Remolà, aleshores presidenta del CAATEEB. Les noves de-
pendències col·legials es trobaven ubicades a la Plaça del Pene-
dès, en uns locals cedits per l’Ajuntament en virtut d’un acord de 
col·laboració signat amb l’alcalde, Pere Regull. 

Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 
residents al Penedès i el Garraf tenien per primera vegada a la 
seva disposició un espai adequat per celebrar reunions i troba-
des i fer cursos de formació; però també una forma d’acostar als 
col·legiats d’aquestes dues comarques les gestions i serveis que 
abans havien de fer a Barcelona.

Al llarg dels seus primers anys de vida la delegació va fer un es-
forç important per enfortir les relacions existents amb els ajun-
taments de les dues comarques i es van començar a proposar 
projectes de col·laboració. Es van fer contactes amb altres as-
sociacions professionals i empresarials, que van cristal·litzar en 
convenis de col·laboració amb entitats com la Unió Empresarial 
de l’Alt Penedès o l’Associació d’Empresaris del Baix Penedès, 
l’Alt Penedès i el Garraf. Al mateix temps s’obrien nous serveis 
tant per al col·lectiu professional com per al públic en general.

Joan Bosch Sampedro  
va guanyar el Premi Especial  
a la Trajectòria Professional 2021

Brindis de 
la comissió 
territorial dedicat 
als companys i 
companyes de la 
demarcació
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Junta de Govern

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

Celestí Ventura, president

Maria Rosa Remolà, vicepresidenta  

Jaume Casas, secretari

Carolina Cuevas, tresorera

Natàlia Crespo, comptadora

Meritxell Bosch, vocal i delegada de l’Alt Penedès-Garraf

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

Joan Félix Martínez, vocal i delegat del Maresme

David Mercader, vocal i delegada d’Osona-Moianès

Bernat Navarro, vocal i delegat del Vallès Occidental

Josep Lluís Sala, vocal i delegat del Vallès Oriental

Marcos Barjola, vocal

La basílica de Santa Maria del Mar de 
Barcelona torna acollir el concert de Nadal.

Foto: Chopo.

ÒRGANS DE GOVERN1.3 

Junta de suport:

Rafael Capdevila

Susana Pavón

Alejandro Soldevila

En cap dels casos consten conflictes d’interès.

A més de la Junta de Govern, les delegacions compten amb el su-
port de les comissions territorials que han celebrat les reunions 
respectives corresponents en cadascun dels àmbits de les nostres 
comarques.

Enquesta de satisfacció dels col·legiats i 
col·legiades
Al mes de novembre es va dur a terme una enquesta de satisfacció entre els col·legiats i col·legiades amb l’objectiu 
de determinar el grau de coneixement i utilització del Col·legi i els seus serveis, així com el grau de satisfacció. 
Hi van arribar prop d’un miler de respostes que van permetre constatar algunes dades ja conegudes com ara 
l’envelliment del col·lectiu, la preponderància del genere masculí i el seu exercici majorment de tipus liberal.

Quant al grau de coneixement i satisfacció dels serveis, la valoració general va ser molt positiva del Col·legi, la 
institució i els serveis que s’ofereixen. El suport de caràcter professional és altament valorat i es destaca la qua-
litat del servei, l’agilitat i el tracte. La sensació de pertànyer al col·lectiu i el seu prestigi també van ser força ben 
valorats. La informació, l’accés a la documentació i la formació van ser altres serveis destacats pels enquestats, 
així com la sensació que diversos dels serveis col·legials no es troben enlloc més.

També s’hi detecten mancances i experiències negatives en la utilització d’alguns serveis col·legiats, queixes pel 
cost de la quota o l’enfocament del Col·legi als tècnics en exercici liberal en detriment d’altres formes d’exercici. Hi 
ha també qui percep el Col·legi com una entitat freda i llunyana i es troba a faltar més complicitat i proximitat. En 
tot cas, està clar que per millorar primer cal conèixer els nostres punts forts i, sobretot, els febles.

Torna el Concert de Nadal

Després que l’any 2020 s’haguès de suspendre la celebració del nostre Concert de Nadal amb motiu de l’emergència 
sanitària, al desembre del 2021 es van poder tornar a reunir els col·legiats i col·legiades, les seves famílies i amics 
per celebrar junts aquestes dates assenyalades. Sota el títol “Tornem a compartir”, més d’un miler de persones 
van poder gaudir el 15 de desembre de la 24 edició del concert, que va comptar amb la Plifònica de Vilafranca del 
Penedès i l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 i que va tenir com a protagonista la Glòria del compositor Antonio 
Vivaldi, a més de cançons nadalenques catalanes. El Concert va comptar amb el patrocini de Constructora del Car-
doner, l’empresa Propamsa com a patrocinadora general del CAATEEB, així com la col·laboració de Banc Sabadell, 
Elecnor, Master Builders Solutions i el suport de la Corredoria d’Assegurances del CAATEEB. 

L’equip que conforma 
la Junta de Govern del 
Caateeb
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Assemblea General d’aprovació de pressupost 2022

L'Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 14 de desembre va aprovar el pressupost d’ingressos i des-
peses per al 2022 presentat per la Junta de Govern, que acompanya un intens programa d’acció col·legial basat en tres reptes principals: 
atraure els joves, vincular entitats i empreses i aprofitar l’oportunitat del Next Generation. La Junta de Govern va elaborar el pressupost per 
al 2022 en base a un escenari marcat encara per la persistència del Covid-19, la recuperació progressiva de l’activitat general, l’increment 
de l’IPC en un 5,6%, l’impuls de la rehabilitació amb la concreció dels fons europeus i una previsió de recuperació econòmica i de l’activitat 
del sector per als propers 4 anys. La Mesa de l’Assemblea va estar formada per Celestí Ventura, president; Natàlia Crespo comptadora i 
Jaume Casas, secretari.

La comptadora va presentar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB. La presentació va anar precedida d’una ex-
plicació detallada de les premisses que han guiat la confecció del pressupost en base a un escenari de creixement de l’activitat, especial-
ment pel que fa a la rehabilitació. El pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB per al 2022 va ser aprovat per l’Assemblea General de 
col·legiades i col·legiats, junt amb el de les societats el capital dels quals pertany íntegrament al Col·legi.

L’Assemblea General de col·legiats i col·legiades es va celebrar en un format mixt presencial i telemàtic.

Assemblea general de tancament d’exercici 2020

El 20 de maig es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades en la qual la Junta de Govern va presentar la liquida-
ció pressupostària i l’informe de gestió corresponent a l’any 2020, així com la memòria que recull l’activitat feta l’any anterior. La sessió es 
va fer via telemàtica per tal de preservar les condicions sanitàries dels assistents, tal com permet la recent modificació de la Llei de col·legis 
professionals, i va comptar amb les mesures adients per facilitar les exposicions i el debat i al mateix temps garantir la transparència i 
seguretat en les votacions realitzades a distància. L’acte va ser presidit per Celestí Ventura, president del CAATEEB; Maria Rosa Remolà, 
vicepresidenta (en línia); Jaume Casas, secretari i Natàlia Crespo, comptadora. Tant la memòria d’activitats com la gestió econòmica de 
l’entitat va merèixer l’aprovació de l’Assemblea. 

Després de l’informe del president, l’explicació detallada sobre l’activitat desenvolupada al llarg de l’ant 2020 va anar a càrrec de Jau-
me Casas, secretari de la Junta de Govern, que va recordar les principals activitats fetes, tant en l’àmbit de les relacions institucionals i 
l’activitat de representació com les relatives als diferents serveis al col·legiat i àrees del CAATEEB. La comptadora de la Junta de Govern, 
Natàlia Crespo, va presentar seguidament la liquidació dels comptes col·legials i el tancament econòmic de l’exercici 2020. També es van 
presentar els comptes d’explotació de les societats del CAATEEB Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances i Gescol 
Serveis i Tecnologies.

D’esquerra a dreta: 
Jaume Casas, Celestí 
Ventura i Natàlia Crespo

Acords de l’Assemblea 

Els acords adoptats per l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i 
col·legiades que va tenir lloc el 20 de maig de 2021 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 2020. L’acord es va prendre per unanimitat.

2. Aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del  
Caateeb, corresponent a l’exercici 2020 i de l’aplicació del resul-
tat, així com del balanç de situació comptable tancat el 31 de des-
embre de 2020. L’acord es va prendre per unanimitat. 

3. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 
de la societat Aparelladors Serveis Professionals Corredoria 
d’Assegurances SLU (el capital del qual pertany íntegrament al 
Caateeb) i de l’aplicació del resultat. L’acord es va prendre amb el 
vot favorable de tots els assistents excepte 1 abstenció. 

4. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 de la 
societat Gescol Serveis i Tecnologies SLU (el capital del qual per-
tany íntegrament al Caateeb) i de l’aplicació del resultat. L’acord 
es va prendre amb el vot favorable de tots els assistents excepte 
1 abstenció. 

5. Elegir la col·legiada Elisenda Parés i els col·legiats David Alca-
là i Francesc Jordana, que constituiran, junt amb Laura Càmara, 
Maria Àngels Sánchez i Josep Orriols la Comissió Econòmica per 
a l’exercici 2021, d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.

6. Designar les col·legiades Anna Portella, Claudia Vargas i Cris-
tina Carramiñana, amb Daniel Ramon com a suplent, com a in-
terventores per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de 
conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials. 

La sessió es va 
celebrar en format 
telemàtic

Acords de l’Assemblea

Els acords de l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 22 de desembre 
de 2020 van ser els següents:

1. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2022 del Caateeb.

2. Aprovar la proposta del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2022 de la societat Aparella-
dors Serveis Professionals, 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 2022, corresponent a la socie-
tat Gescol Serveis i Tecnologies, SLU (el capital del qual pertany íntegrament al Caateeb). 

4. Designar els col·legiats Josep Baquer, Esteve Aymà i Daniel Ramon Rodríguez, amb Josep Orriols 
com a suplent, com a interventors que signaran conjuntament amb el secretari i el president l’acta 
d’aquesta sessió, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.

Tots els acords es van prendre per unanimitat.
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Generalitat de Catalunya

La tasca realitzada pel CAATEEB en diversos àmbits d’interès pro-
fessional ha estat intensa i continuada, amb especial menció de tot 
allò relacionat amb els departaments de Territori i Sostenibilitat, 
Polítiques Digitals i Administració Pública, Justicia, Treball, Afers 
Socials i Familia, així com diferents secretaries 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 supres-
sió de barreres arquitectòniques, 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 legislatives que afecten la professió i el sector, així com 
d’estudi per a la implantació i interpretació de les noves normati-
ves actualment en vigor. Cal destacar molt especialment tota la 
tasca feta conjuntament amb la resta de col·legis catalans per a la 
distribució dels fons Next Generation i l’acord per a la creació de 
les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR). 

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 potencial 
d’incidència immediata en les persones. 

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 suport i recolzament 
en el dia a dia professional i col·laborem en aquelles iniciatives 
que representen un benefici per als ciutadans. Enguany hem in-
crementat la tasca de suport als ajuntaments i altres administra-
cions en matèria d’atribucions, que ha permès escatir, per exem-
ple, situacions de restricció injustificades a les intervencions dels 
nostres tècnics per a determinats treballs. També pel que fa a la 
promoció i divulgació dels serveis d’idoneïtat tècnica. 

Per assolir aquests objectius és de gran importància la tasca in-
tensa que desenvolupen les delegacions col·legials i les seves 
comissions territorials, atès el seu coneixement de les diferents 
realitats territorials i la seva vocació de servei al ciutadà i de 
suport al professional. Aquesta proximitat, per exemple, ha per-
mès dur a terme gestions directes amb les alcaldies i regidories 
d’urbanisme de diferents municipis. 

Consell Català

El Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i En-
ginyers d’Edificació de Catalunya agrupa els cinc col·legis de Bar-
celona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre. 

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

President:   M. Teresa Arnal Vidal

Vicepresident:   Adolf Quetcuti Carceller  
   Miquel Josep Vendrell i Deulofeu

Secretari:  Josep Torres i Massot

Tresorera:   Celestí Ventura i Cisternas

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 autonò-
mics o estatals o bé la coordinació col·legial i administrativa per 
a l’exercici professional a Catalunya. Algunes de les activitats en 
què s’ha participat i treballat durant l’any han estat la intervenció 
i seguiment de projectes normatius autonòmics i estatals, així 
com de l’organització col·legial i professional.  

Consell General  
d’àmbit estatal
El Caateeb ha participat, representat pel president, a les reu-
nions 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 CAATEEB 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.

RELACIONS INSTITUCIONALS1.4
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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 sec-
tor. Pel que fa als primers, destaca la participació en l’Associació 
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que agru-
pa més de 90 col·legis de diferents sectors i representa més de 
150.000 col·legiats catalans i de la qual el CAATEEB ostenta la vi-
cepresidència 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.

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 Construcció que or-
ganitza el CAATEEB.

El Col·legi també col·labora amb la fundació ITeC en el desen-
volupament de la implantació de bim en diferents taules de tre-
ball, aglutinades sota el paraigües de la comissió Construïm el 
futur, en què el CAATEEB ha liderat el grup anomenat Processos 
i participa en la taula de coordinació. A més, s’ha col·laborat ac-
tivament en la comissió permanent i les diferents assemblees de 
l’Institut. 

Es manté la col·laboració 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 profes-
sionals de la construcció. I d’una altra, amb l’Agència de Certifi-
cació Professional (ACP), que actua en benefici de la competitivi-
tat i rellançament de la professió. 

El CAATEEB 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 organitzades en 
el seu marc d’actuació. D’altra banda aquesta entitat es coorga-
nitzadora del European BIM Summit, que compta amb un comitè 
estratègic fomat per les principals entitats del sector.

Enguany també ha tingut continuïtat la col·laboració amb altres 
col·legis professionals, dins de la qual destaca la tasca desen-
volupada 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 Ca-
mins, Col·legi d’Enginyers Industrials, Col·legi de Geòlegs, 
Col·legi d’Administradors de Finques, Associació de Consultors 
d’Estructures (ACE), Gremi de Constructors, Green Building Cou-
ncil Espanya (GBCE), Asociación Española de Mantenimiento 
(AEM), Cercle d’Infraestructures, Associació Catalana de Facili-
ty Management, Clúster de Seguretat Contra Incendis de Cata-
lunya i també en iniciatives sectorials, com el Grup Impulsa la 
Rehabilitació, la Taula d’interpretació de Plans d’autoprotecció 
(TID-PAU), la Taula pel Pla especial Emergències per Risc de Vent 
(VENCAT) o la Taula d’interpretació de la normativa de seguretat 
contra incendis (TINSCI), entre d’altres. 

Dins d’aquest apartat cal destacar molt especialment l’estreta 
col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i 
el Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de 
Catalunya per a la preparació i posada en marxa de les noves Ofi-
cines Tècniques de Rehabilitació (OTR), així com l’impuls i gestió 
dels ajuts a la rehabilitació del Programa Edificis vinculat als fons 
Next Generation.

Finalment, cal esmentar l’estreta relació, sobre la qual cal se-
guir aprofundint, del CAATEEB amb les escoles universitàries. En 
aquest àmbit destaca, per una banda el projecte Nexus que té 
com a objectiu apropar la professió, la universitat i l’empresa i 
de l’altre, la campanya per a la promoció de la professió i el grau 
universitari que va adreçada als joves, a les seves famílies i els 
professors d’institut, iniciativa nascuda i liderada des del CAA-
TEEB que va ser assumida per la Premaat, obrint-la a tot l’Estat 
espanyol. S’ha prestat servei als estudiants i s’han concedit els 
Premis als millors treballs de final de grau. Pel que fa a l’Escola 
Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB), també 
s’ha participat en el seu patronat empresarial.  
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5 CAATEEB Grup Aparelladors de Capçalera

5 Europa Press Entrevista 

8 ITeC Fons europeus

8 CAATEEB Junta de Govern

10 CECOT Junta Directiva

10 COAC Col·laboració amb l'Ajuntament Barna en rehabilitació

10 CAATEEB Debat electoral

11 Consell català Junta de Govern

11 Ajuntament de Manresa Taula de Territori - Reunió amb Ricard Font, president de FGC

11 Ajuntament de Vic Oficina Local d'Habitatge - Subvencions

12 UPC Acte protocolari signatura conveni Projecte Nexus

15 ITeC Comissió Permanent del Patronat

17 Departament de Cultura Comissió Territorial Patrimoni Barcelona 
  - Direcció General del  
 Patrimoni Cultural

17 ITeC Fons europeus

19 EIC/CETIB/COAC Idoneïtat Tècnica a l’ordenança tipus

19 Consorci Metropolità Jornada formativa Pla Metropolità de Rehabilitació de l'Habitatge 
 de l'Habitatge

22 CAATEEB Junta de Govern

23 URSA Trobada Direcció General

23 COAC Reunió Estratègies conjuntes

25 Intercol·legial Tècnica Reunió Intercol·legial 
 del Vallès

25 Mapei Trobada Direcció General

25 COAC Debat llibre Jordi Ludevid

26 CGATE Assemblea General Extraordinària

MARÇ

2 COAATM Reunió amb COAATM

3 ITeC Fons europeus

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

GENER

11 Consorci Metropolità de Ajuts per a la rehabilitació 
 l'Habitatge / COAC

11 CAATEEB Junta de Govern

12 Ajuntament de Manlleu Retorn de resultats ODS Agenda 2030

14 ITeC Fons europeus

18 ITeC Comissió Permanent del Patronat

20 Consell Habitatge Social  Eleccions vocals grup universitats, col·legis professionals i altres

22 Ajuntament de L'Olvan Reunió amb l'alcalde i ACEB -  
  Planificació Urbanització pgn. d’Olvan-Rocarodona)

25 CAATEEB Junta de Govern

27 Consell Habitatge Social Plenari

27 Ajuntament de Sabadell Reunió Taula de l'Aigua

28 Ajuntament de Terrassa Reunió Habitatge

29 Departament de Territori  Comissió Territorial d'Urbanisme Catalunya Central 
 - Comissions Territorials  
 d'Urbanisme

29 CGATE Assemblea General Ordinària

FEBRER

1 ITeC Fons europeus

1 Ajuntament de Manresa Taula de Territori

2 Intercol·legial Reunió de les comissions executiva i de relacions institucionals  
  amb l’alcaldessa Ada Colau

3 L'Econòmic  Entrevista

3 Taula de la Construcció Junta Taula de la Construcció del Berguedà 
 del Berguedà

4 IESE-COAC Next Generation

5 Intercol·legial Taula Tècnica
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22 COAATM Reunió amb COAATM

22 CAATEEB Junta de Govern

24 ITeC Fons europeus

25 Intercol·legial del Bages Reunió Ajuntaments/Idoneïtat

25 Unió Empresarial Anoia Reunió amb Unió Empresarial Anoia

26 CGATE Assemblea General

26 Intercol·legial Taula Tècnica

29 CAATEEB Junta de Govern Extraordinària

ABRIL

6 COAC Sinergies Borsa de treball CAATEEB - COAC

7 COAATM Reunió amb COAATM

7 CECOT Junta Directiva CECOT

8 Infraestructures.cat Reunió amb la Divisió d'Edificació

8 ITeC CCF - Grups de Treball de Processos/Normativa/Tecnologia  
  GT1-GT2-GT3

9 Departament de Territori Agenda Urbana Catalunya - GT Dret a l'habitatge

12 ITeC Fons europeus

12 CAATEEB Junta de Govern

13 Diari Ara Entrevista

13 Intercol·legial Junta Directiva

15 Ajuntament de Sabadell Reunió Taula de l'Aigua

19 ITeC Comissió Permanent del Patronat

19 ITeC Fons europeus

21 Ajuntament de Sabadell Reunió Rehabilitació

22 Building Smart Spain Assemblea General Extraordinària

22 Consell Comarcal Reunió Ajuntaments Rehabilitació 
 del Vallès Occidental

26 CAATEEB Junta de Govern

3 Ajuntament de Vic Oficina Local d'Habitatge - Visita institucioal

4 Col·legi d'Advocats Reunió amb el degà de l'ICATER i Miquel Turné (COAC) 
 de Terrassa / COAC

5 Col·legi d'Aparelladors Trobada Direcció General 
 de Girona

8 Col·legi d'Aparelladors Trobada Direcció General 
 de Tarragona

8 CAATEEB Presentació Comissió d'Igualtat de Gènere de Catalunya

9 Ajuntament de Terrassa Taula de la Mobilitat de Terrassa

10 ITeC Reunió amb CAATEEB - Rehabilitem.cat

10 COAC, EIC, EBCN, CETOP Preparació conveni llicències Ajuntament de Mataró

11 Associació Catalana Presentació de la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial 
 de Municipis

12 Departament d'Empresa Reunió amb l'Oficina d'Acreditació de la Generalitat - A/ Requisits ECA

12 Col·legi d'Aparelladors Trobada Direcció General 
 de Terres de l'Ebre

12 Departament d'Empresa Grup de treball per a l’agilitació dels tràmits administratius

15 ITeC Comissió Permanent del Patronat

15 CAATEEB Junta de Govern

16 Consell d'Exdegans de Consell d'exdegans 
 la Taula de Col·legis Tècnics

17 Departament de Cultura Comissió Territorial Patrimoni Cultural de Barcelona 
 - Direcció General del 
 Patrimoni Cultural

17 UPC Projecte Nexus

18 Propamsa Reunió Direcció General

18 ITeC Fons europeus

18 Consell Català Junta de Govern

19 Departament de Territori  Reunió treballs de redacció de l'Agenda Urbana de Catalunya 
 - Assemblea Urbana  
 de Catalunya

19 Agència de l'Habitatge Reunió amb Jordi Sanuy, director de Qualitat de l'Edificació i  
  Rehabilitació
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19 Col·legi Administradors A/ Rehabilitació i fons europeus 
 de Finques

20 COAATM Reunió amb COAATM

20 CAATEEB Assemblea General Ordinària

25 Agència de Certificació Auditoria ENAC 
 Professional

25 Gerència d'Habitatge Organització Internacional Social Housing Festival (ISHF)

26 TID-PAU Reunió TID-PAU

27 Consorci Metropolità Reunió amb Gerència CMH 
 de l'Habitatge

27 ITeC Fons europeus

28 CGATE Assemblea General Ordinària

31 ITeC Ple del Patronat

31 CAATEEB Junta de Govern

JUNY

1 FAD   Inauguració exposició 'El millor disseny de l’any'

2 Agenda Urbana   AUC DH - 3a sessió de treball Grup de Dret a l'Habitatge 
 de Catalunya

2 Consell Habitatge Social   Sessió (1/4) revisió Pla per al Dret a l’Habitatge 2016-2025:  
    Ampliació del Parc d’habitatge

2 Ajuntament de Barcelona   Comissió de Seguiment del Tramvia 
  - Àrea d'Ecologia, Urbanisme, 
 Infraestructures i Mobilitat

3 Ajuntament de Barcelona   Projecte BCN Renovable 2030 
  - Gerència d'Habitatge

3 Vopi4   Signatura conveni col·laboració

8 Ajuntament de Barcelona   Reunió amb Gerència d'Urbanisme

9 Intercol·legial   Junta Directiva

10 La Vanguardia   Entrevista

10 Barcelona Activa   Revisió conveni vigent

10 COAC/Gremi de Constructors/ Oficines de rehabilitació 
 Col·legi Administradors de Finques

11 Intercol·legial   Taula Tècnica

27 CAATEEB Reunió Grup Tècnics de Capçalera

29 CAATEEB Reunió amb col·legiats taxadors

30 ArquinFad Reunió amb ArquinFad

30 CGATE Assemblea General Extraordinària

MAIG

4 Col·legi d'Aparelladors de Lleida CAATEELL - Informes d'idoneïtat

4 CAATEEB Comissió Econòmica

5 Caixa d'Enginyers Reunió amb Caixa d'Enginyers

5 CECOT Presentació nou secretari

6 Intercol·legial Tècnica Reunió Intercol·legial Tècnica del Vallès 
 del Vallès 

6 CAATEEB Comissió Relacions ONGs

7 Assemblea Urbana 2a sessió de treball AUC GT Dret a l'habitatge 
 de Catalunya

10 Agència de l'Habitatge Reunió Ajuntaments Idoneïtat

10 CAATEEB Junta de Govern

11 COAC, EIC, EBCN Reunió prèvia a Diputació

11 Ajuntament de Terrassa Reunió amb regidor d'Arquitectura i Urbanisme

11 Diputació de Barcelona Reunió degans Col·legis Tècnics amb Àrea d’Infraestructures i Espais  
  Naturals de la Diputació de Barcelona

11 CAATEEB Comissió Sènior

11 OBRA Taula de treball OBRA

12 Intercol·legial Tècnica del Vallès Intercol·legial Tècnica del Vallès

13 CAATEEB Comissió Júnior

13 Consell Català Junta de Govern Consell Català

17 FemVallès Assemblea General Extraordinària

17 ITeC Comissió Permanent del Patronat

18 Constructora del Cardonar Projecte Nexus

19 ArquinFad Reunió amb ArquinFad

19 Intercol·legial Junta Directiva - Presentació de propostes per a la modernització de  
  l'Administració Pública
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11 Agència EFE   Entrevista

14 Fundació Abadia de Montserrat Reunió Direcció General

14 ITeC   Comissió Permanent del Patronat

14 CAATEEB   Junta de Govern

15 COAC, EIC, EBCN, CETOP   Oficina de rehabilitació Mataró

16 Col·legi Enginyeria Informàtica La Nit de les Telecomunicacions

17 Regidoria d'Habitatge   Testeig web IMHAB (perfils tècnics)

17 Regidoria d'Habitatge   Testeig web IMHAB (perfils socials)

17 Col·legi Administradors de Finques Reunió Presidència/DG

17 ArquinFad   Conferència Ricardo Bofill

21 COAC/Gremi Constructors/   Oficines de Rehabilitació. Next Generation 
 CAFBL Oficines de Rehabilitació.  
 Next Generation

22 ITeC   Assemblea Plenària Comissió Construïm el Futur

22 Building Smart Spain   Assemblea de Socis

22 Ajuntament de Barcelona    Reunió amb la regidora Janet Sanz 
 - Àrea d'Ecologia, Urbanisme,  
 Infraestructures i Mobilitat

28 Associació Catalana de   Assemblea de socis 
 Facility Management

28 CAATEEB   Junta de Govern

30 MUSAAT   Assemblea General de Mutulistes

30 ITeC   Fons europeus

30 Intercol·legial   Assemblea General

JULIOL

1 Agenda Urbana de Catalunya AUC DH - 4a sessió de treball Grup de Dret a l'Habitatge

1 Gremi de Constructors   Reunió Presidència/DG

2 COAC/Gremi Constructors/   Oficines de Rehabilitació. Next Generation 
 CAFBL Oficines de Rehabilitació.  
 Next Generation

6 Consell Habitatge Social   Sessió (2 i 3/4) revisió Pla per al Dret a l’Habitatge  
    2016-2025 - Disciplina
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SETEMBRE

2 Novaltra   Reunió amb Novaltra

2 AHC, ITeC, COAC, CAFBL,    Comissió Oficines de rehabilitació 
 Gremi Constructors

3 Agenda Urbana de Catalunya AUC DH - 5a sessió de treball Grup de Dret a l'Habitatge

6 CAATEEB   Junta de Govern

7 COAC   Reunió-dinar amb COAC

9 COAC/Gremi Constructors/   Oficines de Rehabilitació. Next Generation 
 CAFBL Oficines de Rehabilitació.  
 Next Generation

13 MC Mutual   Entrega diploma al CAATEEB

13 CAATEEB   Junta de Govern

16 Consell català   Junta de Govern Consell Català

16 AHC, ITeC, COAC, CAFBL,    Comissió Oficines de Rehabilitació 
 Gremi Constructors

16 Ajuntament de Barcelona   Sessió de la Taula per l'Emergència Climàtica a Barcelona

17 CGATE   CGATE Assemblea General

20 ITeC   Comissió Permanent del Patronat

20 CAATEEB   Junta de Govern

21 COAATM   Visita director general

21 Diari Ara   Entrevista 

21 CAATEEB   Reunió amb tècnics de rehabilitació

22 AHC, ITeC, COAC, CAFBL,    Comissió Oficines de Rehabilitació 
 Gremi Constructors

23 ITeC   Pla estratègic ITeC

27 CAATEEB   Inauguració Rehabilita

27 COAC   Memòria justificativa Oficines de Rehabilitació

27 CAATEEB   Presentació programa "Missió Rehabilita"

28 La Vanguardia   Jornada La Vanguardia 'Construcció circular'

29 Ajuntament de Barcelona,   Reunió amb regidors d'Emergència Climàtica i d'Habitatge.  
 COAC, COEIC, CETIB    A/ Rehabilitació Energètica

30 AHC, ITeC, COAC, CAFBL,    Comissió Oficines de Rehabilitació 
 Gremi Constructors

6 ITeC   Fons europeus

7 Ajuntament de Martorell   Entrevista Martorell Urban Lab

9 CGATE   CGATE Assemblea General

9 COAC/Gremi Constructors/   Oficines de Rehabilitació. Next Generation 
 CAFBL Oficines de Rehabilitació.  
 Next Generation

12 TID-PAU   Reunió TID-PAU

12 CAATEEB   Junta de Govern

14 La Salle   Acte graduació Arquitectura

14 Consell Habitatge Social   Sessió 4/4 revisió Pla per al Dret a l’Habitatge 2016-2025

14 CAATEEB   Lliurament XVII Premis Catalunya Construcció

15 FAD   Lliurament Premis FAD Arquitectura i Disseny

16 COAC/Gremi Constructors/   Oficines de Rehabilitació. Next Generation 
 CAFBL Oficines de Rehabilitació.  
 Next Generation

19 Sagrada Família   Reunió Direcció General Sagrada Família

21 MUSAAT   Reunió amb MUSAAT

21 TID-PAU   Reunió TID-PAU

21 COAC, EIC, EBCN, CETOP,    Preparació conveni llicències Ajuntament de Mataró 
 Ajuntament Mataró

22 Ajuntament de Barcelona   Consell Ciutat: Sessió de retorn del Dictamen sobre  
    Emergència Habitacional a la ciutat de Barcelona 

23 Ajuntament de Barcelona   Gerència d'Habitatge - Javier Burón

26 Àrea Metropolitana de Barcelona Reunió amb Gerènc AMB i Presidència CMB

26 CAATEEB   Junta de Govern

27 Agència de l'Habitatge, COAC,  Reunió amb secretari d'Habitatge, Carles Sala 
 Gremi de Constructors i CAFBL

28 Consell català   Junta de Govern Consell Català

29 ACM-FMIT   Reunió Patronat Fundació Municipalista d'Impuls Territorial
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28 Diputació de Barcelona,  Reunió Diputació (Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals) 
 COAC, COEIC, CETIB

28 CGATE JORNADA INFORMATIVA RD AYUDAS A LA REHABILITACIÓN

NOVEMBRE

2 CAATEEB Acte 50 anys col·legiació 2020

3 Intercol·legial Junta Directiva Intercol·legial

4 TV3 Programa Tot es mou

5 APCE Reunió amb president APCE

5 CAATEEB Acte 50 anys col·legiació 2020

8 AHC, COAC Reunió Ajuts Next Generation

8 CGATE, CSCAE Reunió presidents

8 CAATEEB Junta de Govern

9 Parlament de Catalunya Acte de presentació del Projecte de llei de pressupostos de la  
  Generalitat per a l’any 2022

9 CAATEEB Acte 25 anys col·legiació 2020

10 COAC, COEIC, CETIB Reunió degans

10 Consell Habitatge Social Plenari Consell Habitatge Social

10 CAATEEB Acte 25 anys col·legiació 2021

11 Radio Intereconomía Entrevista 

11 La Vanguardia Entrevista 

11 Gremi de Constructors Document de bones pràctiques de contractació d'obra

15 CAATEEB Junta de Govern

16 Clúster de Serveis Reunió amb Clúster de Serveis Immobiliaris (CSIM) 
 Immobiliaris (CSIM)

17 EPSEB Acte Graduació EPSEB

18 Consell català Junta de Govern Consell català

19 Secretaria d'Habitatge Gencat Presentació proposta d'ajuts Next Generation

19 Sagrada Família Signatura conveni col·laboració

19 CAATEEB Acte lliurament XVIII Premis Catalunya Construcció

OCTUBRE

1 Consell català Junta de Govern Consell català - Oficines de rehabilitació

5 UPC Reunió amb rector UPC - Conveni Nexus

6 Construmat Comitè Organitzador Construmat

7 Diputació de Barcelona Taula rodona Jornades Habitatge

7 Ajuntament Sant Joan Projecte Ordenança d'ús del sòl i edificació 
 de Vilatorrada

8 Assemblea Urbana AUC DH - 6a sessió Grup de Treball Dret a l'Habitatge 
 de Catalunya

8 Intercol·legial Taula Tècnica

8 Catalunya Ràdio Entrevistra programa Perspectives

13 Ajuntament de Barcelona Roda de premsa ajuts a la rehabilitació

13 TID-PAU Reunió TID-PAU

13 CAATEEB Lliurament de diplomes 2020

14 Col·legi d'Economistes Reunió Gerència

14 TV3 Entrevista programa Valor Afegit

15 COAAT Guadalajara Reunió amb president COAAT Guadalajara

18 ITeC Comissió Permanent del Patronat

18 Infraestructures.cat Presentació Plec PE*DE actuacions RAM Educació

18 CAATEEB Junta de Govern

20 CGATE, COAAT València Reunió presidents CGATE i COAAT València

21 CAATEEB Comissió Econòmica

21 CGATE Premis Nacionals d'Edificació

22 CAATEEB Inauguració EBS

22 CGATE Assemblea General Extraordinària CGATE

22 AHC, ITeC, COAC, CAFBL,  Comissió Oficines de rehabilitació 
 Gremi Constructors

26 Via Empresa Entrevista

26 CAATEEB La Nit del Teatre

27 ArquinFad Reunió amb ArquinFad
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17 Building Smart Spain Assemblea General Extraordinària

17 Sagrada Família Concert de Nadal

20 Intercol·legial 10è Aniversari Intercol·legial

20 Departament d'Empresa  Model d’autorització ambiental i declaracions d’impacte ambiental 
 - OGE

21 Agència de l'Habitatge Reunió Fons Next Generation

23 CAATEEB Homenatge 75 anys col·legiació

22 ITeC Comissió Permanent del Patronat

23 CAATEEB Acte de lliurament de diplomes formació 2021

25 CGATE CGATE - Junta de Govern

26 CGATE Assemblea General CGATE

26 Intercol·legial Taula Tècnica Intercol·legial

29 Master Building Solutions (BASF) Reunió amb Master Building Solutions (BASF)

29 Construcía Reunió amb Construcía

29 ITeC Ple del Patronat

29 CAATEEB Junta de Govern

DESEMBRE

1 Intercol·legial Jornada Intercol·legial Sectoria Enginyeria, Arquitectura i Tècnica

1 ArquinFad Acte arquitectes tècnics premiats amb el FAD

2 Col·legi Administradors Reunió Direcció General 
 de Finques

9 Departament d'Economia Grup de Treball Fons Europeus

13 ITeC Plenari Comissió Construïm el Futur

13 Fundació Municipalista Patronat FMIT 
 d'Impuls Territorial

13 Rehabimed Assemblea General Rehabimed

13 Sagrada Família Inauguració peça d'art col·lectiva

13 CAATEEB Junta de Govern

14 Agència EFE Entrevista

14 CAATEEB Assemblea General Ordinària

15 CAATEEB Concert de Nadal

17 CGATE Assemblea General Extraordinària
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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

Àrea Tècnica

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

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

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

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

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

Representació  
externa del CAATEEB
El Caateeb participa activament en comissions i grups de treball 
del nostre àmbit professional i també com a representant de la 
societat civil en àmbits d’interès ciutadà. A continuació, enume-
rem algunes de les comissions més significatives que compten 
amb la participació del Col·legi. En l’àmbit comarcal i local, la re-
presentació recau en els nostres representants territorials i les 
comissions de treball figuren en l’apartat dedicat a les delega-
cions 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

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

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.
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Empreses del sector

El Caateeb ha renovat i establert acords de col·laboració amb les 
empreses amb l’objectiu de desenvolupar conjuntament accions 
en els àmbits de la informació, la divulgació tècnica, així com en 
la formació dels professionals. També ha establert al llarg de 
l’any, acords de publicitat i patrocini per facilitar el desenvolupa-
ment del programa d’acció col·legial i especialment en els àm-
bits de les publicacions, les sessions tècniques i les activitats de 
caràcter social.

Nova àrea de Desenvolupament de Serveis 

Aquest any 2021 el CAATEEB ha posat en marxa, d'acord amb el 
Pla estratègic 2021-2023, l'Àrea de Desenvolupament de Serveis 
amb l'objectiu de potenciar la vinculació amb empreses i enti-
tats. Aquesta àrea  té  una funció  transversal i està orientada a 
impulsar  l'activitat de tots els serveis que ofereix el CAATEEB a 
les empreses.

L’empresa Propamsa va 
renovar el conveni com a 
patrocinador principal del 
Caateeb

Suport de les empreses

A continuació es presenten totes aquelles empreses i organitza-
cions que han recolzat i fet possible les activitats que s’han dut a 
terme al CAATEEB. Volem agrair la confiança dipositada per totes 
elles durant aquest any 2021:

1. PATROCINADORS 

Patrocinador general del CAATEEB

Propamsa

Patrocinador de la Formació

VOPI 4

2. ESDEVENIMENTS CORPORATIUS 

European BIM Summit

ACA

ACCA

AUTODESK

BIM&CO

BIMTRAZER / SFT

BOSCH PASCUAL

BUILDINGSMART SAPANISH CHAPTER

Constructora Bosch Pascual

CONSTRUCTORA DE CALAF

Copisa

CTTK

Fundacion Laboral de la Construcción

Hydro Building-Technal

LUMION

MUSAAT

RIB

ROCA SANITARIOS

SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA

SIMBIM ARCHICAD

STRUCTURALIA

THINK PROJECT 

Rehabilita

ADEQUA

APCECAT

AQUITUREFORMA

BANC SABADELL

BEISSIER

CHOVA

COAC

COMERCIAL GRAVIS

COSENTINO

DANOSA

GBCe

GIACOMINI

GREMI CONSTRUCTORS D'OBRES

GREMI EMPRESERIAL D'ASCENSORS DE CATALUNYA

IBERTRAC

ITEC

LEGRAND GROUP

MULTIPANEL

MUSAAT

ONDULINE

RIB

SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA

SCHLUTER

Thermochip
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UPONOR

Ursa

Jornades

AIRLITE

ASBESTHO'S

Baxi

COSENTINO

EVOWALL

FREEPOWER

Hydro Building-Technal

KNAUF

QUILOSA-SELENA

ROBERT-BOSCH/JUNQUERS

SCHINDLER

SIKA

SOLARMENTE

SOLER & PALAU

SOUDAL

THERMOCHIP

URCOTEX

Uretek

VERSOTEL-ZINNIO

Concert de Nadal

BANC SABADELL

CONSTRUCTORA DEL CARDONER

ELECNOR

Master Builders Solutions

La Nit de la Construcció

Caixa Enginyers

CONSTRUCTORA DEL CARDONER

ELECNOR

3. CANALS DE COMUNICACIÓ 

Publicidad en línia (7@ i web)

APOLLONIA TOPCO (INT. ODONTOLOGIC)

Caixa Enginyers

CAIXABANK

EURONIT

Habic

IBERTRAC

MAPEI

TRAC REHABILITACIÓ D'EDIFICIS SL

Revista L’informatiu

Apollonia Topcon (Int. Odontològic)

APPEC

BANC SABADELL

Caixa Enginyers

Cecam

COINTECS

CONTRACTA OBRES I TECNOLOGIA DE LA REHABILITACIÓ SL

Doctores Miravé y Asociados SLP

ELECNOR

ENCOFRATS ALSINA

Evowall

GEOSEC

IBERTRAC

KNAUF

LIZABAR PLASTICOS

Master Builders Solutions 

NOU BAU

PAVINDUS

PREDECAT

SCHLUTER SYSTEMS S.L.

4. ALTRES 

Espai casellers

ACTIS

BANC SABADELL

COINTECS

JUNQUERS

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y PATOLOGIAS SL 
(SANITE)

Mapei

NOU BAU

PRESTO

SCHLUTER SYSTEMS S.L.

DAPS

COLORKER, S.A.

PORCELANOSA S.A.

PRESTO IBERICA S.A.

ROSA GRES SLU

SIKA, S.A.U.

URSA

Diversos

DOUBLE TRADE SPAIN

DAVID MUNNE

Signatura del conveni de 
col·laboració amb l’empresa 
VOPI-4
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Nombre de col·legiats 

Nombre de col·legiats del Caateeb amb col·legiació única 6.771

Col·legiats com a segona col·legiació i altres casos amb efectes a 31/12/2021 65

TOTAL 6.836

Integrants del CAATEEB

Nombre de col·legiats 6.836

 - En actiu 5.373

 - Sense activitat professional  1.463

Nombre de precol·legiats 41

Nombre de societats professionals 194

Nombre d’afiliats 3

TOTAL 7.074

Aquestes són les dades tancades el 31 de desembre de 2021.

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 promocio-
nar-lo tècnicament i econòmicament, com també per projectar la seva funció 
social. Per a dur a terme aquesta tasca, el CAATEEB assumeix igualment el pa-
per d’una entitat de serveis, no solament per als seus col·legiats, sinó també per 
a la resta de professionals i empreses del sector de l’edificació, l’arquitectura i 
d’urbanisme. El CAATEEB integra un col·lectiu professional format per gairebé 
7.000 aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, així com també 
les societats professionals col·legiades. 

El CAATEEB treballa també per apropar el món laboral a l’estudiant d’arquitectura 
tècnica i enginyeria d’edificació mitjançant la precol·legiació. Amb aquesta mo-
dalitat, els estudiants poden accedir a bona part dels serveis en condicions si-
milars als col·legiats. Finalment el CAATEEB contempla la possibilitat d’afiliació 
a altres professionals que mostren interès en gaudir dels seus serveis, produc-
tes 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 ser-
veis del Col·legi i assessorar sobre l’exercici de la professió una vegada s’ha 
obtingut la titulació universitària.

INTEGRANTS DEL CAATEEB1.5

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 
econòmicament, i per 
projectar la seva funció 
social.
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DONES 

 Estàndard:  1.464

 Júnior: 38

 Sènior:  33

 Invalidesa: 11

HOMES 

 Estàndard:  4.291

 Júnior: 87

 Sènior:  833

 Invalidesa: 79

TOTAL

 Estàndard:  5.755

 Júnior: 125

 Sènior:  866

 Invalidesa: 90

Sessions per als nous 
col·legiats
Com cada any s’han fet sessions informatives d’acollida als nous 
col·legiats. L’objectiu d’aquestes sessions és donar a conèi-
xer els serveis del Col·legi i l’inici de l’exercici professional una 
vegada s’ha obtingut la titulació d’arquitecte tècnic, enginyer 
d’edificació, graduat en ciències i tecnologies de l’edificació o 
graduat en arquitectura tècnica i edificació. El Col·legi va orga-
nitzar 2 sessions informatives en les quals hi van participar 17 
col·legiats i col·legiades. 

Col·legiació per gènere

Del total de col·legiats i col·legiades a 31 de desembre de 2020:

Dones: 1.456 (21,3%)

Homes: 5.380 (78,7%)

Altes i baixes

El servei de col·legiació és el responsable de tramitar els proces-
sos d’altes, baixes, reingressos i trasllats. Al llarg del 2021 s’han 
col·legiat 149 professionals, dels quals 112 són de nova incor-
poració i 37 corresponen a reingrés en el CAATEEB. S’han donat 
de baixa 284 col·legiats, dels quals 204 corresponen a baixa vo-
luntària, 8 han estat baixa per trasllat a un altre col·legi, 51 han 
causat baixa per defunció i 12 han causat baixa en aplicació de 
l’article 18D dels Estatuts del CAATEEB. El resultat final és que a 
31 de desembre de 2021 el nombre de col·legiats del CAATEEB 
és de 6.836.

Distribució territorial

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

Alt Penedès-Garraf: 279

Bages-Berguedà-Anoia: 311

Barcelonès-Baix Llobregat: 4.120 *

Maresme: 575

Osona-Moianès: 200

Vallès Occidental: 903

Vallès Oriental: 448

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

COL·LEGIACIÓ1.6

Els nous companys i companyes que 
van assistir a una de les sessions junt 
al personal del CAATEEB

284

149

311
575

200
448

903

279

4.120

5.380

1.456
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Residents i no residents

Residents: 6.771

No residents: 65

Acreditats i acreditades

Són els titulats i titulades que tenen l’habilitació per a l’exercici 
de la professió regulada de l’arquitectura tècnica, col·legiats i 
col·legiades 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 tenir la col·legiació exercent en el seu col·legi d’origen 
i complir tots els requisits legals i col·legials establerts. 

El nombre d’acreditats i acreditades és de 1.322 repartits de la 
manera següent: 

Acreditats de Catalunya: 645

Acreditats d'Espanya: 677

65

Societats professionals

El nombre de societats professionals és de 194.

Afiliats i afiliades

El Col·legi pot admetre la integració voluntària de persones, físi-
ques o jurídiques i institucions que tinguin relació amb la profes-
sió de l’arquitectura tècnica 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. Hi ha 3 persones afiliades. 

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 2021 tenen la condició de 
precol·legiats és de 41 (14 homes i 26 dones).

Alt Penedès-Garraf: 2 (homes) 

Barcelonès-Baix Llobregat*: 28 (9 homes i 19 dones) 

Maresme: 2 (1 home i 1 dona) 

Vallès Oriental: 2 (1 home i 1 dona) 

Vallès Occidental: 7 (2 homes i 5 dones) 

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

Exercents i no exercents

Es considera una col·legiació exercent aquella que desenvolupa 
qualsevol activitat pròpia de la professió, amb independència 
de la modalitat d'exercici.  Particularment,  qui realitzi treballs 
subjectes  al visat ha de tenir obligatòriament la condició de 
col·legiació exercent. Així mateix, de conformitat amb la Llei 
7/2006 d'exercici de professions titulades a Catalunya, qui sigui 
exercent obligatòriament ha de disposar d'una assegurança de 
responsabilitat civil. 

Per contra, es considera col·legiació no exercent aquella que 
no desenvolupa cap activitat pròpia de la professió. Qui consti 
com a no exercent no podrà visar ni registrar treballs professio-
nals,  no formarà part de la base de dades de la finestreta única 
(que engloba la totalitat dels col·legiats i col·legiades exercents 
en qualsevol col·legi de l'Estat, per facilitar l'exercici a tot l’Estat 
espanyol) i tampoc podran formar part de la borsa de treballs de 
tipus liberal o de les llistes de pèrits que gestiona el Caateeb.

Exercents: 5.373 (78,6%)

No exercents: 1.463 (21,4%)

6.771

5.373

1.463

2

7

2

28

2
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Servei d’atenció  
als consumidors o usuaris
Servei d’atenció de les denúncies, queixes i sol·licituds que plan-
tegen al CAATEEB els consumidors o usuaris en relació amb la in-
tervenció professional d’un col·legiat o col·legiada. D’acord amb 
la Llei, el Col·legi està obligat a atendre i tramitar totes les peti-
cions i, si estan compreses dins del seu àmbit d’actuació legal, 
intermediar per resoldre-les. En el cas que la conducta denuncia-
da vulneri la deontologia professional i constitueixi una infracció, 
el CAATEEB incoa l’expedient sancionador corresponent. 

Queden excloses d’aquest servei les reclamacions per respon-
sabilitat civil, que en el seu cas s’han de tramitar a través de la 
companyia d’assegurances del col·legiat o col·legiada, així com 
les reclamacions per motius contractuals i econòmics que s’han 
de dirimir de forma privada 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 professional. 

En el quadre de la pàgina següent mostrem els indicadors del 
servei 2020: expedients 80 (+67% respecte del 2020).

Tramitació d'expedients 
sancionadors
En compliment de las funcions públiques que els col·legis pro-
fessionals tenen atribuïdes legalment, al CAATEEB li corres-
pon exercir la potestat disciplinària sobre els seus col·legiats i 
col·legiades en el cas de conductes que suposin una vulneració 
dels seus deures 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 2021 s’han incoat 3 expedients sancionadors nous i 
s’han continuat tramitant els expedients no finalitzats incoats en 
el 2020.

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

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

Núm.  Conducta objecte   Núm expedients que passen 
expedients de la queixa a expedient sancionador

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

25 No formalització renúncia a l'obra -

15 No realització feina contractada  -

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

0 Falsejament document col·legial -

14 Reclamació de responsabilitat civil professional -

0 Motius contractuals i econòmics -

3 Utilització logotip del Caateeb en - 
 interès particular

0 Incompliment incompatibilitats professionals -

8 Altres qüestions -

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 interessos 
dels destinataris de les actuacions professionals. Per complir amb aquesta funció, el CAATEEB té 
establert el Servei d’atenció als consumidors o usuaris (SACU) en relació amb les possibles queixes 
respecte a les actuacions dels professionals i, en els casos en que pot haver una infracció deonto-
lògica, exerceix la potestat disciplinaria que té atribuïda legalment.

Denunciant 

Promotor  
client: 75% 
 
Tercers: 20% 
 
Ajuntaments,  
Generalitat, 
Jutjats: 4% 
 
Altres:1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat de la tramitació   
i intermediació col·legial

Expedients resolts: 68% 
 
Fora de l’àmbit  
del SMC: 16% 
 
Arxivats per manca de 
legitimació: 8% 
 
Passen a expedient 
sancionador: 0%               
 
En tràmit: 8% 
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Compromís ambiental

La identitat institucional del CAATEEB està compromesa amb la 
sostenibilitat, com a opció davant la incidència que l’activitat de 
la construcció pot tenir sobre el medi ambient. El CAATEEB, sen-
sible 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 professionals 
del procés de l’edificació. 

Durant l’any 2021, s’ha realitzat l’auditoria de seguiment del sis-
tema de gestió ambiental voluntari ISO 14001 i del segell EMAS, 
que el CAATEEB té implantat des de l’any 2003. Amb aquesta 
iniciativa es denota el compromís ambiental del Col·legi, el qual 
destaca per una llarga trajectòria sostenibilista, que ha integrat 
en la seva responsabilitat social corporativa. Actualment encara 
és l’únic col·legi professional que disposa d’aquesta certificació 
voluntària.

 
Certificació EMAS: 
http://www.apabcn.cat/Documentacio/comunicacio/colegi/
institucio/certificat_emas.pdf

 
Declaració ambiental: 
http://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/ambelmediambient/
compromisambiental/Pagines/declaracio-ambiental.aspx

Banc dels Aliments

El mes d’abril de 2021, el CAATEEB va signar un conveni amb 
la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona per a la realitza-
ció dels treballs professionals consistents en l’actualització dels 
plànols de la seu del Banc d’Aliments, així com la diagnosi de 
l’estat de conservació d’aquest immoble. Es van inscriure 4 pro-
fessionals voluntaris, que ja han lliurat l’informe tècnic i només 
resta finalitzar l’actualització dels plànols de la seu en la que s’hi 
continua treballant. 

COMPROMÍS SOCIAL1.8

Acció solidària

El Col·legi no ha desatès la vessant solidària. Enguany s’ha donat 
continuïtat al conveni subscrit amb Càritas Diocesana de Bar-
celona, que inclou la gestió d’una borsa d’aparelladors solidaris 
per col·laborar en els programes de l’entitat, en la realització de 
treballs professionals, en immobles destinats a funcions socials. 
Amb aquesta finalitat s’ha anat estenent el conveni a la resta de 
diòcesis de les comarques de Barcelona. 

Voluntariat Càritas

L’any 2016 el CAATEEB va iniciar la col·laboració amb Càritas 
Diocesana amb la signatura d’un conveni amb Càritas Barcelo-
na, segons el qual el Col·legi es compromet a fomentar, entre els 
seus col·legiats i col·legiades, un voluntariat orientat al manteni-
ment i la conservació dels immobles destinats a funcions socials 
gestionats per Càritas, així com també dels habitatges i altres 
espais ocupats per persones que reben atenció d’aquesta insti-
tució. A partir d’aquell moment, des del CAATEEB es gestiona una 
llista de professionals disposats a col·laborar de forma altruista 
amb Càritas Diocesana de Barcelona. Aquesta mateixa iniciativa 
s’ha fomentat amb altres diòcesis de Caritas i actualment hi ha 
signats convenis amb Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Mares-
me i l’Arxiprestal de Vic. Les línies de treball que estan en marxa 
són les següents:

Certificats d’eficiència energètica

Certificats d’habitatge usat

Valoracions d’immobles, edificis i locals

Des de l’inici de la col·laboració hem rebut 148 sol·licituds per 
part de Càritas i fins a data de tancament de la memòria i dis-
posats a oferir els seus serveis de forma altruista tenim inscrits 
un total de 26 col·legiats i col·legiades. Cal destacar l’elevat grau 
d’implicació dels nostres voluntaris. 
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Serveis generals

La principals acció que s’ha fet en aquest àmbit ha estat 
l’estudi de remodelació de l’edifici.

Recursos humans

Durant l’exercici 2021 i des de l’Àrea de Recursos Humans el Caateeb ha desenvolupat les accions següents:

1. Formació i acompanyament en diferents àmbits: Infografies i Generació d’informes a Sales Force, entre d’altres.

2. Sensibilització en matèria de LOPD.

3. Execució del pla de prevenció de riscos laborals: avaluació dels riscos laborals dels llocs de treball, accions de formació 
i sensibilització al personal en matèria de prevenció, simulacre d’evacuació i coordinació d’activitats preventives amb altres 
agents del CAATEEB.

4. Gestió de la Covid i protocols interns per fer front a la pandèmia.

5. Proposta d’un acord marc per regularitzar el treball a distància.

6. Llançament del nou format del Portal de l’Empleat.

Dades d’evolució estadística:

 Plantilla ETT's Becaris Col·laboradors TOTAL

2014 45 0 9 11 65

2015 45 2 7 9 63

2016 46 1 8 8 63

2017 46 0 10 8 64

2018 46 1 9 10 66

2019 51 0 8 9 68

2020 51 0 0 8 59

2021 53 0 0 9 62

SERVEIS GENERALS  
I RECURSOS HUMANS

1.9

Sistemes i desenvolupament 
informàtic
L’acció realitzada en aquest àmbit ha estat centrada principal-
ment en les accions següents:

1. Optimització de les funcionalitats del CRM.

2. Anàlisi de risc de sistemes.

3. Desenvolupament del nou flux de l’oficina virtual amb 
signatura digital.

4. Actualització servidors del Date Center.

5. Consolidar nou sistema de treball VDI’s i Thin Clients.

6. Implantació Office 365.
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Els serveis del CAATEEB han atès un total de 57.331 trucades, de les quals un 76% ha estat gestionat direc-
tament pel centre d'informació i consultes telefòniques i el 23% restant per les diferents àrees del Col·legi. 
Al 2021, s’ha produït una pujada a del 11% de les trucades, en línia amb l’increment d’activitat professional. 
Destaca l’increment general de les trucades rebudes a l’àrea de formació, activitats i col·legiació i a l’àrea 
tècnica, tot i que en línia amb l’increment d’activitat recuperant dades del 2019.

Trucades ateses 2020 2021 Variació 20-21 Pes %

Visats i Centre d'Atenció Telefònica 40.761 43.638 7% 76%

Formació i col·legiació 1.940 2.928 51% 5%

Servei d'Ocupació       1.102 1.421 29% 2%

Assessoria Tècnica 5.355 6.357 19% 11%

Assessoria Jurídica 2.262 2.987 32% 5%

TOTAL 51.420 57.331 11% 100%

Centre d’atenció telefònica _ 63

Servei de validació i exercici professional _ 65

Assessoria jurídica _ 70

Servei d’ocupació _ 76

Corredoria d’assegurances _ 84

Formació _ 87

Activitats professionals i culturals _ 96

CENTRE D'ATENCIÓ TELEFÒNICA2.1 
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Activitat professional i el visat

Després d’un 2020 marcat pel confinament durant la pandèmia, el 2021 recupera activitat en un 15 
% amb 57.638 treballs visats. Ara bé, continua un 7% per sota del tancament del 2019 pre-pandèmia. 
Destaca la pujada del 32% de les direccions d’execució d’obra, davant les dades encara negatives de 
les direccions de tècnic únic (-1% vers 2020 i un 13% per sota del 2019). Els projectes pugen un 7% al 
2020 però un 8% per sota del 2019. Amb aquest resultat es conclou que les 11.620 direccions d’obres 
representen un 8% d’increment vers el 2020 i un 7% per sota del 2019. Un terç de les obres han estat 
dirigides per DEO i dos terços amb direcció de tècnic únic.

Dels treballs de seguretat i salut només la coordinació de seguretat recupera l’activitat del 2019 pu-
jant un 18% respecte al 2020, els estudis i estudis bàsics de seguretat remonten un 13 i 16% respec-
tivament. Els altres treballs recuperen de forma animada l’activitat amb un 25% d’increment vers el 
2020, encara un 9% per sota del 2019. Destaquen, especialment els certificat d’habitatges de segona 
ocupació (+29%) que es situen a 5 punts per sota del 2019. L’opció de registrar treballs professionals 
en lloc de visar és totalment residual i representa únicament un 1% respecte del total d’expedients 
tramitats, tot i que puja un 15% respecte al 2020 manté un important retrocés respecte l’any 2019 
d’un 73%.

SERVEIS DE VALIDACIÓ  
I EXERCICI PROFESSIONAL

2.2

Altes Revocacions Renovacions

49 18 -

2.472 343 -

2.521 361 0

Altes Revocacions Renovacions

2 3 1

1.402 198 -

1.414 201 1

Firmaprofessional

IdCat (tots)

TOTAL

Altes Revocacions Renovacions

308% 100% 100%

76% 73% -

78% 80% -100%

20212020 Variació

Tal com s’aprecia al quadre adjunt, la variació d’altes comparant l’any 2020 amb l’any 2021 és d’un 78%, tenint 
un pes importat (308%) l’’increment de certificats IdCat. Aquest augment ha estat degut a que, amb la situació de 
la pandèmia, en moments de confinament, total o parcial i una vegada que ja hem tornat a la normalitat, moltes 
de les gestions que podien realitzar els ciutadans, s’han mantingut en format telemàtic i per tant, les havien de 
continuar fent amb un certificat digital.

Atès el volum de gestions corresponents a certificats amb IdCAT, hem mantingut el sistema de cita prèvia que 
es va implantar en plena pandèmia, amb un horari reservat als ciutadans (només matins), deixant tot l’horari 
d’atenció al públic, quan el sol·licitant és un col·legiat. Cal destacar que, des del 19/07/2021 tornem a comptar 
amb l’Entitat de Registre (ER) corresponent a la Delegació del Bages – Berguedà – Anoia, havent realitzar la for-
mació necessària la persona que consta com a operadora d’aquesta ER.

Certificats amb Firmaprofesional

El mes de febrer del 2021 es va fer la migració de la plataforma RA a la plataforma RA+ de Firmaprofesional. A 
partir d’aquest moment se li ofereix al tècnic un nou producte que és el certificat Firmacloud (certificat al núvol). 
Dels 76 certificats operatius al tancar el 2021, 49 són altes de certificat Firmacloud. 

Quadre de variació d’altes, revocacions i renovacions 2020-21

Servei de signatura digital
El CAATEEB és Entitat de Registre (ER) de IdCAT per delegació del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya a Barcelona i 
a les diverses delegacions comarcals i també Autoritat de Registre de Firmaprofesional. 
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El visat de treballs d’obra

Durant el 2021 s’han visat expedients corresponents a 11.620 direccions d’obres, de les quals 7.826 corres-
ponen a direccions de tècnic únic i 3.795 a Direccions d’Execució d’Obra, aquestes últimes habitualment as-
sociades a obra nova o gran rehabilitació. Això suposa que s’han visat un 8% més de direccions respecte del 
2020. Les obres de tècnic únic gairebé s’igualen a l’anterior i les DEO pugen un significatiu 32%.  

Evolució de les obres d’edificació

Pel que fa a les obres d’edificació, en els gràfics següents es pot veure l’evolució del nombre d’obres, super-
fícies d’actuació i desglossament per tipus d’obra. S’han tramitat 10.977 direccions corresponents a obres 
d’edificació que representa un 11,4% més que a l’any anterior, situant-se per sobre de l’activitat pre-pande-
mia. Aquestes inclouen tant les direccions d’execució d’obres com les direccions de tècnic únic (DEO + DO). 
D’aquestes, 7.657 són obres de rehabilitació que representa el 70% del total d’obres d’edificació. Quant a 
superfície d’obres d’edificació visades durant el 2021 ha estat de 5.260.534 m2, el que representa un 29,4% 
superior a l’any anterior. 

TREBALLS 2019 2020 2021 %21-20 %21-19

Projectes 5.659 4.844    5.187 7% -8%

Documentacions tècniques 2.271       2.089    2.060 -1% -9%

DO+DEO 9.028          7.887     7.826 -1% -13%

DEO 3.430 2.877   3.795 32% 11%

Estudi de seguretat (eS) 530 348  395 13% -26%

Estudi Bàsic de seguretat (ebS) 7.800 6.794    7.226  6% -7%

Coordinació de seguretat 8.033 6.790   7.997  18% 0%

Sumen treballs d'obra i seguretat 36.749 31.628 34.483 9% -6%

Informes 2.248 1.688 1.869 11% -17%

Certificat d’Habitatge Usat (CHU) 19.453 14.356 18.550 29% -5%

Certificats d'eficiència energètica  1.971  1.455   1.556 7% -21%

Ite 1.112  454   471 4% -58%

Treballs varis 631 539   709 32% 12%

Sumen altres treballs 25.415  18.492  23.155 25% -9%

TOTAL TREBALLS 62.164  50.119                 57.638 15% -7%
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Informes d’Idoneïtat Tècnica 
(IIT)
El Caateeb és entitat habilitada per a la verificació i control de 
projectes i documentacions tècniques. Durant l’any 2021 s’han 
realitzat els següents tipus d’informes.  

• La verificació i control de projectes i elabora-
ció d’Informes d’Idoneïtat Tècnica en els tràmits 
d’intervenció municipal d’obres des del 2011. 

• La verificació de la idoneïtat dels informes d’Inspecció 
Tècnica d’Edificis, com a valor afegit al visat d’aquest 
tipus de treball. 

S’han tramitat un total de 3.724 expedients d’Idoneïtat Tècnica, 
un 87% de projectes d’obres a Barcelona, un 13% d’inspeccions 
tècniques d’edificis.

Consultoria d'Idoneïtat Tècnica

La unitat d’idoneïtat tècnica ha atès un total de 2.992 consultes: 

Tipus Consultes %

Idoneïtat Barcelona 2.648  88%

Ite 239 8%

CmH 105 4%

S’han publicat a través del 7@ i correus específics 20 preguntes 
freqüents i noticies sobre el tràmit d’Idoneïtat de Barcelona i 5 
sobre el tràmit de les ITE. Aquestes noticies es poden trobar a la 
pàgina web del col·legi. També s’han fet 4 sessions de formació 
sobre redacció de projectes per realitzar obres a l’Ajuntament de 
Barcelona en format webinar 

.

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

Durant l’any 2021 s’han emès 3.244 Informes d’idoneïtat tècnica 
favorables, que representa un augment del 5% respecte l’any an-
terior. Un total de 702 arquitectes tècnics col·legiats al CAATEEB, 
8 arquitectes tècnics d’altres col·legis i 42 professionals d’altra 
titulació han sol·licitat l’informe de Idoneïtat al CAATEEB. Des 
de l’inici de l’aplicació de l’ordenança municipal a l’octubre del 
2011 ja s’han emès 32.888 informe fins a finals del 2021. El pes 
més important dels informes realitzats ha estat la verificació de 
projectes tècnics, en especial les rehabilitacions de façana, patis, 
mitgeres i cobertes, així com les reformes interiors d’habitatges. 

Tipus d'informe Num expedients %

Projecte de Llicència 115   3%

Projecte tècnic 2.971 92%

Documentació tècnica 158 5%

TOTAL 3.244 100%

Validació de la idoneïtat de la Inspecció 
Tècnica d’Edificis

La revisió de la idoneïtat de la ITE s’ha realitzat al 94% de les ITE 
visades, amb un total de 480 expedients d’ITE. 
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Servei d’assessorament 
jurídic
Atenció personalitzada de consultes del col·legiats i altres inte-
grants del Col·legi, presencials, telefòniques i per correu electrò-
nic, sobre les matèries següents:

 
• 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 i assegurances

• Legislació específica del sector

• Altra legislació relacionada amb l’exercici professional

El nombre de consultes ateses durant l’any 2021 ha estat de 
2.089 (+19% sobre 2019 –any prepandèmia-). Es reparteixen 
de la manera següent: 2% presencials (reducció significativa 
a causa de la pandèmia), 65% telefòniques, 17% correu elec-
trònic i 16% Oficina Virtual.

El 2021 ha estat un any en què el Servei d’assessorament jurídic 
ha tornat a la situació de prepandèmia, en el sentit que la Covid 
ja no ha marcat els temes d’assessorament. No obstant això, sí 
que es consolida la tendència de l’any 2020 quant a la modifi-
cació dels canals d’atenció, amb el manteniment d’una reducció 
molt dràstica de les visites presencials (han estat només el 2%) i 
repartint-se entre les consultes telefòniques (65%), les consultes 
per correu electrònic (17%) i les consultes a través de la nova 
Oficina Virtual, la qual es va consolidant com a canal de relació 
amb els col·legiats i col·legiades, passant del 8% de 2019 al 16% 
al 2021. El total de consultes ateses s’ha incrementat quasi un 
20% respecte a les de l’any 2019 (any prepandèmia). 

ASSESSORIA JURÍDICA2.3

Serveis de gestió jurídica

SERVEI ACTIVITAT 2019

Defensa d’atribucions professionals 26 informes/recursos/ 
 cartes/altres gestions 

Reclamació extrajudicial d’honoraris 3 expedients

Registre de societats professionals  194 societats d’alta *

Emissió certificats col·legials 

Certificats estàndards  2.419

Certificats específics i certificats històric professional 54

Resposta d’oficis judicials 17

(*) Dades tancades el 31 de desembre del 2021

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 CA-
ATEEB 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 CAATEEB.
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2. Jornades jurídiques/legals/fiscals i de 
responsabilitat civil. Sessions informatives i 
tallers pràctics

Sobre temes d’actualitat jurídica/legal/fiscal relacionats amb 
l’exercici de la professió i de la responsabilitat civil. Pràcticament 
totes es van dur a terme en format Webinar:

Taller Inici d’activitat professional (5 sessions)

Sessió fiscal renda 2020 

Sessió fiscal tancament exercici 2021 i novetats fiscal 2022 

Webinars: Responsabilitat civil hereditària 

Delegació Alt Penedès-Garraf (sessió sobre responsabilitat 
civil hereditària)

II Jornades Intercol·legial: Coordinació sessió Sectorial 
Enginyeria, Arquitectura i Tècnica sobre propostes Next 
Generation

Acte commemoratiu 10è aniversari Intercol·legial (20/12/21)

3. Seguiment campanya d’impuls i defensa 
de les atribucions i competències professio-
nals  dels arquitectes tècnics 

Divulgació d’informes d’atribucions d’edificació, urbanisme, 
instal·lacions i activitats.

Campanya de divulgació d’atribucions als ajuntaments amb 
el suport dels delegats territorials.

Coordinació dels representants en els comissions 
d’urbanisme.

Sistematització del seguiment de concursos públics 
en defensa de les atribucions, els criteris d’adjudicació, 
l’acompliment de la Llei d’Arquitectura, etc

Sentència del Tribunal Suprem del 13/12/21 que confirma la 
reserva d’activitat dels arquitectes tècnics i arquitectes en 
actuacions en edificis residencials

4. Projecte d’implantació del sistema 
d’idoneïtat tècnica i actuació del CAATEEB 
com a ECA 

Regulació catalana del sistema idoneïtat (Llei 
acompanyament pressupostos i modificació Llei d’urbanisme

Futur decret regulació règim habilitació ECA (en curs)

Suport jurídic campanya ajuntaments i AAPP. Ttrobades amb 
els tècnics municipals: 
 
- Mataró: conveni de col·laboració col·legis tècnics per a 
implementació nova ordenança 
- Sitges: conveni de col·laboració 
- Viladecavalls: al·legacions fase prèvia + reiteració audiència 
pública. Aprovació ordenança urbanística que incorpora IIT 
- Sta. Perpètua de Mogoda: al·legacions ordenança urbanística 
(ja incorpora IIT). Aprovació amb estimació total de les 
al·legacions del CAATEEB 
- Vilafranca del Penedès: petició de suport per a la redacció 
bases convocatòria ajuts  
- St. Joan de Vilatorrada: reunió al·legacions ordenança 
urbanística per incorporat IIT  
- Diputació de Barcelona: suport elaboració ordenança tipus + 
decret habilitació ECA 
- Oficina Acreditació Generalitat: justificació col·legis com a 
ECA 
- Associació Catalana de Municipis (ACM): incorporació Consell 
Fundació Municipalista Impuls Territorial (FMIT) 
- ICAEN: col·laboració IIT procediments subvencions 
- Col·legi de Lleida: suport a la implementació del sistema 
d’idoneïtat tècnica

Decret Pla territorial sectorial d’habitatge (revisió)  

Declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens (revisió)

Ordre  preu de venda bàsic/màxim habitatges protecció 
social (revisió)

Avantprojecte Llei d’arrendament de bens (altres formes 
d’arrendament d’habitatges -llars compartides/lloguer 
d’habitacions-) (revisió)                                                      

Decret Reglament Llei de facilitació de l’activitat econòmica 
(revisió).

NORMATIVES LOCALS 

Reglament Consell Habitatge Terrassa (revisió; aprovació 
definitiva: incorporació CAATEEB)

Ordenança Mataró verificació habitatges buits (revisió)

Ordenança Viladecavalls (al·legacions; reiteració proposta 
regulació IIT; reunió alcaldessa 6/9/21; aprovació definitiva 
amb incorporació IIT)

Ordenança Sta. Perpètua de Mogoda (al·legacions)

Ordenança St. Joan Vilatorrada (reunió 7/10/21; al·legacions 
per incorporar IIT).

NORMATIVES DE L'ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL I 
PROFESSIONAL 

CGATE: Modificació Estatuts Generals (aprovats; seguiment 
tràmit aprovació ministerial)

Procediment de visats extraterritorials (implementació).

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 EUROPEES

Consulta pública UE possible regulació dret a la negociació 
col·lectiva treballadors autònoms (aportacions). 

NORMATIVES ESTATALS

RD Modificación Ley del suelo y rehabilitación urba (revisió)

RD Plan estatal de acceso a la vivienda (revisió)

RD Organización enseñanzas universitarias (al·legacions; 
aprovat)

RD Reconocimiento cualificaciones profesionales (revisió)

RD Homologació títols universitaris estrangers (revisió)

RD Certificació energètica edificis (CEE): revisió figura tècnic 
competent (aportacions)

Ley de Calidad de la Arquitectura (aportacions tràmit 
informació pública avantprojecte)

Avantprojecte Ley por el Derecho a la Vivienda (aportacions 
tràmit informació pública avantprojecte).

NORMATIVES AUTONÒMIQUES 

Llei del Territori (al·legacions 2017; en tràmit)

Reglament Llei de l’arquitectura (al·legacions 2020; en tràmit)

Codi accessibilitat (al·legacions 2020 i seguiment a través del 
Consell de Promoció de l’Accessibilitat)

Decret composició Comissions del Patrimoni 
(implementació)

Ordre honoraris taxacions pericials contradictòries 
(al·legacions; aprovada)
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5. Impuls a la rehabilitació / Fons europeus 
Next Generation)

Real Decreto programas ayuda rehabilitación Next Generation 
(al·legacions, estudi RD aprovat i reunions interpretatives 
CGATE/COAC)

Definició cartera serveis per als ajuntaments

Projecte Oficines de Rehabilitació AHC: negociació i 
tancament conveni AHC

Granollers: conveni marc de creació borsa tècnics diagnosi 
barri 1r de Maig

Sant Cugat: petició servei d’assistència

Badia del Vallès: sol·licitud de col·laboració

Terrassa: sol·licitud de col·laboració

Consell Comarcal del Vallès Occidental: petició borsa de 
tècnics

Vilanova: sol·licitud de col·laboració

Gremi de Constructors i Promotors de Mataró i Comarca: 
petició de llistat de tècnics per a gestió de les subvencions

Cambra de la Propietat de Mataró: preparació del conveni de 
col·laboració.

6. Campanyes de representació dels mutua-
listes de Musaat

Campanya per a la representació dels assegurats 
de Barcelona en les assemblees generals ordinària i 
extraordinària de Musaat.
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Ofertes segons perfil

La demanda de perfils professionals continua amb la mateixa tendència que als anys anteriors amb un pes 
similar en els mateixos perfils. Els més demandats l’any 2021 han estat el de cap d’obra i/o de producció en 
un 29% del total de les ofertes, tècnic de construcció en un 25%, seguit del perfil de director d’execució d’obres 
amb un 13%.

En quart lloc hi trobem la figura del Project (Manager, Construction i director de projectes) amb un 9%; segui-
dament trobem el perfil definit com a Enginyeria amb un 7% coincidint en percentatge amb el perfil de coordi-
nador de seguretat i salut.

Les ofertes restants es divideixen en treballs i perfils com tècnic de rehabilitació i intervenció en edificis exis-
tents i auditor i verificador de projectes i control d’obres amb un 3% ambdòs perfils i amb 1% resten els perfils 
de Facilities, Property & Asset Management, consultor, especialista en materials i industrials de construcció. I 
finalment, altres perfils com ara tècnic d’oficina tècnica, perícia i taxació

La gran demanda de caps d’obra i/o producció permet constatar un increment en la demanda d’empreses 
que situen l’arquitecte tècnic i enginyer d’edificació com a màxim exponent al voltant de l’execució d’obres. Al 
gràfic següent s’identifica el ranking de pes de la demanda segons perfil:

Borsa de treball

Servei Ocupació: Portal de treball

El Portal de Treball és una de les seccions del web més visitades amb un total de 14.112 visites al llarg 
del 2021. Així mateix, l’apartat web del Servei d’Ocupació continua posicionant-se com un dels espais 
més vistos. El Portal de treball és l’eina principal on les empreses poden fer difusió de les seves ofertes 
en línia i els col·legiats, pre-col·legiats i estudiants dels màsters i postgraus del CAATEEB poden aplicar 
a les ofertes laborals la inscripció del seu CV. 

Evolució d’inscrits al Portal de treball

Observem que l’any 2021 hi ha hagut un increment d’un 8% en el nombre d’inscrits respecte l’any an-
terior, el qual es va tancar amb un total de 1.479 inscrits, vers aquest 2021 amb un total de 1.604 can-
didats.

Evolució ofertes publicades al Portal de treball

Aquest any s’ha produït un increment del 42% en comparació a l’any anterior, degut a la progressiva 
recuperació de la crisi causada per la pandèmia sanitària. 

SERVEI D'OCUPACIÓ2.4

Rànquing perfils 2021

CAP D'OBRA I/O DE PRODUCCIÓ

TÈCNIC CONSTRUCCIÓ

DIRECTOR D'EXECUCIÓ D'OBRES

PROJECT/CONSTRUCTION MANAGER/DIRECTOR DE PROJECTES

ENGINYERIA

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT/PRL

TÈCNIC DE REHABILITACIÓ I INTERVENCIÓ EN EDIFICIS EXISTENTS

AUDITORIA I VERIFICACIÓ DE PROJECTES I CONTROL D'OBRES

FACILITIES, PROPERTY i ASSET MANAGEMENT

CONSULTOR

ESPECIALISTA EN MATERIALS I INDUSTRIALS

ALTRES

PERÍCIA I TAXACIÓ

Evolució publicació ofertes Borsa de treball
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Dades de Consultoria 2021

La Consultoria de Selecció del CAATEEB ha realitzat 44 processos de selecció al llarg del 2021, servei que ha 
incrementat l’activitat arran de les campanyes promocionals engegades al maig i setembre, enviant un total 
de 2.185 correus electrònics a empreses del sector.

Arrel de la implementació del nou servei de tria curricular al juny, s’han fet un total de 19 tries, sent el segon 
servei més demandat, seguit per la selecció completa, amb una demanda de 3 seleccions i, en primera posició 
trobem la preselecció, amb 22 serveis realitzats. Observem que el total de tries curriculars s’ha dut a terme en 
el segon semestre, mentre que les 22 preseleccions s’han fet durant tot l’any. 

Per això podem concloure que el nou servei de tria curricular està obtenint uns bons resultats i amb bona va-
loració per part de les empreses que sol·liciten professionals al CAATEEB. Fem servir LinkedIn i altres mitjans 
que ens permeten trobar els candidats idonis per als perfils sol·licitats. Quant al nombre d’inscripcions a les 
ofertes publicades, ha estat de 4.595, un 8% més que l’any anteror, ja que aquest any ha augmentat el nombre 
d’ofertes publicades en un 42%.

Les empreses constructores representen el 36% del pes total de les ofertes rebudes, les empreses d’arquitectura 
el 19%, les promotores el 8% i finalment, els serveis professionals suposen un 22%. S’observa com any rere any 
les constructores són el tipus d’empresa que més confia en el nostre servei i veuen en la consultoria de se-
lecció del CAATEEB un referent a l’hora de trobar professionals de l’edificació adients a les seves necessitats.

Tipus d'empresa segons sector 2021

CONSTRUCTORA

ALTRES

ARQUITECTURA

PROMOTORA

SERVEIS PROFESSIONALS

 

Nou servei de consultoria: la tria curricular

La tria curricular és el triatge d’una terna de currículums que consisteix en la publicació de l’oferta al Portal 
de Treball, la recerca activa de candidatures i la selecció curricular amb una posterior entrevista telefònica. És 
un servei que ja existia des de l’any 2014 però es va decidir eliminar l’any 2020 per tal de donar més valor al 
producte de la preselecció. A causa de la pandèmia, l’any 2020 s’observa una disminució del 67,5% respecte 
l’any 2019 dels serveis de consultoria i s’acorda tornar a oferir el servei de tria curricular per tal d’ampliar el 
ventall de serveis i així disposar de més ofertes laborals.

Ofertes per les administracions públiques

El Servei d’Ocupació recull i difon la informació referent a les licitacions presentades a concurs públic de di-
verses administracions, així com les ofertes per treballar a l’Administració Pública. Del buidatge del nombre 
de licitacions i ofertes es desprèn que durant el 2021 s’han publicat 211 licitacions. Destaquem la conti-
nua progressió de la metodologia BIM en relació al nombre de licitacions públiques amb requisits de domini 
d’aquesta metodologia, que suposen un 56% del total de licitacions publicades. Paral·lelament s’han publicat 
26 convocatòries per treballar a l’Administració Pública.   

Consultoria de selecció  
de professionals de l’edificació
La Consultoria del CAATEEB és especialista en captar i seleccionar talent de professionals de l’edificació, en 
especial arquitectes tècnics, però també arquitectes, enginyers i altres titulats de carreres tècniques o de 
graus professionals. Aquest servei està dirigit a les empreses del sector de la construcció, enginyeria i arqui-
tectura, ja sigui despatxos, constructores, promotores i constructores-promotores del sector de l’edificació 
i l’arquitectura. Assessorem les empreses en la definició del perfil, formes de contractació i sous de mercat, 
adaptant-nos a les seves necessitats específiques amb una acurada definició del lloc de treball i sabem dife-
renciar entre unes ocupacions i altres a l’hora de valorar els coneixements i actituds dels candidats 

Oferim el servei de tria curricular on fem un triatge dels currículums més idonis realitzant recerca activa de 
candidats i entrevista telefònica d’adequació al lloc de treball, per tal de conèixer millor el perfil professional 
del candidat. També oferim el servei de preselecció que consisteix en la recerca activa de candidats i tria dels 
currículums més adequats tot presentant un informe  final amb avaluació psicoprofessional dels candidats 
per tal que l’empresa pugui fer, després, la selecció dels perfils que més s’ajustin a  la filosofia d’empresa i a 
les persones que l’integren. O bé podem donar el servei de selecció completa, fent tot el que cal per arribar a 
una terna de candidats finalistes que s’ajustin als objectius de l’empresa: captació, recerca activa, preselecció, 
proves tècniques i psicotècniques i entrevistes. Així mateix, si ens ho sol·liciten, fem processos de selecció per 
a la creació de borses de treball per a llocs a l’Administració Pública.
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Nombre de col·legiats inscrits a la Borsa d’Encàrrecs Professionals

El nombre de col·legiats i col·legiades inscrits a la Borsa d’Encàrrecs Professionals ha augmentat respecte 
de l’any anterior. Mentre que el nombre d’inscrits l’any 2020 va ser de 750, ael 2021 s’han registrat 783, que 
suposa un increment del 4%. El total d’encàrrecs professionals rebuts durant el 2021 ha estat de 1.208, en 
comparació amb el 2020 representa un increment significatiu d’un 52%. 

 2019 2020 2021 Variació %

Encàrrecs professionals  998 795 1.208 52%

Treballs assignats per comarca

Com es pot observar al gràfic que es mostra a continuació, el 51% de les sol·licituds d’encàrrecs professionals 
provenen de la comarca del Barcelonès (588 sol·licituds). En segon lloc es troba el Vallès Occidental amb 
l’11% de les sol·licituds. Seguidament en tercer i quart lloc s’hi troben les comarques del Baix Llobregat i Ma-
resme ambdues amb un 10% de les sol·licituds. El Vallès Oriental i el Bages presenten un 7% i un 5%  de les 
sol·licituds, concretament 88 i 63 respectivament,  i finalment amb un 1%  dels treballs assignats es situen les 
comarques de l’Anoia, Garraf, Alt Penedès, Osona, Moianès i  Berguedà.  

 

Borsa d’encàrrecs professionals

Ciutadans i comunitats de propietaris s’adrecen al CAATEEB amb la finalitat de sol·licitar un tècnic al qual 
encarregar un determinat servei professional. Aquestes feines rebudes pels diversos canals del CAATEEB es 
reparteixen, per rigorós torn, entre els col·legiats inscrits a la Borsa d’Encàrrecs Professionals, tenint en comp-
te els tipus de treballs i les comarques que aquests han escollit quan s’han inscrit. Els treballs sol·licitats de 
forma més habitual són: 

Certificat d’habitatge usat

Certificat d’eficiència energètica

Informe tècnic

Tècnic per a reformar d’habitatge

Té accés a aquest servei qualsevol col·legiat o col·legiada en situació d’exercent, per tal de garantir al ciutadà 
que el professional reuneix les condicions per exercir segons la legislació vigent.   

BARCELONÈS

VALLÈS OCCIDENTAL

BAIX LLOBREGAT

MARESME

VALLÈS ORIENTAL

BAGES

ANOIA

GARRAF

ALT PENEDÈS

OSONA

MOIANÈS

BERGUEDÀ

Borsa d'encàrrecs per comarca

Borsa d'encàrrecs per tipologia

CERTIFICAT D'HABITATGE USAT 

CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

ALTRES

INFORME

TÈCNIC PER A REFORMA D'HABITATGE

TÈCNIC DE CAPÇALERA

ITE (INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS)

PROJECTE D'ACTIVITATS

TÈCNIC PER A REFORMA D'EDIFICIS

TEST ALUMINÓS

TÈCNIC PER REFORMA I/O ACONDICIONAMENT DE LOCAL
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Llistes d'experts

D’acord amb el que està regulat i/o a la petició de diverses entitats i institucions, el CAATEEB disposa de di-
versos llistats de tècnics experts en diverses matèries que es renova anualment en els períodes que demana 
cada entitat.  El mes de març es va obrir un nou llistat d’experts amb l’objectiu d’identificar els col·legiats i 
col·legiades que fan tasques de rehabilitació, manteniment i conservació d’edificis, per tal de mantenir-los 
informats de totes aquelles novetats i oportunitats que sorgeixin i que puguin suposar un impuls professional 
com ara convenis amb les administracions, ajuts i subvencions per a la rehabilitació, així com per la formació 
tècnica i de gestió. D’entre els llistats d’experts que gestiona el CAATEEB hi ha llistat de pèrits de part, certifi-
cadors energètics pel registre públic de l’ICAEN, pèrits judicials, pèrits d’ofici, experts per a l’Agència Tributària, 
experts per al Registre Mercantil i borsa d’experts per al Col·legi de Notaris. A continuació es mostra la taula on 
s’hi especifica el nombre de col·legiats inscrits a cadascun dels llistats mencionats durant l’exercici del 2021.

CERTIFICADORS ENERGÈTICS

REHABILITACIÓ,  MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

PÈRITS DE PART

PÈRITS JUDICIALS

NOTARIS

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 

PÈRITS D'OFICI

REGISTRE MERCANTIL

                 2.479          

                 497

           333

   55

  39

 35

 34

23

Llista d'Experts 2021

Orientació professional 

El Servei d’Ocupació ofereix a tots els col·legiats i precol·legiats 
del CAATEEB, diferents activitats i orientació professional per 
assegurar el desenvolupament dins la seva línia professional. 
S’emfatitza la rellevància de la recerca de treball o la millora de 
currículum, mitjançant orientacions, assessorament i recoma-
nacions per part d’un equip de consultors del CAATEEB. Durant 
el període de confinament vam iniciar la nova línia d’orientació 
professional en línia, una nova eina per facilitar l’accés i el con-
tacte amb els nostres col·legiats i col·legiades, que fins ara ha 
obtingut uns bons resultats. Durant aquest 2021 s’han fet 70 
entrevistes d’orientació; el nombre d’entrevistes es situa un 81% 
per sota respecte l’any anterior. Aquesta forta disminució es deu 
a l’increment significatiu d’ofertes laborals publicades al Portal 
de Treball respecte l’any anterior, ja que no hi ha tanta demanda 
de recerca de feina, sinó tot al contrari, hi ha hagut un increment 
d’un 42% en la publicació d’ofertes laborals. 

Projecte Mentoring 

El Projecte Mentoring és un servei als col·legiats i col·legiades que 
té com a finalitat combinar l’experiència dels veterans amb els 
primers passos en l’exercici professional per part dels col·legiats 
i col·legiades 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. Al llarg del 2021 es va confor-
mar 6 parelles mentor-mentoritzat. El tutoratge es defineix, ini-
cialment, en 3 grans àmbits d’orientació: gestió i organització del 
despatx professional, bones pràctiques a l’obra i bones pràcti-
ques en la redacció d’informes, valoracions i activitats pericials.

Conclusions 

Com a conclusions generals, hem observat una lenta però pro-
gressiva recuperació quant al nombre d’ofertes publicades al 
Portal de Treball. L’any 2019 va haver-hi un total de 720 ofertes 
laborals, xifra que disminueix en un 52% al 2020. Malgrat aquesta 
disminució, al 2021 s’observa un augment del 30% respecte el 
2020.

En relació a l’orientació professional, s’observa un increment 
molt significatiu al 2020 (+234%). Això és degut a la implemen-
tació d’una nova línia d’orientació professional en línia durant la 
pandèmia, la qual oferíem proactivament per tal d’ajudar a mi-
llorar el CV i acompanyar el professional en el procés de recerca 
de feina. Un altre aspecte pel qual va augmentar el nombre de 
serveis d’orientació va ser per la creació d’una cartera preavalua-
da de candidats i candidates, que es va crear amb l’objectiu de 
conèixer millor els perfils professionals dels nostres col·legiats 
i col·legiades i poder oferir-los posicions laborals que s’adeqüin 
més al seu perfil i als seus interessos. 

Per últim i com a dada rellevant, aquest any 2021 ens estem re-
cuperant d’una davallada dels serveis en general causada per la 
pandèmia. A la gràfica s’observa un increment d’un 10% en la de-
manda dels serveis de consultoria respecte l’any 2019, fet positiu 
respecte el 2020, on es va produir una disminució del 67,5%. 
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La Memòria de gestió del CAATEEB recull l’activitat feta estrictament pel Col·legi. No obstant això, en aquest capítol 
es descriu també la informació relativa a l’activitat feta des de la Corredoria d’Assegurances, tot i tenir identitat prò-
pia, atesa la seva importància i implicació en la nostra realitat professional.

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

Cada any avança en la millora de les seves pòlisses, renegociant i millorant les cobertures, capitals assegurats, pri-
mes, etc. Continua treballant també en la millores de les dades relatives al sinistres, dels quals ja tenim informació 
de dades des del 2013.

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

Responsabilitat civil professional

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

TIPUS RECLAMACIÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2020

Extrajudicials 72 77 60 84 94 68 114 67,65%

Civils 41 30 32 37 32 44 55 25%

Penals 8 3 11 3 1 4 3 -25%

Laborals 0 1 0 0 1 2 4 100%

Sancionadors 1 1 4 6 3 1 7 600%

C. Preventives 13 21 53 40 29 48 33 -31,25%

TOTALS 135 133 160 170 160 167 216 29,34%

Evolució de la sinistralitat de responsabilitat civil professional 2020 dels col·legis de Barcelona i Lleida

CORREDORIA D'ASSEGURANCES TIPUS MUSAAT AXA SEGURCAIXA MARKEL DAS TOTALS

Extrajudicials 89 19 5 0 1 114

Civils 48 4 2 0 1 55

Penals 2 0 0 0 1 3

Laborals 2 1 0 0 1 4

Sancionadors 4 2 0 0 1 7

C. Preventives 21 9 3 0 0 33

Sinistres oberts 166 35 10 0 5 216

Sinistres RC 2021 Barcelona i Lleida

COMPANYIA CARTERA CARTERA 
 2019 2020

MUSAAT 3.519 3.502

AXA 690 891

SEGURCAIXA 235 0

MARKEL 6 7

Altres companyies 76 91

RC professional  4.526 4.491

Cartera RC 2021 Barcelona i Lleida

PÒLISSES NOVES 

MUSAAT 136

AXA 144

MARKEL 1

Altres companyies 31 

TOTAL 312

Pòlisses noves RC 2021 Barcelona i Lleida

2.5
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L’any 2021 hem planificat, una vegada més, un programa formatiu amb una estructura que facilita 
cobrir les necessitats del nostres col·legiats i col·legiades, empreses i institucions vinculades al sec-
tor de l’edificació, atenent als canvis normatius, les noves tecnologies i la situació del sector. 

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

Enguany hem continuat amb la metodologia de la formació a través de videoconferència. Aquest 
format es va començar a implementar el mes d’abril de 2020, arrel del confinament i s’ha continuat 
programant activitats formatives amb aquesta metodologia, que ha afavorit, en molts casos, l’accés 
a les accions programades. També, en alguns casos, i respectant les mesures sanitàries, s’ha impar-
tir formació presencial.

Durant l’any 2021 al CAATEEB s’han realitzat 102 accions formatives, les quals sumen un total de 
4.509 hores de formació i s’han format 1.259 alumnes. A partir de maig s’ha notat un important incre-
ment en l’activitat del sector de l’edificació. Durant el darrer trimestre de l’any els professionals han 
assumit una important càrrega laboral, que els ha impedit compaginar l’activitat amb la formació, el 
que ha implicat un descens en les matrícules durant aquest període. 

Visita d’obra en un 
curs de postgrau 
del Caateeb 

FORMACIÓ2.6 
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tatge en aquelles matèries que l’interessin, sense necessitat de 
fer el postgrau o màster sencer. D’aquesta manera, s’han realit-
zat els postgraus de Gestió de projecte i obra i Anàlisi de viabilitat 
i determinació d’objectius d’operacions immobiliàries, que for-
men part del Màster Project Manager en edificació i urbanisme. 
També s’ha iniciat el postgrau de Diagnosi i reparació estructural, 
que forma part del Màster en Rehabilitació en edificació.  Altres 
alumnes han cursat mòduls o matèries dels màsters i postgraus, 
aprofitant aquesta oferta modular.

També aquest any s’ha mantingut la beca del 60% de descomp-
te en la matrícula de màsters i postgraus. A més, la matrícula 
s’ha pogut fraccionar en les mensualitats del màster o postgrau, 
sense cap tipus de despesa afegida. Aquesta mesura ha facilitat 
l’accés dels tècnics a la formació, evitant que l’apartat econòmic 
fos un seriós impediment. Aquesta mesura s’ha fet extensiva a 
tots els col·legiats i col·legiades dels col·legis d’arquitectura tèc-
nica. 

S’ha programat la primera edició del postgrau Rehabilitació i 
sostenibilitat d'edificis residencials - Next Generation, que han 
seguit 10 alumnes. Aquest curs s’ha creat amb l’objectiu de for-
mar tècnics que puguin donar resposta a l’activitat professional 
que pugui implicar l’aplicacio efectiva dels fons Next Generation. 
També en aquest cas s’ha donat l’opció de cursar mòduls del 
postgrau, sense haver de cursar-lo sencer.

En aquesta mateixa línia s’ha creat un altre nou postgrau, el de 
Rehabilitació energètica - Next Generation, en el qual s’han ma-
triculat 21 alumnes. Aquest postgrau, també pensat per donar 
resposta a l’aprovació dels fons Next Generation, es centra en 
realitzar una anàlisi de la demanda, rendiment i consum, per dur a 
terme les accions necessàries per millorar l'eficiència energètica 
dels edificis.

El nombre de matrícules als dos cursos màster (Project Manager 
i Rehabilitació) s’ha incrementat significativament respecte les 
edicions anteriors. Els alumnes del Project Manager han passat 
de 10 a 24 i els de Rehabilitació, de 8 a 19.

S’ha fet la 5a edició del postgrau Quantity Surveying. Aques-
ta edició s’ha obert a alumnes de tot l’Estat espanyol i arreu 
d’Europa i cal dir que ha tingut molt bona acollida. Les matrícules 
han estat 19 i l’han seguit alumnes de les Illes Balears, València, 
Comunidat de Madrid, Andalusia, Múrcia, Extremadura, Canàries 
i fins i tot del Regne Unit.

Enguany s’ha continuat treballant amb campus.apabcn, la pla-
taforma de formació Moodle, del Col·legi, com a recurs formatiu 
per tots els postgraus i màsters. Aquesta plataforma fomenta la 
interactivitat entre professors i alumnes, ja que es poden obrir 
fòrums per debatre sobre temes d’interès, plantejar casos, for-
mular preguntes sobre el temari, etc. Resulta molt positiva, ja que 
permet que els cursos esdevinguin més dinàmics i participatius 
i també fomenta la interacció entre alumnes. És un espai de tro-
bada entre els alumnes i entre aquests i els professors. També 
permet ampliar l’oferta de material didàctic, ja que dóna la possi-
bilitat de treballar amb diferents formats (pdf, excel, ppt) amb ví-
deos, enllaços, scorm, etc. A més, implica una important reducció 
d’impressions en paper, d’acord amb el compromís mediambien-
tal del Col·legi. S’ha adaptat per accedir a les videoconferències i 
seguir així els cursos mitjançant aquesta metodologia.

Formació contínua realitzada 

Al llarg del 2021 s’han dut a terme noves edicions dels cursos de 
formació bàsica per elaborar plans d'autoprotecció (PAU) i for-
mació superior per elaborar plans d'autoprotecció (PAU). Concre-
tament s’han cursat les edicions 27a i 28a del nivell bàsic i la 17a, 
18a i 19a del superior, en col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Barcelona, així com la 9a edició del curs bàsic de 
prevenció i seguretat en matèria d'incendis. Aquest darrer 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, 
expedida per l'ISPC. També s’ha organitzat la primera edició del 

Formació impartida

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

Les àrees de coneixement del 2021 han estat: 

Obra nova T+I (Tecnologia i Innovació)

Estructures i geotècnia

Rehabilitació i sostenibilitat

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 les habilitats pròpies dels 
diferents perfils professionals dels aparelladors, arquitectes 
tècnics i enginyers d’edificació.

Formació contínua:  Accions formatives específiques 
d’un treball determinat que poden fer un aparellador i un 
arquitecte tècnic, amb l’objectiu de donar resposta immediata 
a un possible dubte professional. Aquestes accions són de 
curta durada.

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

Màsters i postgraus realitzats

Màsters

Màster Project Manager en edificació i urbanisme (31a edició)

Màster en Rehabilitació en edificació (13a edició)

Postgraus

Postgrau Property Management. Gestió d'actius immobiliaris 
(10a edició)

Postgrau de Direcció d'execució professional (21a edició)

Postgrau BIM Manager (16a i 17a edició)

Postgrau Anàlisi de viabilitat i determinació d’objectius 
d’operacions immobiliàries (17a edició)

Postgrau de Coordinador de seguretat i salut en la construcció 
(26a edició)

Postgrau de Diagnosi i reparació estructural (6a edició)

Postgrau Quantity Surveying (5a edició)

Postgrau Gestió de projecte i obra (9a edició)

Postgrau Rehabilitació i sostenibilitat d’edificis residencials - 
Next Generation

Postgrau de Rehabilitació energètica - Next Generation

S’han dut a terme 13 accions formatives, les quals suposen un 
total de 2.777 hores de formació que han rebut 166 alumnes. Els 
programes formatius s’han revisat i actualitzat. El postgrau amb 
més demanda ha estat, un any més, el de BIM Manager. S’han ini-
ciat 2 noves edicions, la primera es va programar abans de l’estiu 
i la segona al mes de novembre. Al llarg del curs es realitza una 
pràctica on els alumnes han d’anar aplicant els coneixements 
que es treballen al llarg del postgrau (projecte, estructura, mode-
lat, instal·lacions, etc).

Els diferents màsters i postgraus s’han modulat a fi i efecte que 
l’alumne interessat pogués flexibilitzar la seva formació i distri-
buir-la en el temps, i també per poder focalitzar el seu aprenen-
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Dimensionat d'instal·lacions d'ACS i producció solar tèrmica 
(videoconferència)

Dimensionat d'instal·lacions de calefacció, ventilació i aire 
condicionat (videoconferència)

Dimensionat d'instal·lacions de protecció contra incendis 
(videoconferència)

Dimensionat d'instal·lacions de subministrament i evacuació 
d'aigua (videoconferència)

Dimensionat d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i 
enllumenat (videoconferència)

Disseny 3D amb Sketchup (videoconferència)

Eficiència energètica - Next Generation (videoconferència)

El control d'execució d'obres (videoconferència)

Formació bàsica per elaborar plans d'autoprotecció (PAU)

Formació superior per elaborar plans d'autoprotecció (PAU)

Funcions i competències del tècnic de capçalera 
(videoconferència)

Gestió de la intervenció en rehabilitació - Next Generation 
(videoconferència)

Gestió legal en la gestió immobiliària (videoconferència)

Gestió professional de les xarxes socials (videoconferència) 

Gestió professional de Linkedin (videoconferència)

Inspeccions ITE / casos pràctics (videoconferència)

Intervenció dels ajuntaments en matèria d'edificis privats en 
mal estat (videoconferència) 

Introducció a les valoracions i taxacions d'actius immobiliaris

ITE: la prediagnosi de façanes, mitgeres i patis 
(videoconferència)

curs per obtenir la certificació tècnica nivell avançat de prevenció 
i seguretat en cas d’incendis.

Per donar suport als tècnics que es volien preparar per a l’oferta 
pública d’ocupació publicada per l’Ajuntament de Barcelona, es 
va preparar un pla de formació orientat a cobrir el temari espe-
cífic (urbanisme, accessibilitat, llicències, ordenances, seguretat, 
etc). S’han fet 15 cursos, que han suposat 106 hores de formació 
i en els quals han participat 372 tècnics. Dins l’àrea de rehabi-
litació i manteniment s’han continuat programant cursos sobre 
temes de llicències d’activitats (llicències ambientals) i càlculs 
senzills d'estructura per a obra de rehabilitació.

En matèria d’informàtica i TIC s’han continuant fent cursos 
d’Excel (macros i taules dinàmiques), pressupostos i seguiment 
econòmic d'obres amb TCQ2000, amidaments i pressupostos 
amb Presto i una convocatòria de Sketchup. També s’han realit-
zat cursos de gestió professional de xarxes socials i gestió pro-
fessional de Linkedin, que tenien com a objectiu dotar als tècnics 
dels recursos necessaris per gestionar les xarxes socials.

S’ha programat un nou curs de càlculs senzills d’instal·lacions, 
que s’ha pogut seguir de forma íntegra o modular. També s’ha fet 
un curs subvencionat d’amidaments i pressupostos amb Presto, 
de 30 hores, que han seguit 17 participants. Aquesta formació 
està subvencionada al 100% i s’adreça tant a treballadors en ac-
tiu com a desocupats. Forma part d’uns programes de formació 
professional per a l'ocupació, que promou el Consorci per a la 
Formació Contínua de Catalunya. L'objectiu que persegueix és 
donar resposta a necessitats específiques  del nostre col·lectiu, 
promoure i facilitar la formació contínua de les persones 
col·legiades i els seus empleats i empleades que permetin ga-
rantir la seva competència professional, a través de l’organització 
d’activitats formatives d’actualització.

Dins de ll’àmbit pericial s’han programat diversos cursos com 
perícia pràctica i redacció de dictamens pericials, valoració de 
béns immobles i drets reals, valoracions cadastrals i valoracions 
immobiliàries per a la gestió d'actius immobiliaris.

En total s’han dut a terme 78 accions formatives, les quals supo-
sen un total de 1.387 hores de formació que han rebut 946 alum-
nes. A continuació hi ha la relació d’accions formatives (formació 
contínua sense repetició) que s’han impartit al CAATEEB durant 
el 2021:

Aerotèrmia. Control d’execució en instal·lacions d’aerotèrmia 
(Vilafranca)

Afectació del foc a les estructures (videoconferència)

Amidaments i pressupostos amb Presto (presencial/
videoconferència) 

Anàlisi de mercat d'actius immobiliaris (pres/
videoconferència)

Càlculs senzills d'estructura per a obra de rehabilitació 
(videoconferència)

Càlculs senzills d'instal·lacions (videoconferència)

Canvis d'ús (videoconferència)

Certificació energètica d'edificis existents (CE3X) 
(videoconferència)

Control econòmic de l'obra (videoconferència)

Control de qualitat segon el CTE i l'EHE-08 (videoconferència)

Control temporal i planificació d'obra (videoconferència)

Coordinació de seguretat i salut en obres sense projecte 
(videoconferència)

Curs bàsic de GIS I georeferenciació amb QGIS 
(videoconferència)

Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d'incendis

Curs per obtenir la certificació tècnica nivell avançat de 
prevenvió i seguretat en cas d’incendi

Curs pràctic d’aplicació del CTE DB-HR: normativa, projecte i 
direcció d’obra (videoconferència)

Dimensionat bàsic de fonts de producció energètica 
(videoconferència)

La ITE i la Gestió del llibre de l'Edifici- Next Generation 
(videoconferència)

La tramitació del certificat d'habitabilitat (videoconferència)

Les condicions d'accessibilitat (videoconferència)

Les condicions de salubritat (videoconferència)

Les habilitats directives per a la gestió de projecte i obra 
(videoconferència) 

Licitació i contractació d’obra (videoconferència)

Llicències d'activitat (llicències ambientals) 
(videoconferència)

Macros amb Excel (videoconferència)

Organització i gestió de la rehabilitació energètica 
(videoconferència)

Passivhaus al clima mediterrani (videoconferència)

Perícia pràctica / Redacció de dictàmens pericials 
(videoconferència) 

Planificació i gestió urbanística

Prediagnosi i diagnosi - Next Generation (videoconferència)

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria 
Accessibilitat (videoconferència)

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria 
Contaminació acústica

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria 
Enderrocs i residus (videoconferència)

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria 
Enllumenat públic (videoconferència)

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria 
Llicències (videoconferència)
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Reconeixement de l’Agencia 
de Certificación Profesional 
ACP

L’Agencia de Certificación Profesional (ACP) ha reconegut els 
postgraus de Coordinador de seguretat i salut en la construcció i 
BIM Manager que ofereix el CAATEEB. Aquest reconeixement su-
posa que l’alumnat que superi aquesta formació podrà acreditar-
la per obtenir la certificació professional. Aquesta homologació 
té un període de vigència de tres anys.

Formació en línia 

Enguany s’ha mantingut l’oferta formativa a través del portal 
Area Building School, que va crear-se l’any 2012 a partir del con-
veni signat entre el CAATEEB i el Col·legi d’Aparelladors de Ma-
drid, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la formació, eliminar les 
fronteres temporals i d’espai i poder oferir formació amb noves 
metodologies. Arquitectes tècnics i professionals del sector de 
l’edificació de tota la geografia espanyola han participat en la for-
mació d’Area Building School.

El curs amb més demanda ha estat el de nivell inicial d’Autodesk 
Revit, del què s’han fet tres edicions. També s’han impartit dues 
edicions dels cursos de càlculs senzills en obres de rehabilitació 
i planificació i control de projectes amb Microsoft Project. En to-
tal s’han realitzat 9 accions formatives en línia, que han suposat 
241 hores de formació i que han seguit un total de 73 alumnes. 
Actualment la plataforma Area Building School www.areabs.com 
té 4.710 seguidors i 909 seguidors a Twitter. 

Comissió de formació

Amb l’objectiu d’estudiar i identificar les necessitats formatives 
dels professionals del procés de l’edificació i programar les ac-
cions més adients pel desenvolupament de les competències 
sol·licitades pel sector en l’actual situació laboral i econòmica, es 
va constituir la Comissió de Formació. A aquesta comissió s’ha 
convidat a professionals de diferents àmbits territorials, que po-
den 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 diferents membres de 
les comissions territorials del CAATEEB, el director de l’Àrea Tèc-
nica, una  advocada de l’Assessoria Jurídica, el coordinador de 
Formació i la directora de Formació del CAATEEB.

Suport i ajudes  
a la formació
S’han concedit ajudes per cursar màster i postgraus i es va man-
tenir la mesura excepcional, consistent en un descompte directe 
del 60% per col·legiats i col·legiades del CAATEEB i extensible a la 
resta de col·legiats d’Arquitectura Tècnica.

S’han concedit 159 ajudes de l’Àrea de Formació del 
CAATEEB a alumnes de màster i postgraus. Un total de 159 
alumnes, dels 166 matriculats (un 95,8%), s’han beneficiat. 
Les ajudes s’han atorgat per un import de 350.616 €.

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

Per sisè any consecutiu, Aparelladors Serveis Professionals 
(ASP), la corredoria d’assegurances del CAATEEB, ha convocat 
ajuts per un total de 24 beques pels assegurats a la corredoria 
que desitgessin fer algun dels màsters o postgraus oferts pel CA-
ATEEB. Aquesta oferta de beques ascendia a un import de 6.224 
€, de les quals s’han pogut beneficiar 14 tècnics amb un import 
de 3.600 €.

     

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria 
Manteniment d'edificis (videoconferència)

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria 
Metodologia BIM (videoconferència)

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria 
Ordenances (videoconferència)

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria 
Patologies Estructurals (videoconferència)

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria 
Patrimoni històric-artístic (videoconferència)

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria 
Referenciació espaial (videoconferència)

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria 
Seguretat

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria 
Tancaments (videoconferència)

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria 
Urbanisme

Pressupostos i seguiment econòmic d'obres amb TCQ2000 
(videoconferència)

Presto I. Amidaments, pressupostos i certificacions 
(videoconferència)

Taules dinàmiques amb Excel (videoconferència)

Valoració de béns immobles i drets reals

Valoracions cadastrals (videoconferència)

Valoracions immobiliàries per a la gestió d'actius 
immobiliaris

Formació “In company” 
(cursos a mida per a 
empreses)

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les em-
preses del sector que es dirigeixen al CAATEEB per fer formació 
al seu col·lectiu, hem continuat impartint el pla de formació de 
l’empresa Constructora del Cardoner. Aquest pla es va iniciar 
amb un primer curs centrat en les competències per exercir les 
funcions de contractació i planificació d’obra, amb una durada de 
36 hores, en les que van participar 27 alumnes. Ha continuat amb 
un mòdul centrat en la rehabilitació, amb una durada de 80 hores 
que han seguit 22 tècnics. I l’ha seguit un mòdul de gestió finan-
cera i contractual, de 48 hores, on han participat 23 alumnes. 

S’ha renovat l’acord amb el Col·legi d’Aparelladors de Girona i 
s’han organitzat 4 cursos, que han suposat 39 hores en les quals 
s’han format 66 professionals. Al mes d’abril es va iniciar un pla 
de formació de cap d'obra per a l’empresa Calaf Grup, amb una 
durada de 51 hores, en què han participat 11 tècnics. Els mesos 
de juny i setembre s’han realitzat dues formacions en tècniques 
de negociació i resolució de conflictes, en què han participat 26 
alumnes.

Al setembre s’han iniciat dos cursos de taules dinàmiques amb 
Excel per a les empreses Construcciones Bosch Pascual i Rècop 
i al mes d’octubre s’ha iniciat un tercer curs. Han estat 45 hores 
en total, en les que han participat 38 alumnes. Al novembre va co-
mençar un pla formatiu en Building Information Modeling (BIM), 
per a l’empresa IOSA Inmuebles, amb una durada de 186 hores, 
adreçada a 6 tècnics.

En total, s’han dut a terme 11 accions formatives, que han supo-
sat 345 hores i en les quals han participat 147 alumnes.
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Inauguració de l’any acadèmic i lliurament 
de diplomes de màster, postgraus i forma-
ció contínua 2020-2021

L’acte va tenir lloc a sala d’actes del Col·legi. La ponència inau-
gural va anar a càrrec de Javier Fernández, arquitecte tècnic i 
coordinador de l’oficina regional d’ECHO (Oficina d’Ajuda Huma-
nitària de la Unió Europea) per a Amèrica Llatina i Carib, amb el tí-
tol “L’aplicació del Project Management a un camp de refugiats”. 
Durant el transcurs de l’acte es van 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 de 
cada Màster i Postgrau van ser: 

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions 
existents 
Títol: Diagnosi estructural del Castell de Can Feu.  
Autoria: Marta Argilés, Javier Labalsa, Josep Martí i Gonzalo 
Eduardo Velaz 

Postgrau de Coordinador de Seguretat i Salut en la 
Construcció  
Alumna:  María Teresa Méndez

Màster en Project Manager en Edificació i Urbanisme  
Títol:  Build To Rent vs Coliving 
Autoria: Ignacio Alonso, Sebastián Echandía i David Martín

La qualitat de la formació

L’Àrea de Formació del CAATEEB imparteix formació certificada 
amb la ISO 9001:2015 de gestió de la qualitat. Aquesta certifica-
ció es renova anualment des de 2003. És una de les millors ga-
ranties que podem oferir per a aconseguir els objectius que ens 
proposem, atès que cada any es defineix una política de qualitat 
i uns objectius a assolir. Es controlen diferents aspectes com ara 
el contingut, professorat, documentació, instal·lacions, satisfac-
ció dels alumnes, etc. Els valors que s’assoleixen cada any estan 
per sobre del 80%. Així, els valors globals aconseguits en el curs 
acadèmic 2020-2021 han estat de 88,9%, distribuïts en un 91,7% 
en la formació contínua i un 86,1% en els màsters i postgraus. 

 
Formació de formadors

El Col·legi ha desenvolupat un pla de formació de formadors di-
rigit exclusivament al seu quadre docent amb l’objectiu de millo-
rar les competències pedagògiques dels formadors i la qualitat 
de la formació. Dins d’aquest pla, es plantegen diferents tipus 
d’activitats adreçades a reforçar les capacitats de transmissió de 
coneixement a l’aula, la metodologia pedagògica, la preparació 
de material, etc. Enguany la formació de formadors s’ha adreçat 
als formadors del nou Postgrau de Rehabilitació i sostenibilitat 
d’edificis residencials – Next Generation. S’ha programat una ac-
ció de recursos per la docència en modalitat híbrida, amb una 
durada de 3 hores mitjançant videoconferència, en la què han 
participat 12 formadors. Va ser impartida per Judit Viñas. 

Patrons de la  
formació del CAATEEB 
La Corredoria d’Assegurances ASP és patrona de la formació del 
CAATEEB i enguany s’ha afegit com a nova patrona l’empresa 
VOPI4. Quant a l’empresa Propamsa, és patrona preferent del 
CAATEEB i participa en programes formatius.

   

Acte de l'Àrea de Formació

Lliurament de diplomes de màster, post-
graus i formació contínua 2019-2020

Aquest acte té com objectiu reconèixer l’esforç realitzat durant el 
curs per part dels alumnes. L’acte venia ajornat de l’any anterior 
en el qual no es va poder fer per causa de la pandèmia. Va tenir 
lloc a sala d’actes del CAATEEB. La ponència inaugural va anar 
a càrrec de Fermín Gómez, arquitecte tècnic i director de CPI In-
tegrated Services - Grupo COPISA, el qual va impartir la ponèn-
cia titulada “Noves tecnologies aplicades a la rehabilitació”. En 
el transcurs de l’acte es varen lliurar els diplomes dels diferents 
cursos impartits, així com els premis als millors projectes, tant 
del màster com de cadascun dels postgraus. Els guardonats van 
ser: 

Postgrau Quantity Surveying  
Títol: El disseny del cost del projecte d’edificació. L’evolució 
de l’enfoc provisional cap un mètode estratègic  
Autoria: Vanesa Cañas, Marta Grau i Elies Rull

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions 
existents 
Títol: Avaluació, diagnosi de patologia i proposta de reforç 
estructural per a un habitatge de dues plantes al Passatge de 
la Igualtat, número 9 de Barcelona. 
Autoria: Irene Linares, María Jesús Navarro i Andrea Riesgo

Postgrau de Coordinador de Seguretat i Salut en la 
Construcció  
Alumnes: Sílvia Aviño, Belén Gort, Luna Jiménez i Irina Padilla

Màster en Project Manager en Edificació i Urbanisme  
Títol: Creación de una oficina de Project Management para la 
construcción y explotación de un campo de refugiados. 
Autoria: Javier Fernández Espada 

Algunes de 
les alumnes 
guardonades amb 
el millor treball 
final de curs
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Comissió d'activitats

L’objectiu general d’aquesta comissió és proposar, planificar, or-
denar i compartir les activitats de caràcter lúdic, esportiu i cultu-
ral que es realitzen al CAATEEB i com a objectius més específics 
ens marquem:

Planificar les activitats que es preveu fer 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 proposades per la comissió júnior i 
la comissió sènior

Assignar responsables per a cadascuna de les activitats.

Altres activitats del CAATEEB compten amb comissions organit-
zadores específiques que en alguns casos inclouen especialistes 
externs a l’organització. A continuació destaquem les principals 
activitats que s’han dut a terme al llarg del 2021.

Les comissions 
organitzadores

Comissió Sènior

La Comissió Sènior neix de les necessitats i l’empenta dels inte-
grants més grans del CAATEEB. Té com a objectius analitzar els 
serveis d’interès per a aquest col·lectiu, a més d’ interessar i fer 
participar a aquells col·legiats i col·legiades de més de 50 anys. 
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. Les trobades són trimestrals en les quals 
es proposen noves activitats i s’analitzen les accions ja realit-
zades.  

Comissió Júnior

La Comissió Júnior neix de les necessitats dels integrants més 
joves del CAATEEB. El seu objectiu és implicar els joves estu-
diants i col·legiats en les activitats del CAATEEB com a eina de 
posicionament en el col·lectiu d’estudiants universitaris i futurs 
col·legiats. I també com a eina integradora i de participació dels 
més joves en els serveis i activitats del CAATEEB. 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: Construcció sosteni-
ble, Innovació i tecnologia de la construcció, Rehabilitació, Cultura 
i esports. Les seves trobades són trimestrals i en elles es propo-
sen noves activitats i s’analitzen les accions realitzades.

El Col·legi desenvolupa un intens programa d’activitats d’interès professional que es complementa 
amb d’altres 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 programa el 
trobareu complementat en el capítol corresponent a les delegacions territorials.  

Durant el 2021 es van realitzar un total de 142 activitats al CAATEEB i a les seves delegacions. Aquestes 
activitats han estat classificades segons la seva categoria (pràctica professional, culturals i lúdiques, 
institucionals, grans esdeveniments i acostament a la professió). Tenint en compte les condicions de la 
pandèmia, moltes activitats s’han dut a terme de manera telemàtica o en format híbrid (presencial i en 
línia). El total de participants en les activitats organitzades durant l’any 2021 ha estat de 8.939, tenint 
en compte totes les delegacions i la seu central. 

Activitat per 
tipologia

Activitat per 
delegació

ACTIVITATS PROFESSIONALS 
I CULTURALS

El Col·legi desenvolupa  
un intens programa  
d'activitats d'interès  
professional que es  
complementa amb  
altres activitats 
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Les activitats realitzades

European BIM Summit

El CAATEEB juntament amb BIM Academy i buildingSmart Spain amb el suport de 
l’empresa Roca com a patrocinador principal, va organitzar la setena cimera europea 
sobre Building Information Modelling (BIM). L’European BIM Summit (EBS) es va cele-
brar el 22 d’octubre al World Trade Center. 

Prèviament al congrés hi va haver el BIM Experience, activitat que té com a objectiu 
endinsar-se en el món BIM, com una manera d’iniciar la cimera i és un espai obert a les 
empreses i actors de la producció i execució en BIM. Hi van participar 21 empreses i va 
comptar amb l’assistència de 192 persones. També es va celebrar el BIM 4Students, una 
sessió específica dirigida als futurs actors de la construcció: estudiants de formació 
professional i universitaris. Hi van assistir un total de 30 persones. 

La cimera va tenir lloc al World Trade Center Barcelona (WTCB) i va reunir un total de 
357 assistents d’arreu del món tant presencialment com en línia (144 presencials i 213 
telemàtics), amb 30 ponents. L’EBS va comptar amb el suport de diversos patrocina-
dors, amb l’empresa Roca com a patrocinador principal. També hi va haver 40 empreses 
col·laboradores, 7 més que la passada edició. També va tenir lloc la trobada BIM Beer 
amb 71 participants.

L’activitat es va fer al 
World Trade Center 
Barcelona.

Foto: Chopo.
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el seu guardó la guanyadora del premi en la categoria de treball 
final de grau. En aquest apartat es van dedicar unes paraules en 
record i homenatge al company Joaquín Montón, professor de 
l’Escola Politècnica Superior de Barcelona (EPSEB) i un dels tu-
tors del treball guardonat, que ens havia deixat feia uns mesos. 

L’actriu Cristina Genebat va ser l’encarregada de conduir l’acte 
i fa fer esment dels 22 treballs finalistes en les diferents cate-
gories. Com a element culminant de la vetllada, es va fer el lliu-
rament del Premi Especial a la Trajectòria Professional, que va 
rebre Ezequiel Bellet, aparellador i coordinador de seguretat. El 
tancament de l’acte va anar a càrrec de Miquel Buch, president 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya i Celestí Ventu-
ra, president del CAATEEB.

La Setmana de la Rehabilitació

L’1,8% dels edificis espanyols destinats a habitatge es troba en 
estat de conservació ruïnós i el 9,3% en estat dolent i deficient. 
Així, ens trobem amb un parc de 963.326 edificis, que representen 
un total de 1.915.804 immobles, que haurien de realitzar obres 
de conservació amb urgència. Aquestes van ser algunes de les 
dades facilitades pel CAATEEB als mitjans de comunicació amb 
motiu de la celebració de REhabilita, la Setmana de la Rehabili-
tació, que es va celebrar entre el 27 de setembre i l’1 d’octubre. 

Durant la Setmana es va reivindicar un major protagonisme de la 
rehabilitació, recollida en un manifest que van signar les diferents 
entitat del sector agrupades a l’entorn de Rehabilita, on es recla-
ma el paper protagonista de la rehabilitació per garantir un habi-
tatge digne. Liderada pel CAATEEB, la Setmana de Rehabilitació 
va servir també per a que el sector de l’edificació fes una crida a 
aprofitar els Fons Europeus establerts en el Pla de Rehabilitació 
d'Habitatges i Regeneració Urbana per a impulsar un sector com 
és el de la rehabilitació dels habitatges que ha d’aportar impor-
tants beneficis mediambientals, socials i econòmics.

Lliurament dels XVII Premis Catalunya 
Construcció

L’Auditori del Disseny Hub (DHUB) ubicat a la Plaça de les Glòries 
de Barcelona, va acollir el 14 de juliol l’acte de lliurament dels 
XVII Premis Catalunya Construcció que organitza el CAATEEB 
amb el suport del Consell de Col·legis d’Arquitectes Tècnics de 
Catalunya i Arquinfad. Aquesta trobada havia estat ajornada amb 
motiu de la pandèmia sanitària i es va desenvolupar en un for-
mat restringit amb l’assistència d’un centenar de persones entre 
guardonats, membres del jurat, representants del sector, autori-
tats i patrocinadors. La cerimònia es va poder seguir en directe a 
través de Youtube.

Es van lliurar els premis i mencions en les categories de direcció 
d’execució, direcció integrada de projecte, coordinació de segu-
retat, rehabilitació i innovació en la construcció. També va rebre 

Presentació oficial 
del programa de TV 
Missió Rehabilita al 
Born Centre Cultural

REhabilita se celebra cada any a la tardor i el seu objectiu és 
fer de la rehabilitació i el manteniment un nou sector d’activitat 
adreçat a la millora de l’entorn urbà i de la qualitat de vida de tots 
els ciutadans. Es tracta d’una setmana de jornades i activitats 
diverses adreçades a professionals, als agents del sector i a les 
diferents administracions. En l’edició 2021 es va preparar un pro-
grama especial, “Missió Rehabilita” que es va difondre a través de 
les xarxes socials, on diferents personatges expliquen el món de 
la rehabilitació i les raons per incidir en el manteniment dels edi-
ficis des de perspectives diverses. En el diferents actes celebrats 
al voltant de la Setmana de la Rehabilitació hi van assistir prop de 
1.500 persones, a les quals caldria afegir els 800 nenes i nenes 
que va participar en els diferents tallers de sensibilització fets a 
escoles d’arreu de Catalunya.



103MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL 2021102 SERVEIS AL COL·LEGIAT

XVIII Premis Catalunya Construcció

El jurat de la XVIII edició dels Premis Catalunya Construcció va triar les 8 candidatures guan-
yadores el Premi Catalunya Construcció 2021 en les seves 5 categories professionals. A més 
dels guardons atorgats i de manera excepcional atenent la realitat que estem vivint, el jurat va 
fer un reconeixement especial als responsables de la coordinació, projecte i construcció dels 5 
edificis sanitaris polivalents pertanyents als principals hospitals de Catalunya. Quant al Premi 
Especial a la Trajectòria Professional, el guardonat va ser Joan Bosch Sampedro, aparellador i 
coordinador de seguretat, mentre que el premi al millor treball final de grau se’l va endur Esteve 
Gonzàlez Cuxart, alumne de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). El 
nombre total de candidatures presentades en la 18a edició va ser de 101, el jurat en va fer una 
primera selecció de la qual en va escollir les 17 que finalment van optar als premis. 

El lliurament dels XVIII Premis Catalunya Construcció va tenir lloc el 19 de novembre 
en un acte de petit format a la Fundació Joan Miró de Barcelona que va ser conduït 
per l’actriu Sílvia Bel. Atesa la situació actual, la participació va estar restringida als 
representants de les candidatures guanyadores. Tot i això, més de 200 persones van 
poder assistir en aquest acte de lliurament de guardons que va estar presidit per Celestí 
Ventura, president del CAATEEB, i que va comptar amb la participació de Pere Pons, pre-
sident delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelo-
na. També hi van participar representants de diferents departaments de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, alcaldes d’altres poblacions de Catalunya, 
representants dels col·legis professionals, escoles i entitats del sector. L’acte va comp-
tar amb el suport de les empreses Constructora del Cardoner, Grup Caixa d’Enginyers, 
Propamsa i Elecnor:

Homenatge als 25 i 50 anys de col·legiació

Aquest any sí que vam poder celebrar les trobades d’homenatge als companys i com-
panyes amb més de 25 i 50 anys de fidelitat al Col·legi. Van ser quatre actes celebrats 
en paral·lel amb 246 assistents que van venir al CAATEEB acompanyats pels seus fa-
miliars i amics. Van ser unes celebracions emotives i de retrobament.

Acte de lliurament 
dels premis celebrat 
a la Fundació Joan 
Miró de Barcelona

Visita a la Fundació 
Joan Miró de 
Barcelona on es van 
lliurar els Premis 
2021

Celebracions dels 50 
anys de col·legiació
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La Nit del Teatre

Amb l’objectiu d’establir un dia festiu de trobada entre els col·legiats es 
va organitzar La Nit del Teatre. En la seva primera edició es va fer un pas-
si privat per gaudir de l’obra “T’estimo si he begut” al teatre Poliorama 
de Barcelona. La festa va ser un gran èxit de participació i per a tots els 
col·legiats i col·legiades que van assistir i que van poder gaudir d’una 
estona divertida amb els companys i companyes de professió. Hi van 
participar 678 persones. 

 Sortides culturals i activitats sènior

Amb la participació activa de la comissió sènior del CAATEEB, es van 
organitzar diferents activitats relacionades amb la cultura arquitectònica 
de la ciutat de Barcelona i la història de Catalunya en general. En l’àmbit 
cultural aquest any es van programar visites a  cases modernistes i/o 
emblemàtiques de la Ciutat Comtal. Es va poder visitar el Park Güell, el 
recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau, la Torre Bellesguard, la To-
rre de les Aigües del Besos, el Palau de la Música, i es va organitzar una 
passejada per Collserola. Ben interessants va ser també les visites orga-
nitzades a les instal·lacions de la Supercomputadora Mare Nostrum, així 
com a l’exposició de projectes de l’arquitecte Enric Miralles. Enguany hi 
va haver també ocasió d’assistir a una sessió literària, amb la presenta-
ció del segon llibre escrit pel company Félix Ruiz i titulat Relats Fuzz II 
que es va fer a la sala d’actes del CAATEEB. 

Benvinguda als nous col·legiats

El CAATEEB dona la benvinguda als nous col·legiats i col·legiades amb una ses-
sió en la qual es fa una visita a les instal·lacions del CAATEEB i en el transcurs 
de la qual els responsables de cadascuna de les àrees de servei els hi expli-
quen detingudament les prestacions, serveis i avantatges que el CAATEEB posa 
al seu abast com a professionals. 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 desenvolupar-se professionalment. Al 
llarg de l’any s’han organitzat 3 sessions informatives, les quals s’han pogut se-
guir ja sigui presencialment al CAATEEB o bé en format de videoconferència.

Fotografia del grup 
acomnpanyats pels 
tècnics del CAATEEB

El concert de Nadal celebrat a la 
basílica de Santa Maria del Mar 

Visita guiada a la Torre 
Bellesguard a Barcelona

Visita al Park Güell de 
Barcelona 

Concert de Nadal

La Basílica de Santa Maria del Mar de Bar-
celona va acollir, aquest any sí, el tradicio-
nal Concert de Nadal, que el 15 de desem-
bre va celebrar la 24a edició, després que 
l’any anterior no es va poder fer amb motiu 
de la pandèmia. Amb el títol de “Tornem 
a compartir”, més d’un miler de persones 
van poder gaudir de la Polifònica de Vila-
franca del Penedès i l’Orquestra de Cam-
bra Terrassa 48. Hi van assistir represen-
tants d’institucions públiques i privades, 
patrocinadors (Propamsa, Constructora 
del Cardoner) i col·laboradors (Banc Saba-
dell, Elecnor i Master Builders Solutions). 
Un acte solemne per felicitar el Nadal i 
una bona entrada d’any als col·legiats i 
col·legiades, les famílies i els amics del 
CAATEEB.  
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L’activitat de l’Àrea Tècnica duta a terme l’any 2021 ha 
estat marcada, en part, com l’anterior 2020 per la situació 
provocada per la pandèmia. Algunes dels serveis ha estat 
afectat directament i altres han estat afectades indirec-
tament, com és el cas del tancament durant el confina-
ment dels laboratoris externs, les decisions d’ajornament 
d’activitats organitzades de manera conjunta amb altres 
organitzacions o en les que participava amb ponents re-
presentant el CAATEEB. 

Les activitats organitzades a la seu col·legial, així com 
l’atenció presencial als col·legiats i col·legiades o el 
préstec de llibres i recursos s’han vist modificats, amb 
l’atenció a la planta baixa (a Barcelona) durant una part 
important de l’any. Quant a la resta de serveis, s’ha in-
crementat l’ús telemàtic i en d’altres, on l’atenció ja es 
realitzava virtualment, no s’han vist afectats.
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Via d’entrada de les consultes    Consultes % total 

Telefòniques directes 6.688 55,52%

Telefòniques via centre d’atenció telefònica (CAT)  612 5,08%

Presencials 1.087  9,02%

Correu electrònic directe 1.953 16,21%

Correu electrònic CAT 271 2,25%

Oficina virtual 1.435 11,92%

TOTAL 12.046 100%

Al llarg de l’any 2021 s’han atès 186.464 consultes telemàtiques en l’apartat web de l’Àrea 
Tècnica, les quals en bona part han suposat la resolució dels dubtes dels col·legiats i 
col·legiades, mitjançant els continguts i recursos que s’hi troben disponibles. D’aquestes 
consultes, 146.216 han estat de caire tècnic i 40.248 han estat documentals

Per altra banda, s’han atès 12.046 consultes, principalment telefòniques, seguides per co-
rreu electrònic o a través de l’oficina virtual i en menor mesura presencials, la qual cosa té 
una clara justificació en les mesures restrictives i de confinament que la situació de pan-
dèmia han obligat a imposar. Aquestes nombre de consultes suposa un increment d’un 
8,98% respecte l’any anterior, el que denota una important necessitat d’assessorament 
per part dels tècnics, en especial per la situació de la millora de la situació i per la incor-
poració de novetats legislatives com la modificació del CTE. Aquest augment forma part 
d’una tendència a l’alça del servei des del darrers anys, amb un augment percentual del 
62,94% respecte l’any 2015, des d’on comença la recuperació de l’activitat en el sector. La 
via d’entrada de les consultes han estat les que es detallen en el quadre adjunt.

ASSESSORAMENT 3.1 

Via de resposta de les consultes    Consultes % total 

Telefòniques directes 7.111 59,03%

Presencials 969  8,04%

Correu electrònic 3.966 32,93%

TOTAL 12.046 100%

Telefòniques directes

Correu electrònic directe

Oficina virtual 

Presencials

Telefòniques via centre d'atenció telefònica CAT

Correu electrònic CAT

Telefòniques directes

Correu electrònic

Presencials
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Tema Consultes        %  total 

Habitabilitat 1.909 19,31%

Proves de laboratori  1.089 11,01%

Gestió i control de l’encàrrec 944 9,55%

Aplicacions informàtiques 923 9,33%

Seguretat i Salut 837 8,46%

Control de Qualitat 765 7,74%

Aplicació Normativa Urbanística Municipal NUM 519 5,25%

Inspecció tècnica d’edificis (ITE) 493 4,99%

Certificat Eficiència Energètica 394 3,98%

Accessibilitat  297 3,00%

Gestió urbanística 256 2,59%

Instal·lacions  244 2,47%

Construcció 203 2,05%

Rehabilitació 197 1,99%

Activitats i Projectes d’Activitats  162 1,64%

Protecció contra incendis  153 1,55%

Residus 136 1,38%

Canvi d’ús 133 1,35%

Diversos (Energia, Manteniment, Medi ambient i Estructures) 234 2,37%

TOTAL 9.888 100%

Assessorament tècnic

Un 82,09% de les consultes ateses per l’Àrea Tècnica han estat d’assessorament tècnic als col·legiats i 
col·legiades. Els temes de consulta han estat diversos havent-se agrupat amb els conceptes i percentatges 
que mostra el quadre adjunt:

Habitabilitat

Proves de laboratori

Gestió i control de l'encàrrec

Aplicacions Informàtiques

Seguretat i salut

Control de Qualitat

Aplicació Normativa Urbanística Municipal NUM

Inspecció tècnica d’edificis ITE

Certificat Eficiència Energètica

Accessibilitat

Gestió urbanística 

Instal·lacions

Construcció

Rehabilitació

Activitats i Projectes d'Activitats

Protecció contra incendis

Residus 

Canvi d’ús

Diversos (Energia, Manteniment, Medi ambient i Estructures)
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Assessorament en cas d'accident

Des de desembre de 2009, el CAATEEB ofereix un servei d’atenció específic, amb assessorament i suport als 
col·legiats i col·legiades davant un accident laboral a l’obra on aquests intervenen. Aquest servei s’ofereix de 
forma conjunta amb l’Àrea jurídica i la Corredoria d’Assegurances del CAATEEB. 

Aquest any s’ha actualitzat l’apartat de la web del servei d'assessorament en cas d'accident a l'obra. S’han 
inclós continguts nous com són una infografia, un recull de preguntes freqüents i un apartat sobre sinistralitat 
laboral. Desde l’Àrea Tècnica del CAATEEB, s’han atès un total de 31 consultes relacionades amb accidents 
i sinistralitat laboral. La via de resposta d’aquestes consultes ha estat la que s’exposa al qiadre adjunt. Els 
mesos en els quals s’han rebut més consultes han estat al juny, juliol i setembre.

Via de resposta     Nº de consultes

Telefòniques directes 22

Presencials 1

Correu electrònic 8

TOTAL 31

Assessorament en la implementació BIM

Des de l’any 2016, el CAATEEB ha implementat un servei d’assessorament en la implementació del BIM 
en les empreses i despatxos professionals dels col·legiats i col·legiades, conscients que la metodologia i 
les eines BIM són imprescindibles en el nostre sector i que la digitalització transformarà les nostres vides. 
Amb aquest servei es vol informar i guiar, per a que els procés sigui un exit. També es compta amb un 
llistat de consultors externs, per acompanyar als col·legiats i col·legiades que ho requereixin en la seva la 
implementació, així com un llistat d’eines, aplicacions i solucions informatiques a les quals es pot accedir 
amb descomptes col.legials. 

Assessorament suport intern

Un 6,97% de les consultes ateses per l’Àrea Tècnica han estat de suport intern a d’altres àrees del CAATEEB, 
amb un total de 840 consultes ateses. Destaca el suport a l’àrea jurídica i a l’àrea de serveis al col·legiat: servei 
de validació, idoneïtat tècnica, borsa de treball, etc. 

Assessorament documental

Un 10,94% de les consultes ateses per l’àrea tècnica han estat d’assessorament documental, amb un total de 
1.318 consultes ateses. Les consultes més freqüents han estat sobre bibliografia diversa, preus, amidaments, 
pressupostos, valoracions immobiliàries, taxacions i peritacions judicials. Cal destacar també, les consultes 
rebudes de suport a la preparació de temaris d’oposicions. En aquest cas, s’analitza els temes i es facilita els 
recursos bibliogràfics per poder desenvolupar l’estudi sobre la matèria de l’oposició. En l’assessorament docu-
mental també s’han prestat els serveis que hi han vinculats i que s’exposen a continuació.

Préstec de materials: llibres, revistes, CD, guies

Amb motiu de la pandèmia, l’espai de la biblioteca ha restat tancat i l’atenció s’ha vist condicionat per les mesu-
res preventives, per tal de prevenir el risc de contagi. De gener a setembre s’ha dut a terme l’atenció presencial 
en la planta baixa del CAATEEB (seu central). Aquest fet ha condicionat el nombre de visites i la consulta de 
material a la sala tot i que aquest any s’ha incrementat aquest tipus de consulta en un 225% respecte l’any 
2020. S’han continuat resolent consultes documentals mitjançant recursos i publicacions en digital facilitant la 
informació des de la distància.

Dades del servei    Quantitat

Consultes de material a la sala 2.608

Visites a la biblioteca del Caateeb 487

Préstecs de materials 1.196

https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/bim/Pagines/assessoria-bim.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/avantatges/Pagines/avantatges.aspx
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Recerca d’informació documental per a la investigació i la formació

S’ha fet assessorament i acompanyament per a la recerca de documentació a estudiants de darrers anys de 
formació de la titulació de grau, màsters, postgraus i doctorants que estan realitzant la seva tesi doctoral. 
També s’ha ajudat en la recerca bibliogràfica d’informació documental a investigadors que estan preparant la 
publicació de documents acadèmics i publicacions. Una altra tasca de suport ha estat en la preparació dels 
temaris de les oposicions per a col·legiats i col·legiades. En aquests casos, s’ha analitzat els temes i se’ls ha 
facilitat els recursos bibliogràfics per a que puguin desenvolupar l’estudi del temari.

Aquest any s’ha finalitzat la recerca i col·laboració per la realització d’un informe en el que s'ha estudiat i 
comparat els plans d'estudi de les universitats politècniques catalanes per a quantificar les assignatures rela-
cionades amb l'art de construir edificis i conèixer el percentatge i els crèdits que s'imparteixen en cadascuna 
d'elles, amb l’objectiu d’analitzar quins titulats universitaris adquireixen major coneixement en aquest àmbit. 
Les universitats analitzades han estat les corresponents a les titulacions d'arquitectura tècnica, arquitectura, 
enginyeria civil, enginyeria de camins, canals i ports i enginyeria en tecnologies industrials. Per fer aquest es-
tudi s'ha tingut en compte els màsters que habiliten per a exercir les titulacions d’arquitectura, enginyeria de 
camins, canals i ports i enginyeria industrial.

Per prestar aquest servei el CAATEEB disposa d’una àmplia col·lecció tècnica consolidada amb 20.501 llibres 
vigents; 217 títols de revistes tècniques actius; 2.193 recursos electrònics en el catàleg; 583 DVD i CDROM. 
Cada any es va incorporant les novetats que es consideren més interessants per a la professió. Les novetats 
incorporades al fons documental del CAATEEB al llarg de l’any es distribueixen de la manera que indica el 
quadre adjunt.

Novetats incorporades    2021

Llibres 47

Recursos digitals 39

Revistes (noves subscripcions) 0

Normes (UNE, ISO) consultades* 30 presencial  -  790 visites web

Articles de revista 35

DVD i CD-ROM 1

* Actualment les normes UNE disposen d’un accés de consulta en línia facilitat pel Consell General de l'Arquitectura 
Tècnica (CGATE), que es poden visualitzar en línia des de la pàgina web. El Centre de Documentació del CAATEEB 
està subscrit a les normes UNE d'AENOR i continuarà facilitant la consulta d'aquestes a la biblioteca del CAATEEB 
de manera presencial.

Així mateix, en els últims anys, s’han registrat 14.287 referències a les bases de dades de legislació del CAA-
TEEB. S’hi han incorporat les 87 disposicions aprovades i publicades al BOP, DOGC, BOE i DOUE d’aquest darrer 
2021. 

També s’ha gestionat quatre donacions de llibres i revistes fetes per col·legiats, que s’estan procedint a cata-
logar i amb els que s’ha incrementat el fons documental del CAATEEB, per a mantenir-se com un referent en 
el sector. En paral·lel, també s’ha fet un expurg amb criteris biblioteconòmics del material amortitzat i que no 
té ús per valorar l’opció de redistribuir espais i per poder continuar incorporant nou material pels usuaris. S’ha 
actualitzat la versió del programa informàtic de gestió documental del CAATEEB. 
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Des de l’Àrea Tècnica es desenvolupen tot un seguit de recursos per tal de que puguin servir 
d’ajuda als col·legiats i col·legiades, per al seu dia a dia professional i d’altres recursos que ser-
veixen per a posicionar la professió en la societat.

Publicacions

Amb l’objectiu d’ajudar a dur a terme les tasques professionals, s’ha desenvolupat alguns docu-
ments que complementen les col·leccions de publicacions tècniques del CAATEEB. Aquestes pu-
blicacions estan disponibles gratuïtament en la seva versió digital (PDF) per a tots els col·legiats 
i col·legiades, i a la venta en format PDF o paper, en la botiga de publicacions del CAATEEB per a 
la compra en paper, per als arquitectes col·legiats. Les descàrregues de documents durant l’any 
2021 han estat les que s’indiquen en el quadre adjunt.

Títol de la pàgina Nº de         Nº de % Nº de % 
 pàgines descàrregues  ventes  
 vistes

Col·lecció Documents a l'abast 10.225 10.676 70,20% 2 28,57%

Col·lecció Apunts tècnics 3.281 2.149 14,13%

Col·lecció Manuals d'energia 605 795 5,23% 4 57,14%

Col·lecció Manuals de diagnosi 1.055 1.587 10,44% 1 14,29%

TOTAL 15.166 15.207 100% 7 100%

SERVEIS I PRODUCTES3.2
Documents a l’abast

Aquesta col·lecció consta d’una sèrie de monogràfics sobre temes d’interès, que ofereixen la informació que 
el tècnic necessita per realitzar la seva pràctica professional. Els continguts han estat pensats per a l’àmbit 
normatiu de Catalunya i inclouen tota la informació que es considera necessària per al desenvolupament de 
l’àmbit concret sobre el qual tracta cada número de la col·lecció. Les descàrregues dels Documents a l’abast 
durant l’any 2021 han estat els que es mostren en el quadre adjunt. Per altra banda, s’han venut dos exemplars 
en PDF del Document titulat “El certificat i la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge usat (Decret 141/2012).

Documents a l'abast

Apunts tècnics

Manuals d'energia

Manuals de diagnosi

Descàrrega de publicacions

Títol de la publicació “Documents a l’abast”    Descàrregues

Guia de comprovació d'habitatges usats, segons annex 2 del Decret 141/2012. 971

El certificat i la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge usat (Decret 141/2012) Volum I (DA 17.6) 787

El Certificat de solidesa (DA 29.2) 682

Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE (DA 12.2) 638

El projecte de bastida tubular (DA 26.2) 512

Control de qualitat (Decret 375/1988) (DA 12.1) 483

El certificat i la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge usat (Decret 141/2012) Volum II (DA 17.6) 462

Residus de la construcció (DA 13.3) 343

Criteris per a la redacció d'informes, certificats, peritatges i dictàmens (DA 14.2) 343

Instal·lació d’ascensors en els edificis existents (DA 46) 343

Codi d'accessibilitat (DA 1.2) 340

Guia de comprovació d'habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 141/2012 (Annex 1) 300

Annex C: Exemple de control de qualitat d'habitatge Unifamiliar (DA 12.2) 274

Introducció a la coordinació de seguretat i salut a la construcció (DA 37) 258

Criteris per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut (DA 34) 248

Enderrocs en la construcció (DA 13.2) 241

Reglamentació de seguretat i salut en la construcció. Estudi bàsic (DA 19.1) 236

Guia de comprovació d'habitatges nous, d’acord a les especificacions dels decrets 346/1983 i 571/1983 (Nivell B)     236

Tres casos pràctics de control de qualitat de l'estructura de formigó (DA 12.3) 221
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Apunts tècnics

Aquesta col·lecció inclou una sèrie de documents en petit format, sobre temes d’interès i/o d’actualitat, que 
ofereixen tota la informació necessària i resumida, per a que el tècnic pugui assolir, amb l’ajut d’un document 
breu, els coneixements necessaris i concrets per desenvolupar la seva pràctica professional. Els continguts han 
estat pensats per a l’àmbit normatiu de Catalunya. Durant l’any 2021 s’ha generat quatre nous apunts tècnics:

Núm. 09.- Recomanacions per a la prevenció davant la Covid-19. Locals comercials i hostaleria - Fase I

Núm. 10.- Estalvi d’energia. Actualització del document bàsic DB HE 2019

Núm. 11.- Seguretat en cas d’incendi. Modificació parcial del document bàsic DB SI 2019

Núm. 12.- Protecció enfront de l’exposició al radó. Secció 6 del document bàsic DB HS 2019

Les descàrregues dels apunts tècnics durant l’any 2021 han estat les que s’exposen a continuació:

Guia de comprovació d'habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 259/2003 (Annex 1.1 i 1.2) 214

Annex A: Proposta de formació de lots del CAATEEB: Lots pel control d'execució (DA 12.2) 196

Dubtes freqüents en la certificació energètica (DA 43) 196

Llista de control per al muntatge i desmuntatge de les bastides tubulars (DA 26.2) 184

L'amiant en obres de reforma (DA 36) 177

Treballs verticals. Tècniques d'accés i posicionament en altura (DA 45) 168

Annex D: relació de proves i Assaigs més habituals (DA 12.2) 162

Guia de comprovació d'habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 28/1999 (Apartat 1 i 2) 162

Preguntes i respostes de seguretat i salut en el sector de la construcció (DA 41) 160

Control de qualitat en estructura metàl·lica segons instrucció (EAE) (DA 42) 157

Annex B: obra nova: edificació de petites dimensions (DA 12.3) 142

Annex A: Obra nova: edificació de grans dimensions (DA 12.3) 123

Les reunions de Coordinació d’activitats empresarials en el sector de la construcció (DA 39) 119

Annex B: Proposta de formació de lots del CAATEEB: Lots pel control d'obra acabada (DA 12.2) 111

Riscos i mesures preventives en 7 casos pràctics de rehabilitació (DA 35) 104

Control de qualitat de poliuretans (DA 8.4) 95

Guia de comprovació d'habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 314/1996 (Annex 1 i 2) 88

Guia de comprovació d'habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 274/1995 (Annex 1 i 2) 69

Guia de comprovació d'habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 55/2009 (Annex 1) 37

Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 2 (DA 40) 32

Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 3 (DA 44) 32

Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 1 (DA 38) 30

Títol de la publicació “Apunts tècnics”    Descàrregues

Instal·lacions en interior d'edifici, habitatge o local. Distàncies, proximitats i paral·lelismes (ID.01) 253

Estalvi d’energia. Actualització del document bàsic DB HE 2019 (CTE.01) 250

Seguretat en cas d’incendi. Modificació parcial del document bàsic DB SI 2019 (CTE.02) 215

Subministraments en baixa tensió (BT.01) 204

Protecció enfront de l’exposició al radó. Secció 6 del document bàsic DB HS 2019 (CTE.03) 196

Instal·lacions en edificis. Subministrament d’aigua (SA.01) 165

Resistència al foc. Càrrega de foc (CF.01) 164

Instal·lacions en habitatges. Gas natural. Conceptes bàsics i aparells de circuit obert (GN.01) 164

Estructures. Resistència al foc. Elements d'acer (ERF.01) 160

Estructures. Resistència al foc. Elements de fusta (ERF.03) 156

Estructures. Resistència al foc. Elements de formigó (ERF.02) 122

Recomanacions per a la prevenció davant la Covid-19. Locals comercials i hostaleria - Fase I (C19.01) 100
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Manuals d'energia

Aquesta col·lecció agrupa una sèrie de documents sobre temes relacionats amb l’àmbit de l’eficiència ener-
gètica i les energies renovables, amb el que es pretén oferir la informació per a que el lector pugui assolir els 
coneixements necessaris i concrets per a desenvolupar la seva pràctica professional, així com per a posicionar 
el professionals de l’arquitectura tècnica com a referents en aquest camp. Al llarg de l’any 2021 s’han venut 33 
manuals d’Auditoria energètica, 4 manuals de Cobertes, 3 manuals de Façanes i dos manuals d’Energia solar 
fotovoltaica. Quant al nombre de descàrregues de documents durant l’any 2021 han estat les que indica el 
quadre adjunt.

Durant l’any 2021 s’ha preparat un nou manual que es publicarà l’any 2022: 

Núm. 10.- Manual d’energia aerotèrmica

Títol de la publicació “Manuals d’energia” Descàrregues

Manual d'energia solar fotovoltaica 162

Manual energètic de façanes 153

Manual d'auditoria energètica 127

Manual energètic de cobertes 124

Manual test energètic 123

Manual d'energia solar tèrmica 106

Títol de la publicació “Manuals de diagnosi i tècniques d’intervenció”    Descàrregues

Manual de diagnosi i tractament d'humitats 237

Manual de diagnosi i intervenció en sistemes estructurals de parets de càrrega 153

Manual de diagnosis e intervención en cubiertas planas 149

Manual de diagnosi i intervenció en sostres unidireccionals de formigó i ceràmics 147

Manual de diagnosi, patologia i intervenció en estructures de fusta 137

Manual de geotècnia i patologia, diagnosi i intervenció en fonaments 118

Manual de diagnosis e intervención en estructuras de hormigón armado 118

Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions d'aigua calenta sanitària 116

Manual de diagnosis y tratamientos de materiales pétreos y cerámicos 113

Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions elèctriques i enllumenat 112

Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions de climatització i ventilació 101

Manual per a la diagnosi i el tractament de l'amiant a la construcció 86

Manuals de diagnosi i tècniques d’intervenció

Aquesta col·lecció és va iniciar l’any 1993 i al llarg dels anys s’hi han anat incorporant progressivament nous ma-
nuals que han convertit la col·lecció en un referent en el camp de la rehabilitació. El darrer número de la col·lecció 
és de l’any 2019. Cada document està elaborat per un grup d’experts, on cadascun exposa i desenvolupa el tema 
objecte de la seva especialitat. Les descàrregues dels documents durant l’any 2021 han estat els que es mostren 
en el quadre adjunt. S’ha venut un manual de Diagnosi i intervenció en estriuctures de formigó armat:

Altres publicacions

Durant l’any 2021 s’han desenvolupat els continguts d’un nou manual sobre Amidaments i pressupostos, que es 
maquetarà, editarà i publicarà durant l’any 2022. S’han venut 2 exemplars del llibre Puesta en obra del hormigón.

Per altra banda, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), Green Building Council España 
(GBCe) i el Clúster de Hábitat Eficiente (AEICE) han publicat el llibre Edificios y Salud: reinventar el hábitat pen-
sando en las personas. Aquest estudi és una guia per a millorar la salut de les persones a l'interior dels edificis. 
El nostre Col·legi ha col·laborat en el capítol que fa referència als materials. Els companys que han participat en 
la redacció del llibre són en Jordi Marrot, director de l'àrea tècnica del CAATTEEB; Laura Jornet, consultora tècni-
ca de seguretat i salut i Ivan Molina consultor tècnic d'energia i sostenibilitat.. 
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Eines i aplicacions 
informàtiques

Eines informàtiques

El CAATEEB disposa d’eines informàtiques per ajudar a realitzar 
les tasques del dia a dia dels col·legiats i col·legiades. Cadascuna 
d’aquestes eines disposa d’uns tutorials audiovisuals i/o digitals 
que guien en la seva utilització. De forma periòdica s’organitzen 
sessions gratuïtes de divulgació i des de l’Àrea tècnica es presta 
un servei de suport per al seu ús. El nombre de llibres venuts amb 
aquestes eines han estat els següents: 

Eines informàtiques Ut

Llibre d’incidències web  2.661

Llibres de l’edifici web  470

Agenda de la construcció sostenible

Aquesta web va ser creada pel CAATEEB l’any 1997, amb la in-
tenció de ser el punt de referència per a totes aquelles perso-
nes interessades en l’edificació sostenible. En aquesta web s’hi 
pot trobar informació i continguts sobre temes clau, continguts 
audiovisuals, una base de dades de productes sostenibles, una 
eina per a la reutilització de productes (MARKETcons) i informa-
ció sobre el programa de declaracions ambientals de productes 
DAPconstrucción®. En aquest programa d’ecoetiquetes tipus III, 
s’hi registren certificacions ambientals basades amb l’Anàlisi del 
Cicle de Vida anomenades DAPcons. 

Web, newsletter i canal YouTube Ut

Pàgines vistes (2021) 54.437

Subscriptors al newsletter 1.563

   - Català 718

   - Castellà 845

Canal YouTube

   - Visualitzacions (2014-2021) 812.800

   - Subscriptors 5.050

  

Distribució dels usuaris de la web %

Usuaris de la web 11.303

   - Usuaris existents 18,6 %

   - Usuaris nous 81,4 %

Espanya 59,04 %

Estats Units 5,28 %

Xina 4,29 %

Mèxic 3 %

França 2,44 %

Continguts publicats durant l’any 2021

Vídeo aprofitament i reutilització de l'aigua als edificis

Vídeo infraestructura verda urbana

Vídeo infraestructura recàrrega vehicle elèctric

23 noticies d’actualitat

Web del tècnic de capçalera

Aquesta web és un canal de comunicació adreçat a la ciutadania 
amb la intenció de divulgar consells i aportar informació i conei-
xement per fomentar el manteniment, la conservació i la rehabi-
litació d’edificis del parc edificat residencial. També per impulsar 
la figura del tècnic de capçalera com el professional de confiança, 
que organitza i gestiona tècnicament l’edifici, tenint cura de la 
salut de l’edifici.

Durant aquest any s’ha revisat, maquetat i editat el document 
divulgatiu dels 25 Consells de la casa en forma, dirigits a la ciu-
tadania i la Guia per conservar, millorar i adaptar el teu edifici, 
que explica d’una forma amena la inspecció tècnica de l’edifici. 
Ambdós documents es poden consultar i baixar de forma gra-
tuïta, en format PDF, des de la pàgina web el tècnic de capçalera. 
També s’ha anat publicant noticies d’actualitat sobre aspectes 
que poden ser d’interès per la ciutadania.

Web Número

Pàgines vist (2021) 10.797

Usuaris 4.577

Sessions 5.295

MARKETcons

Durant l’any 2021 s’ha desenvolupat una nova eina i aplicació 
informàtica anomenada MARKETcons, amb la que es pretén 
implementar en el mercat un nou servei per crear, impulsar i di-
fondre un punt de trobada entre usuaris per a la reutilització de 
productes de la construcció presents en els edificis existents. Per 
això s’ha creat un portal web que es pot consultar en la web de 
l’Agenda de l Construcció Sostenible (www.csostenible.net) i una 
aplicació APP per a smartphones per Android i IoS.

Amb aquesta iniciativa es vol impulsar l’economia circular lligada 
al concepte de “prevenció de residus” en la fase de consum dels 
productes presents en els edificis. I també  relacionar-ho amb la 
cultura de conservació i manteniment per allargar la fase d’ús 
dels edificis, que de forma decidida s’impulsa des de la Unió Eu-
ropea i que també es recull en l’objectiu 4 i 5 del programa gene-
ral de prevenció de residus i recursos de Catalunya 2013-2021.

Aquesta eina ha estat desenvolupada amb l’ajut i la subvenció 
econòmica de l’Agència de Residus de Catalunya, perseguint re-
duir l’impacte negatiu que les activitats constructives i els pro-
ductes que composen els edificis generen sobre el medi ambient i 
amb uns objectius quantitatius i qualitatius importants com són:

1. Reduir el volum de residus provinents del sector de 
l’edificació.

2. Allargar la vida de referència dels productes.

3. Sensibilitzar i conscienciar creant una cultura de 
conservació i manteniment dels productes.

4. Reduir el consum de matèria prima per a obtenir nous 
productes.

5. Reduir el consum d’energia per a obtenir nous productes. 
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Programa operador DAPconstrucción

El programa DAPconstrucción és un programa operador 
d’ecoetiquetes tipus III, impulsat l’any 2008 pel CAATEEB i el De-
partament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) de la Generalitat 
de Catalunya, en el qual s’hi registren certificacions ambientals 
basades amb l’Anàlisi del Cicle de Vida anomenades DAPcons. 
Aquest programa va ser pioner a l’Estat espanyol i des de l’any 
2010 s’hi verifiquen i registren DAPs de productes específicament 
de la construcció. El CAATEEB és l’administrador del programa 
operador i impulsor de l’associació internacional de programes 
operadors ECO Platform.

Durant l’any 2021 s’han actualitzat els procediments del Pro-
grama DAPconstrucción®, adaptant-los a la nova normativa 
ISO-UNE-15804+A2. S’han renovat les Instrucciones Generales 
del Programa (IGP), la RCP100 de Productos de construccion en 
general i la c-RCP4 Productos de piedra natural y áridos.  Per 
aquesta raó, el mes de maig es van reunir els membres del Co-
mitè Assessor per a la seva aprovació i es van mantenir reunions 
amb els verificadors del Programa.

S’ha gestionat i s’ha continuat el procés d’actualització, assistint 
als grups de treball TEWOB, adaptant els documents a la nova 
normativa ISO-UNE-15804+A2. També s’ha assessorat i acom-
panyat als consultors ACV que estan portant a terme els inven-
taris i anàlisi del cicle de vida dels  nous productes, havent-se 
generat un volum important de nous registres de Declaracions 
Ambientals de Producte. Actualment hi ha 34 empreses afiliades, 
de les quals 7 s’ha tramitat l’alta durant l’any 2021.

Dott. Gallina SRL

Acoustic & Insulation Techniques SL

Viuda de Rafael Estevan Gimenez, SL.

Tecnopol Sistemas SLU

Isoltex Aislante Textil SLU

RMT-Recuperación de Materiales Textiles S.A.

Cluster da pizarra de Galicia

Per a que les DAPcons puguin ser registrades, s’han de verificar. 
El programa té 9 verificadors acreditats i aquesta any s’ha trami-
tat l’alta d’un nou verificador. 

Lucas Pedro Berman de Estudio LPB – Arquitectura 
Sostenible y Eficiencia Energética

En el programa hi ha 79 DAPcons registrades. Durant l’any 2021 
s’ha tramitat la verificació i registre de 27 DAPcons noves, de les 
quals 24 també s’han registrat en l’ECO platform i  s’ha gestionat 
16 versions de DAPcons en altres idiomes.

EMPRESA DAPcons PRODUCTE

SOPREMA IBERIA SLU DAPcons.NTe.003 PLANCHA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS) PARA  
  AISLAMIENTO TÉRMICO

DOTT GALLINA DAPcons.100.042 MULTI-WALL CELLULAR POLYCARBONATE SYSTEM

TITAN DAPcons.100.043 01T_ESMALTE ECOLOGICO AL AGUA

TITAN DAPcons.100.044 N60_P60_PINTURA VINILICA PREMIUM

TITAN DAPcons.100.045 N80_P80N_PINTURA BIOSOSTENIBLE NATURAL

TITAN DAPcons.100.046 N90_P90_PINTURA ACRILICA PURIFICADORA AIR ACTIVE

TITAN DAPcons.100.047 O90_R90N_REVESTIMIENTO BIOSOSTENIBLE NATURAL

TITAN DAPcons.100.048 Q90_S90N_FIJADOR BIOSOSTENIBLE NATURAL

PERLITA DAPcons.100.049 Perlifoc HP Eco +

PERLITA DAPcons.100.050 FIREFILM A6

PERLITA DAPcons.100.051 PERLIFOC HP (en UNE-15804+A2)

LA VIUDA DAPcons.100.052 LAMAS DE ALUMINIO PARA LA FABRICACIÓN DE  
  PERSIANAS

LA VIUDA DAPcons.100.053 LAMAS DE PVC PARA LA FABRICACIÓN DE PERSIANAS

EXLABESA DAPcons.NTe.004 Ventana de aluminio con rotura de puente térmico Series  
  ARS-62 HO, ARS-72 HO y ARS-72 HO C16

PORCELANOSA DAPcons.NTe.005 Azulejo (BIII)

PORCELANOSA DAPcons.NTe.006 Gres porcelánico (BIa)

PORCELANOSA DAPcons.NTe.007 Gres (BIb)

PORCELANOSA DAPcons.NTe.008 Gres porcelánico Ecologic (BIa)

TECNOPOL DAPcons.100.054 Sistema Desmopol - basado en membrana de poliuretano

TECNOPOL DAPcons.100.055 SISTEMA TECNOCOAT P-2049 - BASADO EN MEMBRANA  
  DE POLIUREA PURA

RMT, S.A. DAPcons.NTe.009 WOOLBAND®

COLORKER, S.A DAPcons.NTe.100 Porcelanico Bla

COLORKER, S.A DAPcons.NTe.101 Azulejo BIII

COLORKER, S.A DAPcons.NTe.102 PORCELANICO Blb

ISOLTEX AISLANTE TEXTIL SLU DAPcons.NTe.103 EPOTEX

ISOLTEX AISLANTE TEXTIL SLU DAPcons.NTe.104 PLAFOTEX, IGNITEX

Cluster da pizarra de Galicia DAPcons.c-004.105 Pizarra natural
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L’Àrea tècnica del Caateeb dona un important suport en la representació tècnica de la professió, dels 
col·legiats i col·legiades, de la institució col·legial i en alguns casos també ho fa en l’àmbit de representació 
del Consell de Col·legis de Catalunya i del Consejo General de la Arquitectura Tècnica de Espanya. 

Taules sectorials

Les taules sectorials estan organitzades conjuntament amb diferents institucions per a l’elaboració de criteris 
interpretatius de legislació i normativa. Els documents elaborats per les taules sectorials no són d’obligat 
compliment, però representen el consens del sector, la qual cosa els dona un caire de referència important i 
serveixen per ajudar els tècnics en el seu exercici professional. Les taules a les quals s’ha assistit aquest any 
2021 en presentació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Catalunya han estat: 

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).

Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat. Taula del Pacte Nacional. Grup de treballs 
d’accessibilitat i mobilitat.

També s’ha assistit en representació del Caateeb en la Taula per a la Interpretació del Decret d’Habitabilitat 
(TIHAB). 

Comitès de normalització

Els comitès de normalització estan impulsats per les entitats dedicades al desenvolupament de la normalitza-
ció i la certificació en tots els sectors industrials i de serveis. N’hi ha d’àmbit europeu que són desenvolupats 
pel comité CEN i també d’àmbit estatal. A Espanya estan agrupats a UNE, que és una institució privada, inde-
pendent i sense ànim de lucre que es cuida de la seva organització. El CAATEEB n’és membre i participa en el 
Comité Espanyol de Normalització 198 de Sostenibilitat en la Construcció. Aquest any hem participat en les 
reunions que s’han organitzat i que per motius de la pandèmia han estat amb format telemàtic.

Proves de laboratori

En el Caateeb es pot tramitar la realització d’algunes proves de laboratori i accedir al 
lloguer d’aparells i eines de diagnosi amb avantatges col·legials que es pot consultar en 
l’apartat de descomptes col.legials del Caateeb. 

Test Aluminós

El Test Aluminós consisteix en un servei de prova de laboratori que es presta mitjançant un 
sistema organitzat i contrastat, basat en assajar mostres de formigó per determinar qua-
litativament la presencia d’alumini a partir de la prova de l’oxina de BRE. Va ser creat l’any 
1992 i fins al moment s’han fet més de 60.000 Tests Aluminós. En aquest servei hi poden 
accedir tots els tècnics i també ciutadans. Durant l’any 2021, la situació de millora de la 
pandèmia ha permès que aquest servei s’hagi pogut realitzar durant tot l’any, el qual fins al 
setembre el servei es feia en la planta baixa del CAATEEB (Barcelona) i posteriorment en la 
planta cinquena, havent-se realitzat el nombre de test que es mostra en el quadre adjunt.

Aquestes dades mostren un increment de les proves del Test Aluminós durant l’any 2021, 
d’un 31,45% respecte les dades de l’any 2020. Aquest fet està relacionat amb la situació 
de millora de la situació general, on tant el Col·legi com el Laboratori de l’EPSEB han estat 
oberts i els resultats del assaig del Test Aluminós s’igualen als resultats abans de pandè-
mia (1.027 assaigs en l’any 2019). Durant l’any 2021, també s’han gestionat 20 assaigs de 
carbonatació i 10 sobre densitats i porositats

Test aluminós (2021) Ut % total 

Particulars / Empreses 496 46,62%

Col·legiats i col·legiades / Societats professionals 568 53,38%

TOTAL 1.064 100%

REPRESENTACIÓ TÈCNICA  
DE LA INSTITUCIÓ I LA PROFESSIÓ

3.3 
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Congressos

L’àrea tècnica de Caateeb ha presentat ponències als congressos següents:

Congrés Ponència Data

Convención Internacional de la edificación  MARKETcons – Economia circular Febrer 2021 
CONTART (Eivissa)

Jornades tècniques

Les jornades tècniques, atesa la situació de la pandèmia al llarg de l’any, s’han fet en format telemàtic. Les jornades 
organitzades per l’Àrea Tècnica del CAATEEB han estat els següents:

Jornades Data

Gestió i aprofitament de l'aigua en l'edificació 22 març

Els Fons europeus per la rehabilitació energètica 28 abril

La seguretat i salut a les obres de rehabilitació 12 maig

Estat del Parc edificat a Catalunya 13 maig

Seguretat i salut en el procés de desamiantatge a les obres de rehabilitació 16 juny

Jornades tècniques sobre Gestió i manteniment dels edificis (webinar) 16 juny

Edificació 4.0. Edificis que parlen als usuaris 25 novembre

Pel que fa al cicle de debat Diàlegs construcció les dues primeres sessions de l’any es varen poder realitzar en forma 
presencial amb públic en l’espai de la cafeteria del Caateeb, mentre que la resta de sessions programades es van fer 
en format telemàtic.

Diàlegs construcció Data

Com ens afecten els camps electromagnètics en l'habitatge i en la salut? 6 febrer

L'amiant, un problema de salut. Com el podem eliminar dels edificis?  9 març

Com actuar en els habitatges per millorar l’aire contaminat?    5 maig

Com dissenyar i construir per crear una llar saludable i serena?  18 juny

Quines solucions tenim per fer els habitatges més accessibles? 22 setembre

Entitats

El Caateeb es membre de diverses entitats que organitzen comi-
sions, grups de treball i reunions de junta de govern a les quals 
cal assitir i participar. L’any 2021, l’Àrea Tècnica ha participat es 
representació de la Junta de Govern del Caateeb a les entitats 
següents: 

Grup motor de l’Agenda Urbana de Catalunya

Comissió tècnica de l’Agenda Urbana de Catalunya

Junta de Govern de l’Associació Catalana de Facilty 
Management

Junta de Govern de l’Associació Española del Mantenimiento

Secció Edificis de l’Associació Española del Mantenimiento

Comissió de l’Amiant del Federació d’Associacions de Veins 
de Barcelona 

Comissió RIME i del segell CONSTA del Gremi de 
Constructors d’Obres de Barcelona

Observatori de la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona 
OBRA

Impulsar la Rehabilitació IMPULSA

Consell de l’Habitatge Social de l’Ajuntament de Barcelona

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

Clúster de Seguretat contra Incendis.

Associació Europea de Declaracions Ambientals de Producte 
ECO platform

Estratègia Catalana de Bioeconomia de la Generalitat de 
Catalunya

Rehabimed

També ha participat en representació del CGATE a la Junta Direc-
tiva de Green Building Council Espanya.

Grups de treball

El Caateeb participa en diferents grups de treball en els quals es 
desenvolupen documents o treballs de posicionament institucio-
nal. L’any 2021, l’Àrea Tècnica ha participat en representació de 
la Junta de Govern del Caateeb als grups de treball següents: 

Grup de treball de la Intercol·legial sobre la discapacitat

Grup de treball TEWOB de ECO platform

Grup de treball d’economia circular de Green Building Council 
Espanya

Grup de treball d’economia circular del congrés CONAMA

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

Col·laboració amb 
universitats
En col.laboració amb l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de 
Barcelona (EPSEB) hem participat en el grup de treball del pro-
jecte europeu “Smart Rehabilitation”, amb el que s’ha elaborat un 
programa de formació adaptat a les exigències acadèmiques de 
les universitats europees, per definir un nou perfil professional 
“Expert en Rehabilitació d’Edificis”.  
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Articles

Revista L’informatiu 

Hem generat continguts i articles en la revista col·legial i el blog de L’informatiu. Els articles redactats l’any 2021 han 
estat els següents:

Article Data

MARKETcons Gener-Abril 

Control de recepció dels materials Gener-Abril 

Ressenya de llibre: Algunas recomendaciones arquitecto técnico Gener-Abril 

Recull de llibres del centre de documentació Gener-Abril 

Next Generation EU Maig-Agost 

Noves mesures d’eficiència energètica i seguretat en instal·lacions Maig-Agost 

La figura del promotor i el promotor-constructor Maig-Agost 

Ressenya de llibre: La fibra de carboni en el reforç d’estructures de formigó Maig-Agost 

Recull de llibres del centre de documentació Maig-Agost 

Condicions d’habitabilitat Setembre-Desembre 

Ressenya de llibre: Lean Construction: 10 claus de l’èxit per a la seva implantació Setembre-Desembre 

Recull de llibres del centre de documentació Setembre-Desembre 

També hem participat de manera activa en les sessions Webinars dels dijous. Les sessions en els que ha participat 
l’àrea tècnica del CAATEEB ha estat les següents:

Webinars dels dijous Data

Reutilització de productes en la construcció 21 gener

Criteris per a l'elaboració del progama de control de qualitat i el seu seguiment 4 febrer 

Adaptació funcional dels habitatges 18 febrer 

Recursos tècnics i documentals sobre legislació i normativa 25 març

Com preparar la visita per fer la ITE 6 maig

La certificació energètica: passat, present i futur 20 maig

Nou codi estructural del formigó i l'acer 6 setembre

Dubtes freqüents CTE HE estalvi energètic 25 d’octubre

Casuïstiques a l'hora de redactar una cèdula d'habitabilitat 8 novembre

Certificacions ambientals d'edificis 22 novembre

La protecció dels edificis davant el radó 13 desembre

També hem col·laborat amb l’Area de Col.legiació en les sessions de benvinguda als nous col·legiats i col·legiades, 
per informar de la missió, objectius i serveis que ofereix l’Àrea Tècnica. A més, hem participat en la realització de 
tallers pràctics en els quals s’expliquen els serveis, productes i recursos disponibles a l’Àrea Tècnica.
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Gestió dels continguts i notícies d’actualitat sobre el sector

Durant el 2021 s’ha seguit treballant per millorar l’apartat web de l’Àrea Tècnica creant nous recursos i actualitzant 
les diferents seccions.

Actualització de continguts de les pàgines de l’apartat de l’Àrea Tècnica.

Biblioteca digital. Actualització de l’apartat de biblioteca digital de la construcció on es posen les publicacions i 
recursos digitals elaborats pel l’Àrea Tècnica. 

Actualització i ampliació de nous continguts de l’apartat web de fitxes de comprovació del CTE; l’apartat sobre 
l’amiant; l’apartat de plans d’autoprotecció i l’apartat de les TID-PAU.

Apartat de preguntes freqüents sobre diferents temes a la pàgina web. Aquest any ja estan disponibles les que 
fan referència a Habitabilitat i la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE).

Apartat de la pàgina web on incorporem noves aplicacions informàtiques amb descomptes pels col·legiats i 
col·legiades. 

Fitxes de camp de la Inspecció Tècnica dels Edificis. Document per a la presa de dades en les visites de 
reconeixement i inspecció.   

Fitxes justificatives del CTE per intervencions en rehabilitació. Són fitxes per justificar el compliment de les 
exigències del CTE per les principals intervencions de rehabilitació. 

Pàgina de normes UNE. Afegim a l’apartat de les normes UNE la consulta digital de les normes que ofereix el 
Consell General de l’Arquitectura Tècnica (CGATE). Actualment disposem de la consulta presencial al CAATEEB 
i de la consulta digital des de qualsevol ubicació.

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 
enllaços on trobar la documentació i la tramitació que cal seguir.

Sessions de l’Àrea Tècnica. S’han afegit les presentacions de les sessions i vídeos d’algunes de les jornades 
tècniques realitzades per tal que les persones interessades ho consultin quan ho necessitin.

CTE: Actualització d’enllaços i recursos. 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.

Plecinstant: tota la legislació de construcció, el catàleg de la biblioteca, articles de revista, recursos electrònics, 
etc. Actualització i incorporació de nous continguts.

Actualitat: s’han publicat notícies d’actualitat per informar sobre la nova normativa, les publicacions pròpies i 
d’altres com ara subvencions, activitats i notícies recents que poden ser d’utilitat.

A continuació fem una llista de les informacions publicades:

GENER

Ampliació de terminis  per les Subvencions per a la redacció de projectes i altres documents tècnics

Guia autoconsum fotovoltaic domèstic: Consells i bones pràctiques

Ajuts per a l'adequació d'habitatges a l'àrea metropolitana de Barcelona (CMH) 2021

Tardes de CONTART" : Sessió virtual sobre seguretat 

FEBRER

Tardes de contart-3 areas transversales

Obert el termini per presentar projectes d'habitatge social a solars i edificis municipals de Barcelona

Nova web per a la incorporació de la metodologia BIM en la licitació pública

Convocatòria 2021 d’ajuts a iniciatives a la promoció de la regeneració urbana i la rehabilitació sostenible

Congrés Energia de Catalunya 2021

Pla metropolita rehabilitació

MARÇ

Ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà de Barcelona 2021

Nova guia ajudes IDAE

Café Networking Natura

Guia temàtica de reutilització d'aigües en edificis

5% de descompte en llibres de temàtica de l'aigua

Modificació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis 

ABRIL

Ajuts per obres d'accessibilitat en habitatges per a persones grans 2021

Notícia actualitat: Sant Jordi 2021

https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/cte/fitxes-intervencio/Pagines/fitxes.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Subvencions-ajudes-redaccio-projectes-edificis-rehabilitacio-residencial-area-metropolitana-Barcelona-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/guia-autoconsum-fotovoltaic-domestic-consells-bones-practiques.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/subvencions-ajuts-adequacio-rehabilitacio-habitatges-area-metropolitana-Barcelona-CMH-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Tardes-Contart-Seguretat.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/apunts-tecnics-07-resistencia-al-foc-carrega-de-foc.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/tardes-CONTART-2021-areas-transversales.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/conveni_solars_barcelona_habitatge_social_2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/nova-web-comisio-BIM.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/convocatoria-ajuts-rehabimed-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/8e-congres-energia-Catalunya-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Pla-Metropolita-rehabilitacio-habitatges.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Subvencions-ajudes-prestecs-comunitat-propietaris-barris-agencia-habitatge-catalunya-financament-obres-rehabilitacio-edific.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/convocatoria-ajuts-proteccio-millora-paisatge-urba-rehabilitacio-Barcelona-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/guia-practica-rehabilitacio-energetica-PREE-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/jornada-cafe-Networking-Natura-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Guia-tematica-recursos-llibres-articles-web-reutilitzacio-aigues-edificis.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Descompte-llibres-dia-aigua-2021-Marcombo-CAATEEB.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/modificacio-reglament-instalacions-termiques-edificis-RITE-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajudes-convocatoria-obres-arranjament-interior-habitatges-persones-grans-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/CAATEEB-Llibres-Sant-Jordi-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Tramitacio-cedules-habitabilitat-generalitat-de-catalunya-Covid19-.aspx
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MAIG

Segon cas pràctic que s’ha publicat de la Guia d'aplicació del CTE DB HE

Circular  informativa número 8 sobre les noves modalitats d’allotjament amb espais comuns complementaris

JUNY

Publicat Reial decret que regula el procediment per a la certificació energètica dels edificis

PAU-Noves instruccions sobre criteris tècnics a aplicar en l'elaboració dels informes d'avaluació tècnica

Ajuts per la promoció d'habitatges de protecció oficial pel 2021

Bonificació en la recollida de residus a Barcelona

Ajuts per a la redacció de projectes per a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents 2021 

5% descompte amb les publicacions del CAATEEB

Ajuts per obres d'accessibilitat en habitatges per a persones grans 2021

JULIOL

Entra en vigor la modificació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE)

Aplicacions informàtiques amb descompte

Marc estratègic de la UE sobre seguretat i salut en el treball 2021-2027

Aprovat el Codi Estructural que regularà les estructures de formigó i acer

Fitxes de camp de la inspecció tècnica d'edificis (ITE)

Preguntes freqüents sobre habitabilitat

Estratègia Catalana de seguretat i salut en el treball 2021-2026

Preguntes freqüents sobre la inspecció tècnica dels edificis (ITE)

Fitxa de condicions tècniques d'instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics

Guia per a la implementació del BIM en la licitació pública

Nova pàgina web que ha fet el Govern d’Espanya amb informació sobre el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència

Prevenció de l'estrès tèrmic davant la calor a les obres de construcció durant l'estiu

Avanç de la sinistralitat laboral durant els mesos de gener-maig 2021

SETEMBRE

Publicat el Codi Estructural que regularà les estructures de formigó i acer

Ajuts en forma de préstecs per a la promoció d'habitatges de protecció oficial pel 2021

Document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels 
espais públics urbanitzats

Nous recursos per als treballs amb amiant

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya 2021

Ajudes per la rehabilitació d'interior d'habitatges per minimitzar l'impacte de la COVID-19 a Barcelona 2021

Ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per a l’arranjament d’habitatges de persones en situació de 
vulnerabilitat a Barcelona per a l’any 2021

Ajuts a la rehabilitació per a persones propietàries en situació de vulnerabilitat 2021

Ajuts a la rehabilitació d'habitatges per incorporar a la Borsa d'habitatges de lloguer de Barcelona 2021

Subvencions per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al 
trienni 2021-2023

Presentació del programa MOVES II

5% descompte amb les publicacions del CAATEEB

L'arquitectura tradicional de Pedra Seca : patrimoni, ofici i tècnica constructiva

Publicada l'Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2021-2030

Condicions i tramitació dels ajuts a la rehabilitació dels fons europeus Next Generation

Treballs a coberta, l'important és baixar amb vida

Manual aprendre a dissenyar i executar edificis amb criteris de salut i benestar per les persones

OCTUBRE

Ajuts MOVES III infraestructura vehicle electric

Estudi de la càtedra APCE-UPF que parla sobre  la limitació del preu del lloguer

Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges #NextGeneration

Llibre blanc sobre la industrialització de la construcció

Publicades dues noves NTP's sobre escales fixes de servei

Ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis de l'ajuntament de Barcelona 2021

https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Guia-aplicacio-HE-Exemple-II-Habitatge-unifamiliar-adossat.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/circular_informativa_8_noves_modalitats_allotjament_espais_comuns_decret_50_2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/pla-accio-Barcelona-sostenibilitat-B-S-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/publicat-Real-decreto-390-certificacio-eficiencia-energetica-edificis-CEE.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/noves-instruccions-criteris-informes-avaluacio-tecnica.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajuts-subvencions-promocio-habitatges-proteccio-oficial-HPO-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/pla-accio-Barcelona-sostenibilitat-B-S-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Subvencions-ajuts-redaccio-projectes-edificis-rehabilitacio-residencial-area-metropolitana-Barcelona-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Descompte-publicacions-CAATEEB-Setmana-ODS-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajudes-convocatoria-obres-arranjament-interior-habitatges-persones-grans-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/modificacio-reglament-instalacions-termiques-edificis-RITE-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/aplicacions-informatiques-descompte-CAATEEB.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Apovacio-Codi-Estructural-estructures-formigo-acer-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/-Full-de-camp-inspeccio-tecnica-edificis-ITE.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Preguntes-frequents-FAQS-consultes-Area-Tecnica.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/estrategia-catalana-seguretat-salut-2021-2026.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/preguntes-frequents-FAQS-Inspeccio-Tecnica-dels-edificis-ITE.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/fitxa-recarrega-vehicle-electric-bombers.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Guia-implementacio-BIM-licitacio-publica.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Pla-recuperacio-transformacio-resilencia-next-generation-construccio-edificis.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Pla-recuperacio-transformacio-resilencia-next-generation-construccio-edificis.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/prevencio-estres-termic-calor-obres-construccio-estiu.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Sinistralitat-laboral-accidents-coonstruccio-gener-maig-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Apovacio-Codi-Estructural-estructures-formigo-acer-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Orden-TMA-851-accessibilitat-espais-publics-urbanitzats.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Orden-TMA-851-accessibilitat-espais-publics-urbanitzats.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/NTP-1159-amianto-INSST.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/-convocatoria-subvencions-ajudes-rehabilitacio-edificis-2021-residencial-barris-gestionats-agencia-habitatge-Catalunya.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Ajudes-rehabilitacio-interior-habitatges-COVID-19-Barcelona-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajuts-rehabilitacio-interiors-arranjaments-habitatges-persones-vulnerabilitat-Barcelona-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajuts-rehabilitacio-interiors-arranjaments-habitatges-persones-vulnerabilitat-Barcelona-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajuts-convocatoria-rehabilitacio-edificis-vulnerabilitat-pla-barris-Barcelona-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajuts-convocatoria-rehabilitacio-interiors-habitatges-borsa-lloguer-Barcelona-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajuts-convocatoria-obres-restauracio-conservacio-immobles-notable-valor-cultural--2021-2023.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajuts-convocatoria-obres-restauracio-conservacio-immobles-notable-valor-cultural--2021-2023.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/jornada-presentacio-monografic-mobilitat-electrica.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Descompte-publicacions-CAATEEB-REhabilita-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/arquitectura-tradicional-pedra-seca-patrimoni-tecnica-contructiva.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Publicada-Estrategia-Bioeconomia-Catalunya-2030.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Jornada-RIME-Ajuts-Rehabilitacio-fons-europeus-Next-Generation.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/treballs-coberta-important-baixar-amb-vida.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Llibre-Edificios-Salud-reinventar-habitat-personas.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/convocatoria-subvencions-ajudes-rehabilitacio-edificis-2020-agencia-habitatge-Catalunya.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Ajuts-vehicle-electric-infraestructures-recarrega-edificis-MOVES-Next-Generation-Plan-recuperacion-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/limitacion-precios-alquiler-evidiencia-cientifica-empirica-APCE-UPF.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Ajuts-impulsar-rehabilitacio-edificis-Next-generation-PRTR-2021-2023.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/llibre-blanc-industrialitzacio-construccio-avantia.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/NTP-escales-fixes-de-servei.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajuts-convocatoria-subvencions-edificis-elements-comuns-eficiencia-energetica-accessibilitat-Barcelona-2021.aspx
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Ajuts a la rehabilitació d'edificis al conjunt urbà de Canyelles de la ciutat de Barcelona 2021

Subvencions per a l'arranjament d'habitatges de persones en situació de vulnerabilitat a Barcelona 2021

Subvencions a la rehabilitació del barri del Besòs i el Maresme de Barcelona 2021

Descompte amb les publicacions del CAATEEB

Es crea TEGoVA Espanya per a facilitar que els arquitectes tècnics puguin taxar edificis de manera independent

NOVEMBRE

Ajuts per a la retirada de residus que continguin amiant 2021

Entra en vigor el Codi Estructural que regula les estructures de formigó i acer 

Segona fitxa justificativa d’intervenció relativa a rehabilitació de façanes

Publicat el tercer exemple pràctic de la Guia d'aplicació del CTE DB HE

Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya 2021

Les exposicions a determinats productes i substàncies com l’amiant, el gas radó als edificis i la contaminació 
de l’aire, els grans reptes en la prevenció del càncer de pulmó

Descomptes Black Friday

Actualitzacio Liweb

Tercera fitxa justificativa d'intervenció en reforma interior

DESEMBRE

Nou Reial decret sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per als treballadors 
dels equips de protecció individual

Proposta de modificació de la directiva europea d’eficiència energètica en edificis

La ventilació és més efectiva que el distanciament per no encomanar-se de SARS-COV 2

Càlcul de costos i beneficis per l'ús de la Modelització d'Informació de l'Edifici en els concursos públics

Guies d'accessibilitat

Entra en vigor el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la 
utilització dels espais públics urbanitzats

Decret Llei per facilitar acords a les comunitats de veïns per instal·lar sistemes d’eficiència energètica o 
d’energia renovable

Ajuts per a millorar l’accessibilitat en edificis i habitatges de persones dependents per a les Comunitats 
Autònomes

https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/convocatoria-ajuts-rehabilitacio-Barcelona-Canyelles-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajuts-rehabilitacio-arranjament-persones-vulnerabilitat-Barcelona-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ajuts-rehabilitacio-edificis-Barcelona-barri-Besos-Maresme-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Descompte-publicacions-CAATEEB-Setmana-Energia-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/TEGOVA-Espana-CGATE-AEVIU-CSCAE-UAPFE-conveni-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/guia-aplicacion-CTE-HE-exemples.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Convocatoria-subvencions-ajudes-retirada-residus-amiant-construccio-Catalunya-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/cte/fitxes-intervencio/Pagines/fitxes.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Guia-aplicacio-HE-Exemple-III-habitatges-col%C2%B7lectius-en-altura.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Subvencions-prestecs-comunitat-propietaris-barris-agencia-habitatge-catalunya-financament-obres-rehabilitacio-edifici-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Subvencions-prestecs-comunitat-propietaris-barris-agencia-habitatge-catalunya-financament-obres-rehabilitacio-edifici-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/exposicio-productes-substancies-cancer-pulmo-17-novembre-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/exposicio-productes-substancies-cancer-pulmo-17-novembre-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/publicacions-descompte-black-friday-area-tecnica-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Actualitzacio-Liweb-llibre-incidencies-novembre-2021.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/cte/fitxes-intervencio/Pagines/fitxes.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Forum-ciutada-energia-ICAEN-2020.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/disposicions-minimes-seguretat-salut-treballadors-equips-proteccio-individual-EPI.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/disposicions-minimes-seguretat-salut-treballadors-equips-proteccio-individual-EPI.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Proposta-modificacio-directiva-europea-eficiencia-energetica-edificis.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/ventilacio-efectiva-distanciament-per-no-encomanar-se-de-SARS-COV-2.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/calcul-costos-beneficis-us-modelitzaci%C3%B3-informacio-edifici-concursos-publics.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/guies-accessibilitat-colegio-aparejadores-Granada.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Orden-TMA-851-accessibilitat-espais-publics-urbanitzats.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Orden-TMA-851-accessibilitat-espais-publics-urbanitzats.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/acords-comunitats-veins-sistemes-eficiencia-energetica-energia-renovable.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/acords-comunitats-veins-sistemes-eficiencia-energetica-energia-renovable.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Ajuts-accessibilitat-edificis-habitatges-comunitats-autonomes-PTRT.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Ajuts-accessibilitat-edificis-habitatges-comunitats-autonomes-PTRT.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/document-abast-instalacio-ascensors-edificis-existents-2020.aspx
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Atenció als mitjans de comunicació

Hem col·laborat amb l’Àrea de Relacions Externes del CAATEEB per atendre els mitjans de comunicació que requeri-
rien informació o coneixement de tipus tècnic. Hem atès diversos mitjans de comunicació entre els quals destaquen 
els que mostrem en el quadre adjunt.

Mitjà de Tema Data 
comunicació

Crònica Global Risc d’instal·lar piscines desmuntables a cobertes i terrats 6 de juliol

Cadena Ser Risc d’instal·lar piscines desmuntables a cobertes i terrats 15 de juliol

Radio Sabadell Risc d’instal·lar piscines desmuntables a cobertes i terrats 26 de juliol

RAC 1 Risc d’instal·lar piscines desmuntables a cobertes i terrats 28 de juliol

Informes sobre el sector

S’ha elaborat un informe sobre les recomanacions de mesures de seguretat que cal adoptar en el manteniment de les 
cobertes per a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Tallers

Durant l’any 2021 s’ha gestionat a través de les delegacions del Naresme, Vallès Oriental i el COAC, la realització de 
tallers a diverses escoles i en els quals hi han participat més de 500 alumnes. L’objectiu és donar a conèixer la pro-
fessió i la seva relació amb la rehabilitació i la sostenibilitat. Les escoles que han participat, han estat les següents:  

• Maristes Valldemia de Mataró

• L'Estel de Granollers

• La Mercè de Tortosa

• Camins de Banyoles

• Camps Elisis de LLeida

• Marià Fortuny de Reus

• Pereanton de Granollers

• Escola Pia de Caldes de Montbui

• Congost de Canovelles

• Can Parera de Montornés

S’han realitzat 28 tallers al llarg de l’any:  

• Cuida la casa com cuides el teu cos (3 tallers)

• Construaventura (1 taller, virtual)

• Amb la casa sí que s'hi juga (24 tallers)

Altres accions 

En aquest 2021 hem col·laborat en campanyes de difusió de les publicacions del CAATEEB i per fomentar la lectura. 

• 1Ref1LIB. De l'anglès “One Librarian, One Reference”, és una campanya internacional on cada bibliotecari 
aplica la seva expertesa per afegir una referència bibliogràfica en un article de la Viquipèdia..

També s’ha col·laborat en l’edició a la Viquipedia per continuar creant coneixement i difusió de les publicacions del 
CAATEEB. Un exemple va ser en la jornada Aprofitament de l'aigua en edificació, quan vam actualitzar la entrada so-
bre Reutilització de l'aigua amb la col·laboració de l’expert Albert Soriano. 

Mantenim col·laboració amb d’altres biblioteques i centres de documentació amb la gestió de donatius per tal de pre-
servar el fons bibliogràfic de construcció, arquitectura, urbanisme i medi ambient. Aquest 2021 hem ampliat la difusió 
de les novetats incorporades al fons documental a través dels canals de comunicació del CAATEEB. Concretament a 
través de Twitter i Instagram. Les accions realitzades son:

•  Novetats de llibres 

•  Recursos electrònics

Amb motiu del dia de l’aigua 2021 es va elaborar una Guia temàtica de reutilització d’aigües grises en els edificis. 
Aquesta guia conté llibres, articles de revista i recursos digitals sobre la reutilització d’aigües grises. Finalment i 
coincidint amb la diada de Sant Jordi es van dur a terme tres accions.

• Distribució de bosses amb l’obsequi de llibres pels col·legiats i col·legiades que venen presencialment a la 
seu central de Barcelona o a les delegacions.

• Descompte en la venda de les publicacions del CAATEEB.

• Difusió de novetats adquirides en el Centre de de Documentació.

• Col·laboració amb la Comissió de Dones de l’Arquitectura Tècnica, per difondre publicacions en les quals les 
autores siguin dones.

https://www.youtube.com/watch?v=KAJnjlUs4gU
https://ca.wikipedia.org/wiki/Reutilització_de_l'aigua
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Guia-tematica-recursos-llibres-articles-web-reutilitzacio-aigues-edificis.aspx


L’any 2021 presentava també difícils reptes en l’apartat de la comunicació col·legial. 
D’una banda, les dificultats derivades de la pandèmia sanitària que encara tindria 
molt a dir al llarg d’aquests 12 mesos i de l’altra, contribuir a tirar endavant els rep-
tes marcats en el programa d’acció col·legial: posicionar i fer més visible la nostra 
professió, potenciar la figura de l’arquitecte tècnic com l’expert en la rehabilitació 
d’edificis i establir aliances amb empreses, administracions i universitats per crear 
valor conjunt. 

Preparar una nova imatge corporativa amb la creació d’una nova web i la formula-
ció d’una nova estratègia digital ha estat part del treball realitzat a les bambolines 
i que ben aviat haurà de donar els seus fruits més visibles. També s’ha treballat 
en el reforç i millora de les publicacions corporatives com la revista i el blog de 
L’informatiu, el setmanari 7@ i l’increment de la presència de la nostra professió a 
les xarxes socials. Hem treballat per donar u.n nou impuls a les relacions institucio-
nals amb les empreses, les administracions, universitats i altres entitats del sector.

I naturalment, la comunicació passa també per la organització, el suport i la difu-
sió de les activitats que tenen com a objectiu millorar les relacions amb els nos-
tres públics, que ens atorguen un major prestigi com a institució representativa 
de la nostra professió i de les quals ja n’hem parlat en el capítol d’activitats. En 
aquest context hem de considerar el suport a l’organització dels Premis Catalun-
ya Construcció, la Setmana de la Rehabilitació, el congrés internacional European 
BIM Summit, el simposi per al futur de la construcció industrialitzada, les activitats 
culturals, les activitats a les delegacions i que culminen amb el Concert de Nadal, 
feliçment recuperat aquest any.

4
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Accions de comunicació _142

Canals de comunicació _146
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Un major impuls a les delegacions

El 2021 s’ha treballat de manera molt intensa per la millora de la comunicació entre les delegacions i els col·legiats i 
col·legiades de les diferents demarcacions, així com la coordinació entre les 6 delegacions i amb la seu central. S’han 
establert nous canals d’informació amb butlletins de notícies segmentats per àmbits territorials i s’ha guanyat en agili-
tat, claredat i periodicitat. De la mateixa manera cal destacar l’increment i la coordinació de la comunicació en l’àmbit de 
les relacions amb la premsa comarcal i local, amb la preparació coordinada d’articles d’opinió publicats en els principals 
mitjans, la redacció i distribució de notes de premsa, així com l’increment de la presència dels delegats i delegades en 
programes de ràdio i televisió locals. Aquest increment ha anat paral·lel a la tasca de les comissions territorials de rela-
ció amb les administracions locals i comarcals i les entitats amb representació al territori.  

Compromesos amb  
la rehabilitació
Liderar la rehabilitació i potenciar la figura del professional de 
l’arquitectura tècnica com a expert em rehabilitar edificis ha es-
tat un dels pilars de l’acció col·legial del CAATEEB en els darrers 
mesos. I per això s’ha engegat un intens programa d’activitats, de 
suport professional i de formació enfocada a assolir aquest ob-
jectiu. La posada en marxa dels fons europeus Next Generation 
que han posat l’èmfasi en la rehabilitació dels edificis no ha fet 
sinó confirmar la força i determinació en aquesta línia de treball. 
Per això hem escollit com a lema de l’any 2021 Rellancem la Re-
habilitació, el lema que ha significat un comú denominador que 
ha guiat l’acció col·legial. 

Millorar els  
mitjans de comunicació
L’àrea de comunicació ha posat en marxa canvis en la tec-
nologia de sistemes que ens han permès millorar la manera 
d’arribars a tots els nostres públics i especialment als col·legiats 
i col·legiades. El nou sistema que sosté la preparació i enviament 
dels newsletters (setmanari 7@, butlletí de novetats de formació i 
activitats, correus monogràfics i de les delegacions) ens han per-
mès fer una millor segmentació de la nostra base de dades per 
arribar millor als col·legiats. També ens ha permès automatitzar 
un seguit de processos dins la plataforma col·legial, que ha re-
presentat una millora de la seva gestió.

ACCIONS DE COMUNICACIÓ4.1

Els equips tècnics responsables del 
projecte i l’execució dels 5 hospitals 
contra la pandèmia construïts a 
Catalunya van obtenir enguany 
un guardó especial dels Premis 
Catalunya Construcció 2021
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Enquesta de satisfacció entre 
els col·legiats i col·legiades
Des de l’àrea de comunicació s’ha preparat i coordinat la dis-
tribució de l’enquesta de satisfacció que s’ha fet arribar a tots 
els col·legiats i col·legiades del CAATEEB. S’ha fet la promoció, 
s’han recollit les dades i s’ha realitzat l’informe final que expressa 
una valoració general molt positiva tant pel que fa a la institució 
com als serveis que s’ofereixen. S’han recollit prop d’un miler de 
respostes que han permès conèixer més bé el nostre col·lectiu 
professional.  

L’enquesta contenia també un apartat que permet esbrinar el 
grau d’afinitat del col·lectiu respecte de la institució (pregun-
ta NPS): en quin grau/amb quina probabilitat recomanaries el 
Col·legi a companys/companyes de professió? El resultat va ser 
positiu amb una puntuació mitjana de 7,83 sobre 10.

Segons els resultats de l’enquesta, la valoració que en fan els 
col·legiats i col·legiades de la institució és molt bona. El suport 
que es dóna des del CAATEEB (tècnic, jurídic i administratiu) és 
altament valorat i del qual es destaca la professionalitat, la qua-
litat, l’agilitat i el tracte rebut. També es destaca la sensació de 
pertànyer a un col·lectiu professional i el prestigi que pot aportar 
el Col·legi. Es valora molt positivament la informació rebuda, així 
com l’accés a documentació i recursos sobre les novetats del 
sector ja sigui a través del web, butlletí de notícies, documentació 
tècnica i també la formació que s’imparteix.

Els enquestats destaquen l’accés que dóna la col·legiació a un 
seguit de serveis especialitzats que no es troben enlloc més i 
els que tenen doble col·legiació ens fan saber que valoren millor 
el servei i el tracte rebut per part del CAATEEB davant d’altres 
col·legis. Però també hi ha aspectes que cal millorar. Es detecta 
que molts col·legiats no tenen una bona experiència d’ús de la 
nova Oficina Virtual. També hi ha la queixa del cost de la quota i 
d’alguns serveis com ara la formació o els visats. 

Molts col·legiats diuen que el Col·legi està orientat sobretot als 
tècnics en exercici liberal i que no s’ofereixen serveis dirigits 
als seus perfils professionals com ara els assalariats, directius 
d’empresa, perits, taxadors o tècnics al servei de l’Administració. 
Finalment, hi ha també qui percep el Col·legi com una entitat fre-
da i llunyana i troben a faltar més complicitat i proximitat. Ben se-
gur l’anàlisi en profunditat d’aquestes respostes permetran diag-
nosticar les mancances i establir un camí de millora de l’entitat.

Projecte Nexus

Al febrer, la UPC i el CAATEEB van signar l’acord de col·laboració 
per al Projecte Nexus, que vol fomentar les activitats de recerca 
en l’àmbit de la construcció i l’edificació, la innovació tecnològi-
ca, els programes de doctorat en arquitectura tècnica i també, i 
no menys important, apropar el mon empresarial a la universitat i 
aquesta a la realitat que viu el sector en un moment tan expansiu 
com l’actual. L’acte de signatura va comptar amb la participació, 
entre d’altres, del rector de la UPC, Francesc Torres; el president 
del CAATEEB, Celestí Ventura i la directora de l’EPSEB, Inma Ro-
dríguez Cantalapiedra.

El Projecte Nexus té com objectiu establir un vincle entre el món 
acadèmic, la professió, les empreses del sector de l’edificació i la 
construcció, i representa una magnífica oportunitat per al des-
envolupament conjunt d’activitats, tant docents com de recerca 
o de transferència de tecnologia, tres pilars bàsics del coneixe-
ment. Durant l’any 2021 es va signar  signat un primer conveni 
amb Constructora Del Cardoner, una empresa radicada a Manre-
sa amb més de 30 anys d’experiència en el sector i que ofereix un 
ampli ventall de serveis, entre ells, projectes de rehabilitació com 
els que han servit per desplegar el projecte Nexus en activitats 
concretes.

Trobada de 
col·legiats i 
col·legiades al 
carrer Bon Pastor de 
Barcelona

D’esquerra a dreta, 
Inma Rodríguez 
Cantalapiedra, 
Celestí Ventura i 
Francesc Torres

Els companys i 
companyes que hi 
van col·laborar en el 
projecte de manera 
desinteressada

Escultura comunitària a la 
Sagrada Família
Per celebrar la inauguració de la torre de la Mare de Déu de la 
Sagrada Família, el 13 de desembre es va inaugurar una escul-
tura comunitària, realitzada amb la col·laboració del CAATEEB, 
impulsada per la Fundació Artenea, Apropa Cultura i l’Ajuntament 
de Barcelona. El resultat de la iniciativa és una peça artísti-
ca de  grans dimensions que  descansa sobre una  estructura 
metàl·lica i d’on pengen 2.400 pedres pintades per més de 2.400 
persones de 20 tallers ocupacionals de Barcelona, 24 residències 
de gent gran, 5 entitats de salut mental i 5 entitats del Pla Comu-
nitari de la Sagrada Família.

Per la part del CAATEEB, hi vanb col·laborar un equip multidis-
ciplinari de col·legiats i col·legiades que voluntàriament van 
aportar els seus coneixements i la seva expertesa en diferents 
àmbits. L’equip va intervenir en el disseny de la peça (forma, di-
mensions i adequació a l’espai expositiu) i en l’elaboració del seu 
pla d’execució per tal de garantir-ne la resistència i l’estabilitat, 
així com per assegurar que s’utilitzen les solucions constructives 
més adients per a la seva producció a taller. L’equip de voluntaris 
va ajudar també en facilitar la producció al taller, el muntatge i 
la instal·lació. La peça estarà exposada al recinte de la Sagrada 
Família fins al juliol del 2022.
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El CAATEEB manté una comunicació regular amb els seus col·legiats i col·legiades i altres audiències a través d’una 
diversitat de canals: la web corporativa, altres webs de projectes rellevants, el butlletí d’informació setmanal 7@, 
les xarxes socials, la revista L’informatiu i el blog de L’iInformatiu. A continuació es detallen les principals dades i 
novetats de cadascun d’aquests canals. 

Web del CAATEEB

La pàgina web del Col·legi, www.apabcn.cat segueix essent un canal fonamental tant per al públic general com per 
al col·legiat, que troba informació i novetats rellevants per al seu exercici professional i també actua com a porta 
d’accés als diferents serveis, a través de l’Àrea privada.

L’any 2020 la web va fer dos canvis importants: la migració a una versió més actual de Sharepoint, no visible per 
a l’usuari però rellevant per millorar la seguretat del web davant de possiblesa atacs externs i un redisseny de la 
pàgina d’entrada, per permetre una major visibilitat de les notícies d’interès i un accés més directe als serveis més 
utilitzats pel nostre col·lectiu. A aquesta millora cal afegir la posada en marxa el 2021 d’un nou sistema per a la dis-
tribució i enviament de les comunicacions col·legials anomenat Pardot, el qual ens permet una millor segmentació 
de la nostra base de dades per arribar millor als col·legiats i col·legiades.

També durant el 2020 es van posar les bases d’un canvi més profund que va culminar el 2021 amb una nova web, 
més moderna i amigable, amb una navegació més còmoda i adaptada en estructura i continguts a les noves neces-
sitats dels usuaris.

Estadística general de la pàgina web Total 2021-2020

Sessions 555.602 -7,6%

Usuaris 160.639 -4,4%

Visualitzacions de pàgines 1.220.773 -13,8%

Pàgines / sessió 2,2 +6,7%

Durada mitjana de la sessió 0:02:39 -6,6%

CANALS DE COMUNICACIÓ

Pàgines més vistes Visualitzacions

Inici 426.266

Masters i postgraus 32.492

Àrea Tècnica 30.966

Calendari de formació 21.871

Servei d’ocupació 11.847

Servei de validació i registre 10.836

Col·lecció Documents a l’abast 10.225

Recursos tècnics del CAATEEB 10.090

Tots els impresos 9.971

La institució 8.805

Visites per tipologia de dispositiu Total %

Ordinador 453.420 82%

Telèfon 97.300 17%

Tablet 4.882 1%

4.2
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7@ setmanari  
d’informació col·legial
Al llarg del 2021 s’han publicat 45 números d’aquest setmanari 
digital que cada dimecres informa els col·legiats i col·legiades 
sobre les principals novetats de la professió i del Col·legi. 

45 Números enviats

32,8% Mitjana d'obertures

6,4% Mitjana CTR

A banda d’aquesta informació més general, tots els dilluns es fa 
arribar un butlletí específic de formació, on s’informa dels cur-
sos de formació continuada i de postgrau en diferents àmbits de 
l’activitat professional que el CAATEEB ofereix al públic general i 
amb condicions avantatjoses per als col·legiats i col·legiades. A 
més, els subscriptors de les webs de l’Agenda de la Construcció 
Sostenible, l’European BIM Summit i el Blog de L’informatiu reben 
regularment  un butlletí amb contingut específic relacionat amb 
el seu àmbit d’interès.

Les xarxes socials

Al llarg del 2021 les xarxes socials han pres especial protago-
nisme com a canals d’informació massiva i immediata. Durant 
el llarg període de la pandèmia, les xarxes han estat cabdals per 
fer sentir la veu de la professió més enllà dels entorns habituals.

TWITTER

Actualment el compte de Twitter del CAATEEB  té 4.968 seguidors.  
S’ha assolit 123 seguidors nous durant l’any.

LINKEDIN

Els seguidors del compte de LinkedIn han arribat  als 5.323.   
Al llarg de l’any s’han guanyat 627 nous seguidors.

INSTAGRAM

El compte d’Instagram del col·legi ha crescut en 500  seguidors i 
se situa en 2.716 . 

TELEGRAM

Durant l’any també s’ha potenciat la xarxa social Telegram com a 
canal d’informació a les delegacions territorials.

Les xarxes socials pròpies de l’European BIM Summit (EBS), 
adreçades a un públic internacional, també han vist incrementar 
substancialment el nombre de seguidors, superant els 13.038 
(+89) a twitter, els 1.903 (+227) a Linkedin i els 1.360 (+31) a 
Facebook.

Altres webs

El CAATEEB manté altres pàgines web vinculades a projectes estratègics del Col·legi:

Web Tècnic de capçalera (www.tecnicdecapcalera.cat): espai adreçat als ciutadans, per promoure la tasca 
dels arquitectes tècnics com a experts en conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis.

Web Rehabilita (www.rehabilita.cat): espai vinculat a la Setmana de la Rehabilitació, que organitzem 
anualment amb el suport de tots els agents del sector, per promoure la rehabilitació i divulgar els seus avantatges 
tant particulars com col·lectius.

Web European BIM Summit (www.bimsummit.eu): espai que recull tota la informació relativa al congrés 
anual de BIM i que permet inscriure’s a l’edició en curs i connectar-se en streaming a l’emissió virtual de les 
jornades. La web està en català, castellà i anglès. Durant el 2020 s’ha renovat completament, tant pel que fa a la 
plataforma de gestió interna com pel que fa a la imatge i els continguts.

Web Agenda de la Construcció Sostenible (www.csostenible.net): espai que aglutina una comunitat 
de més de 1.600 usuaris al voltant de la construcció sostenible. Publica regularment notícies d’actualitat i vídeos 
divulgatius sobre diferents temes relacionats amb l’impacte de l’edificació en l’entorn. La web està en català i 
castellà.

A més d’aquest conjunt de webs pròpies, el Caateeb manté conjuntament amb el Colegio de Aparejadores de Madrid, els 
següents espais, disponibles tant en català com en castellà:

 Web Área Building School (www.areabs.com): plataforma de formació virtual, especialitzada en edificació.

 Web ACP (www.agenciacertificacionprofesional.org): plataforma de l’Agència de Certificació Professional.

Finalment, la Corredoria d’Assegurances (ASP) manté la seva pàgina web que ofereix el millor servei als professionals i 
els seus familiars en l’àmbit de les assegurances www.aspcorredoria.cat.

http://www.tecnicdecapcalera.cat
http://www.rehabilita.cat
http://www.bimsummit.eu
http://www.csostenible.net
http://www.areabs.com
http://www.agenciacertificacionprofesional.org
https://www.aspcorredoria.cat/
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L’informatiu, la revista del sector

Amb una periodicitat quadrimestral (3 números l’any) i 140 pàgines per número, L’informatiu ha 
arribat al número 369. Les seccions que componen la revista són El tema, Reflexió, Professió, 
Tècnica, Institucional 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 secció dedicada als temes de reflexió i debat s’han 
abordat qüestions de gran interès social com ara la rehabilitació d’edificis com a vector priori-
tari en les polítiques econòmiques i estratègies de desenvolupament, el dret a l’habitatge o la 
necessitat de canviar els nostres hàbits en base a l’experiència dels dies de pandèmia. També 
s’han abordat temes de la nostra realitat social en format de reportatge periodístic, en aquesta 
ocasió sobre l’urbanisme tàctic i la mobilitat a la ciutat o l’increment del preu de l’electricitat. 

En l’àmbit de l’assessorament professional hem abordat temes com ara les condicions 
d’habitabilitat dels edificis, les assegurances de responsabilitat civil, el nou reglament 
d’instal·lacions tèrmiques (RITE), la seguretat i salut o el projecte MarketCons. S’han analitzat 
diverses obres en aquesta ocasió centrades en la rehabilitació del patrimoni arquitectònic i 
constructiu i s’han abordat temes de tecnologia com ara la construcció amb fusta, la innova-
ció constructiva o el Lean Construction. Les circumstàncies viscudes amb la pandèmia s’han 
reflectit en diversos reportatges, especialment pel que fa a la construcció sanitària i ampliació 
d’hospitals. Així mateix, en un interessant article han estat analitzades les conseqüències del 
confinament pel que fa a les condicions d’habitabilitat dels nostres habitatges, amb propostes 
de recuperació d’elements de l’arquitectura tradicional en els habitatges del futur.

30
anys

Gener-Abril 2021 367Preu: 15€
Subscripció anual: 45€

Societat  
postpandèmia

El Tema

PROFESSIÓ

MarketCons: una eina i 
punt de trobada per a la 
reutilització de productes 
de la construcció ... pàg 50

TECNOLOGIA

La situació que vivim ens 
fa repensar els nostres  
sistemes actuals 
d’habitabilitat ... pàg 76

CULTURA

Ciutats intactes i museus 
grafitejats. De la 
reivindicació social a la 
divinitat urbana ... pàg 116

INSTITUCIONAL

El caateeb i la upc
impulsen el projecte Nexus 
per compartir i divulgar el 
coneixement ... pàg 104
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Maig-Agost 2021 368Preu: 15€
Subscripció anual: 45€

Next 
Generation EU

El Tema

PROFESSIÓ

Nova Comissió d’Igualtat 
de Gènere de Catalunya: un 
pas endavant en un camí 
encara llarg ... pàg 24

TECNOLOGIA

Barcelona ha experimentat 
sovint en l’urbanisme i ara  
ho torna a fer amb 
l“urbanisme tàctic” ... pàg 82

CULTURA

Arquitectura o simulacre: el 
Poble Espanyol a l’Exposició 
Internacional de Barcelona 
de 1929 ... pàg 118 

INSTITUCIONAL

Alt Penedès-Garraf: una 
dècada de la delegació 
més jove. Entrevista a  
Meritxell Bosch ... pàg 106
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Setembre - Desembre 2021 369Preu: 15€
Subscripció anual: 45€

El preu de la llum
El Tema

PROFESSIÓ

L’edificació residencial, 
motor de recuperació de la 
construcció a Espanya  
i Europa ... pàg 32

TECNOLOGIA

Centre Cultural Plaça Nova 
d’Igualada, un exemple de 
bona arquitectura amb  
dimensió urbana ... pàg 56

CULTURA

La cultura serà immersiva 
o no serà? Les exposicions 
avui no són res si no són 
interactives ... pàg 114

TECNOLOGIA

Més enllà del que es veu: 
l’Hospital universitari de 
Bellvitge davant la pandèmia 
del coronavirus ... pàg 82
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Il·lustració de Jan 
Dinarès sobre el dret  
a l’habitatge

En les pàgines de la revista han estat protagonistes activitats com ara l’European BIM Summit, 
els XVIII Premis Catalunya Construcció i la Setmana de la Rehabilitació Rehabilita. I també 
aniversaris com els 10 anys de la Delegació de l’Alt Penedès-Garraf i també de la Corredoria 
d’Assegurences del CAATEEB o els 30 anys de vida de  L’informatiu. En l’apartat cultural han 
estat protagonistes temes d’actualitat com els grafittis urbans, l’arquitectura del simulacre i 
les noves experiències “immersives” relacionades amb les exposicions d’art. També hem estat 
atents als resultats de cada any de la convocatòria dels Premis FAD.

El contingut de la revista es completa amb la secció d’Espai empresa, pensada per als articles 
promocionals i de caire tecnològic de les firmes patrocinadores. Durant aquest 2021 s’ha ob-
tingut una mitjana de 22 pàgines de publicitat per número, de les quals un 83% són de publici-
tat externa i la resta (17%) de promoció dels mateixos serveis i activitats del Col·legi. 

Números 367, 368 i 369  
de la revista del Caateeb

Construcció d’un edifici 
amb estructura de fusta 
al barri de Roquetes de 
Barcelona

Reportatge sobre la 
factura de la llum
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Les publicacions també en  
format electrònic 

L’informatiu disposa actualment d’una completa hemeroteca 
electrònica en la qual es pot buscar qualsevol article o informació 
apareguda a través d’una paraula clau. Aquesta hemeroteca es 
troba allotjada al web del CAATEEB en l’apartat de publicacions 
periòdiques i és accessible a totes les persones interessades. 
Així mateix, s’envia puntualment als col·legiats l’enllaç a la re-
vista en format electrònic a través del setmanari 7@. Els profes-
sionals interessats poden descarregar-se el número sencer en 
format PDF o bé consultar-lo al web i també des del ipad i ipho-
ne (www.apabcn.cat/informatiu). Aquesta lectura electrònica és 

http://informatiu.apabcn.cat/

molt còmoda amb la utilització del programa ISSU que comporta 
una presentació àgil i atractiva. 

L’informatiu és la revista dels professionals del CAATEEB, però 
pot interessar altres tècnics del sector i per això es troba fàcil-
ment 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.   

El blog de L’informatiu

L’informatiu del CAATEEB té una periodicitat quadrimes-
tral i representa una digna carta de presentació de la profes-
sió arreu. S’edita en un còmode format paper i disposa també 
d’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 tecnològic i professional. El blog publica articles 
cada setmana en les diverses seccions de professió, tecnologia, 
anàlisi d’obra, cultura i reflexió, és obert a tots els professionals i 
al públic en general, amb una àmplia difusió a través de les xar-
xes socials. Amb la publicació dels articles seleccionats, el blog 
aporta més material informatiu i amb diversos formats, com ara 
col·leccions d’imatges, vídeos o entrevistes. La publicació és in-
teractiva, permet compartir la informació i fer participar el lector 
recollint el seu punt de vista. 

Durant el quart any de funcionament, el blog l’han visitat 40.334 
usuaris, un 21,9% més que l’any anterior. També es publica un 
blog en espanyol amb una selecció més restringida d’articles 
d’interès.

Dades blog del CAATEEB 

• Nombre d’articles publicats el 2021 en català: 24 Ut (total 
204 Ut)

• Nombre d’articles publicats el 2021 en castellà: 10 Ut (total 
80 Ut)

• Nombre d’usuaris del blog: 40.334 (+21,9%)

• Nombre de sessions: 47.548 (+18,8%)

• Pàgines vistes: 58.290 (+10,8%) 

Articles més vistos en català:

• El còmput de superfícies en edificació. Autor: Jordi Marrot 

• Construir amb pedra seca. Autors: Ferran Borgonyó i Joan 
Pascual 

• Tècnic de capçalera: com puc preparar una proposta 
d’honoraris? Autor: Jordi Marrot 

• La fusta de Cirerers Autora: Elisenda Gadea

Articles més vistos en espanyol:

• Construir con piedra seca. Autores: Ferran Borgonyó i Joan 
Pascual 

• Construcción con contenedores matítimos ¿ética o 
estètica? Autors: Cristina Arribas i Josep Olivé 

• Ciudades planificades: ciudades imaginades, ciudades 
construidas. Autora: Cristina Arribas  

• La fibra de carbono: preguntes frecuentes. Autor: Josep 
Baquer

https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/publicacions/informatiu/Pagines/informatiu.aspx
http://informatiu.apabcn.cat/
https://www.iquiosc.cat/
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Entrevista al president 
Celestí Ventura en 
les pàgines del diari 
econòmic Expansión

Articles publicats en 
els principals mitjans 
comarcals

PRESÈNCIA ALS MITJANS

El CAATEEB i els mitjans de comunicació

L’oficina de premsa del CAATEEB actua com a pont entre la institució col·legial i els mitjans de 
comunicació generals i del sector. Entre les seves funcions hi ha la de difondre l’activitat del  
CAATEEB entre els ciutadans i donar a conèixer el punt de vista de la professió sobre els temes que 
ens afecten. També s’ocupa de promocionar la figura i les funcions professionals dels aparelladors, 
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació entre els ciutadans. I a la inversa, el gabinet de premsa 
atén els requeriments i consultes dels mitjans de comunicació i 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 2021 ha estat intensa i marcada encara per la crisi 
generada per la pandèmia sanitària de la qual el sector ha anat sortint a mesura que avançaven els 
mesos. Abans de l’estiu ja apareixien els primers resultats del nou impuls que s’ha volgut donar 
aquest any a la premsa comarcal i local a partir de la tasca de promoció i difusió impulsada per 
les delegacions amb el suport i la coordinació del nostre gabinet de comunicació. La rehabilitació 
i la sostenibilitat han estat alguns dels temes clau de difusió entre els ciutadans mentre el gabinet 
tècnic preparava també consells i recomanacions per a l’ús de la casa pensats directament per als 
ciutadans.

Passat l’estiu, l’activitat de premsa ha pres velocitat de creuer amb la celebració de Rehabilita, la 
Setmana de la Rehabilitació, durant la qual s’han facilitat dades als mitjans sobre l’estat de la reha-
bilitació d’edificis a casa nostra i s’ha posat de manifest el paper de la rehabilitació en la recuperació 
post-Covid. L’emissió del programa de televisió Missió Rehabilita que aglutinava l’acció del conjunt 
del sector va ser igualment un altre factor clau de promoció professional. El testimoni va passar al 
mes següent, l’octubre, a la nova edició de l’European BIM Summit (EBS 2021) que va gaudir d’una 
bona difusió als mitjans principalment digitals, de tot l’Estat i fins i tot internacionals. Les novetats 
tecnològiques presentades i debatudes com ara el concepte del bessó digital van ser recollides amb 
interès pels mitjans del sector i especialitzats en les noves tecnologies de la comunicació.

Al mes de novembre es va donar a conèixer la identitat de les candidatures guanyadores dels XVIII 
Premis Catalunya Construcció, les quals van rebre el seu guardó en una sentida cerimònia celebra-
da a l’auditori de la Fundació Joan Miró de Barcelona. Les obres de referència guardonades en les 
diferents categories van ser protagonistes dels titulars de la premsa amb una especial atenció dels 
mitjans comarcals i locals, atesa la seva localització arreu del país. En aquest cas, també la ràdio hi 
va dedicar diversos programes als protagonistes del concurs. Cap a finals d’any altres temes refe-
rents a la realitat del sector van rebre l’atenció dels mitjans, els quals es van dirigir al nostre Col·legi 
per recollir l’opiniò dels experts, com ara l’increment dels preus dels materials de construcció, un 
problema agreujat pel temps transcorregut de pandèmia d’abast mundial.  

L’any va finalitzar amb un xic d’esperança amb la finalització i d’una de les torres principals de la 
Sagrada Família de Barcelona que va ser coronada amb un estel de grans dimensions que resplen-
deix a les nits. El nostre Col·legi va participar en els actes d’inauguració amb el suport dels nostres 
tècnics en la preparació d’una escultura al·lusiva a aquest aconteixement realitzat amb caràcter 
comunitari per persones amb dificultats.
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Fonxo Blanc
Professor jubilat 
de l’Eugeni d’Ors

Per als europeistes i futbolers representava una fita. A més a més no t’ava-
luava/despullava les respectives lligues estatals. Per a un jubilat quina pers-
pectiva omplir dos dies de la setmana amb bon futbol. Ningú com Floren-
tino ha fet mèrits per anar al davant: soci de Roca-Junyent a l’Operació 
Reformista; un gran constructor que treballa per als governs en obres pú-
biques segons el mètode alemany- no comença a cobrar fins que l’obra està 
acabada i rutlla (així la nova carretera a Vilanova).
De seguida esclatà el Brexit dels sis clubs anglesos perquè volen mantenir 
el predomini de la League i bastants clubs estan fora de mercat des dels 
petrodòlars àrabs i dòlars americans. Els nostres dos pinxos principals fut-
bolistes van afegir-se al cor dels grills negacionistes de l’europeisme de la 
Súper Lliga; Pep Guardiola objectant que no tenia un estímul competitiu 
dels descensos, ignorant el model NBA. Gerard Piqué defensant els clubs 
de segons línia.
La Súper Lliga Europea entre setmana i amb els clubs principals de les 

lligues estatals on romandran, tard o d’hora s’acabarà imposant i serà ter-
mòmetre dels graus d’europeisme aplicats al futbol. Potser que deixessin 
de comptar amb els clubs anglesos, els brèxiters, els del capital amb pecat 
original que en tot cas ja s’hi afegiran. Quin simbolisme la xarxa de ciutats 
europees amb els seus clubs principals compartint una lliga regular! ja l’al-
biro en un horitzó pròxim. Que reclama consciència i praxis d’unitat conti-
nental per reforçar l’arrelament popular del millor model politicosocial del 
món; el qual amb el mirall del futbol pot esdevenir objectiu a altres grans 
comunitats. La terra té forma de pilota i la pilota “europea” pot millorar la 
terra. Per tant la Súper Lliga també hauria de ser d’interès per a les diferents 
institucions de Brussel·les, començant pel macroparlament, on imagino 
les tertúlies de l’endemà de la jornada intersetmanal de la Súper Lliga- un 
factor de cohesió afegit. 
Com s’han delatat el cor dels grills opositors: uns perfectes reaccionaris 
sense projecte. Em fan fàstic.

El Brexit a la Superlliga Europea

Dimarts hi ha eleccions auto-
nòmiques a Madrid. Diumen-
ge fan toros amb guarniments 
de Goya. I aquests dies a Ma-
drid s’ha desfermat el major i 
més insuportable context polí-
tic que s’ha viscut d’un temps 
ençà. 
Ministres reben amenaces de 
mort. Un, una bala de fusell i, 
l’altre, una navalla ensangona-
da. Hi ha també bales per a un 
exvicepresident del Govern 
i per a la directora de la Guàr-
dia Civil. La Guàrdia Civil! I en 
el debat polític que aquestes 
amenaces ocasionen, la candi-
data de Vox mostra menyspreu 
i la del PP, que té el vent de cara 
i és l’actual presidenta autonò-
mica, ho condemna amb veu 
baixa o amb la boca petita, 
com se sol dir. Les amenaces, 
però, galvanitzen PSOE, Po-
dem i Més Madrid, que parlen 
de plantar cara conjuntament. 
El president Sánchez treu el 
geni i es posa seriós: “Hem de 
dir que ja n’hi ha prou” i Pablo 
Iglesias difon el nou dilema: 
“Democràcia o feixisme”.
La campanya electoral fins ara 
ha demostrat, entre altres co-
ses, la influència del Trumpis-
me. El PP en beu en l’estil dels 
missatges –els dilemes: comu-
nisme o llibertat, la fanfarro-
neria, les mitges veritats...– i 
proposa el gran Madrid, festi-
val de llibertat perquè durant 
la pandèmia ha dit: tot obert i 
estan vivint una mena de gres-
ca entre xauxa i un Viva la Pepa. 
L’oposició ja pot anar brandant 
xifres de morts i infectats, etc.
En la campanya també s’ha 
vist la mala ganya de Vox, que 
té les seves arrels en l’humus 
més fons del que ha estat el fei-
xisme espanyol i es revesteix 
ara del trumpisme més barro-
er. Els grans cartells i els seus 
missatges carregats de fets 

manipulats, alguns atiant fins i 
tot odi en són una mostra. I ara, 
a la capital del regne han causat 
una seriosa commoció fins i tot 
a la gent benpensant que està 
acostumada a conviure amb la 
parafernàlia feixistoide. 
I l’esquerra sembla que ha des-
vetllat i arriba als racons que la 
tenien oblidada i als moderats 
que no volien soroll i no els ve-
nia massa de gust ara tornar a 
alçar banderes dels avis, dels 
pares i les pròpies que tenien 
guardades en un fons d’arma-
ri. És el “som-hi tots junts” de 
Gabilondo i el “Ja n’hi ha prou” 
de Sánchez.
Des de bon començament ja 
es va veure que aquestes elec-
cions transcendeixen el marc 
autonòmic de la província de 
Madrid. La mateixa candida-
ta del PP les planteja amb un 
doble pols, a Sánchez a qui 
vol batre, i al seu cap de par-
tit, Casado, que sembla que 
vol apartar de la direcció per 
tou. I erigir-se en una Marga-
ret Thatcher del segle XXI. A 
Europa, confrontacions de la 
nova dreta (trumpista-popu-
lista-tardo feixistitzant) amb 
la socialdemocràcia, la tèbia i 
la més resolta, el liberalisme 
genuí i el conservadorisme de 
bona fe ja se n’han donat, però 
ara són les primeres eleccions 
des que Trump ha deixat el go-
vern i amb l’horitzó europeu 
d’administrar els fons per a la 
reconstrucció social i econò-
mica post-Covid. A Madrid hi 
ressonen molts dilemes histò-
rics i per a més d’una persona 
apareixen els vells fantasmes 
històrics, tant del 1808 com 
de l936 i de 1977.
Més valdria un agasajo posti-
nero, com el xotis castís, per a 
una festa de la democràcia amb 
gust de poble, de vila i de barri. 
Com la volem aquí.

Madrid, 4.05.21

A la ciutat s’hi ha 
desfermat el més 
insuportable 
context polític

Entretoc

Toio Ribas
Periodista

Penso que...

Meritxell Bosch
Delegada del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Barcelona a l’Alt Penedès-
Garraf

Una oportunitat per 
a la rehabilitació
Ben abans de la pandèmia un seguit de coŀlegis professio-
nals vàrem proposar a diferents administracions catalanes 
que es prenguessin mesures per revertir l’estancament de 
la rehabilitació a casa nostra. Demanàvem coses senzilles, 
com ara separar la tramitació de les llicències de rehabilita-
ció de les d’obra nova, per agilitar-ne la concessió, de mane-
ra que no triguessin més dos mesos. 
Tenim un parc edificat que és urgent renovar. La major part 
dels barris perifèrics de les nostres ciutats es van aixecar als 
anys 60, sovint amb materials i tècniques constructives de-
ficients. De fet, el 70% dels edificis catalans es van construir 
quan no existia cap normativa sobre eficiència energètica.  
La rehabilitació segueix sent una assignatura pendent. Avui 
en dia no arriba al 30% de tot el que s’inverteix en construc-
ció, quan la mitjana europea és del 50%. 
Ara ens trobem enmig d’una pandèmia que ha generat una 
crisi econòmica de dimensions tan considerables que ha 
portat la Unió Europea a plantejar una inversió mai vista. 
1,6 bilions d’euros per impulsar la sostenibilitat (European 
Green Deal) i 750.000 milions (fons Next Generation) per 
reactivar l’economia, on una rehabilitació curosa amb el 
medi ambient té gran protagonisme.
La rehabilitació és damunt la taula, acompanyada d’una do-
tació econòmica que, per poder materialitzar-se, requereix 
de canvis estructurals obligatoris que passen necessària-
ment per la simplificació administrativa a l’hora d’accedir 
a les subvencions o les llicències d’obres.
La meta pot ser inabastable sense una coŀlaboració publi-
coprivada dirigida a analitzar els barris on actuar, ajudar les 
comunitats o crear eines digitals.
A Vilafranca, es preveu el Pla d’Intervenció Integral al Cen-
tre i carrer del Comerç (PIICC). Aquests plans se centren en 
la reurbanització de carrers per atorgar-los funcionalitat (en 
l’àmbit dels serveis viaris i xarxa de instaŀlacions), així com 
fer-los més agradables al passeig i dinamitzar el comerç. 
L’Ajuntament de Vilafranca ha d’aprofitar l’ocasió per fer 
més sostenible el parc d’habitatges envellit, prenent me-
sures ben senzilles, com agilitzar els tràmits i concedir per-
misos en menors terminis per a les rehabilitacions. Cal fer 
un esforç, entre l’Administració i entitats financeres, per a 
la gestió de les ajudes i el finançament necessari per a les 
obres.
Tenim el diagnòstic i tenim l’experiència, i el finançament 
és al nostre abast. Ara cal voluntat política per no perdre 
una oportunitat única de recuperar l’ocupació en un sector 
econòmic essencial.

4.3
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Article tècnic publicat a La 
Vanguardia amb declaracions i 
informació del CAATEEB

Quasi 300 impactes en premsa

Durant l’any 2021 s’han emès prop de 50 notes de premsa, amb un total de 373 (+10%) impactes en 
els mitjans general i del sector. El 77% han estat el resultat d’una acció proactiva mentre que el 23% 
prové de les consultes que els periodistes dirigeixen als representants i als experts del CAATEEB. 
S’ha establert un contacte periòdic amb periodistes especialitzats de la premsa general i s’ha man-
tingut un contacte continuat amb les revistes i mitjans digitals del sector. 

A més, s’han preparat i publicat diversos articles d’opinió en els principals mitjans de comunicació 
com La Vanguardia, L’Econòmic, Expansión, El 9Nou, Tres de Vuit, Regió 7, Tribuna Maresme i altres. 
Aquests articles han estats signats pel president del CAATEEB i també pels delegats comarcals en 
relació als àmbits territorials respectius. Completa aquesta acció de premsa la participació de di-
versos membres de la Junta de Govern i departaments del CAATEEB en reportatges, informacions i 
entrevistes emeses per la premsa escrita, ràdio i televisió. Val a dir que el gabinet de premsa també 
ha comptat també amb la participació de col·legiats i col·legiades que ens han facilitat assessora-
ment tècnic i dades d’interès. 

Tipologia de mitjà

Article del president

30/3/2021 about:blank

about:blank 1/1
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Els particulars només podran accedir a ajuts per canviar les finestres
i tancaments per un màxim de 5.000 euros

NextGeneration,
els fons de les finestres?

ROSA SALVADOR
Barcelona

Els fons Next Genera
tion UE per a la re
construcció poden
ser un impuls per a
l’eficiència energèti

ca dels edificis espanyols, però
l’impacte directe a les butxaques
dels ciutadans serà limitat: el pro
grama que ha fet arribar Espanya
a la Comissió Europea només
preveu ajuts als propietaris d’edi
ficis per canviar les finestres, de
fins a un 40% de la inversió i per
unmàxim de 5.000 euros per ha
bitatge.
Segons les dades del Col∙legi

d’Aparelladors, el programa pre
veu mobilitzar 6.820 milions
d’euros en ajuts a la rehabilitació,
centrats a millorar l’eficiència
energètica dels habitatges, però
d’aquests només la meitat (3.420
milions) esdestinarana la rehabi
litació “per a la recuperació eco
nòmica i social en entorns resi
dencials”, un concepte en què
s’inclouen 5 programes: actuaci
ons permillorar els barris; suport
a lesoficinesderehabilitacionsde
les administracions locals; ajuts a
la rehabilitació d’edificis sencers;
ajuts per elaborar el “llibre de
l’edifici” dels immobles que iden
tifica les possibles millores i un
“Programa de foment de lamillo
ra de l’eficiència energètica dels
habitatges”, que és l’únic dirigit
als propietaris dels immobles.
JordiMarrot, director de l’àrea

tècnica del Col∙legi d’Aparella
dors, Arquitectes Tècnics i Engi
nyers d’Edificació de Barcelona,
destaca que el programa d’ajuts,
tal com s’ha dissenyat, s’enfoca a
impulsar la rehabilitació d’edifi
cis sencers, que han d’escometre
lescomunitatsdepropietaris, i les
administracions públiques han
de donar suport en actuacions
com la regeneració de barris sen
cers.Aúltimahora, amés, s’ha in
troduït una línia d’ajuts per cons
truir habitatge social de lloguer.
Això, destaca Marrot, “és la pro
postaespanyola.Quansesàpiga la

Aquesta part, explica Marrot,
obligaelspropietarisa“fernúme
ros sobre si val la pena demanar
els ajuts públics”, ja que a més
d’assumir la complexitat de les
gestions per sol∙licitarles, com
putencomuningrésen l’IRPFpel
qual han de tributar al seu tipus
marginal.
Una via alternativa que estudia

el Govern per concedir aquests
ajuts és recuperar la deduccióper
rehabilitació d’habitatge habitual
en l’IRPF quan les obres millorin
l’eficiència energètica de l’habi
tatge. La deducció seria d’un 20%
quan les obres redueixin, com a

mínim,un7%lademandadecale
facció i refrigeració de l’habi
tatge; d’un 40% per a les que
aconsegueixin disminuir un 30%
el consum d’energia primària no
renovable; i d’un60%ferobresde
rehabilitacióenedificiscomplets,
gràcies a les quals s’aconsegueix
reduir la demanda d’energia pri
màrianorenovable, comamínim,
un 30%.
Mentrequeels ajuts als propie

taris no tenen condicions (es co
bren simplement documentant el
canvi en els tancaments, amb un
nombre de perceptors limitat pel
pressupost públic) la resta d’ajuts
a la comunitat de propietaris es
tancondicionats quees redueixin
les emissions de CO2, per això
s’haurandecentrar enactuacions
de cobertes i façanes, tot i que po
dran accedir també als ajuts els
projectes que incloguin millores
en l’accessibilitat i seguretat de
l’immoble o que retirin elements
amb amiant.
Els ajuts a la rehabilitació es

concedeixen sempre després de
les obres fetes, de manera que els
propietaris han d’emprendreles
sense saber quin serà el cost final
de la inversió. Això, reconeix
Marrot, fa que es concedeixin
majoritàriament a comunitats
ambfamíliesbenestants.EnelPla
Next Generation s’han inclòs
unes línies de suport a la vulnera
bilitat, quepermetrana les comu
nitats de veïns arribar a rebre una
subvenció pel 100% de l’obra.
S’entenen per vulnerables les fa
mílies que tenen dificultats per
pagar el subministrament elèc
tric, una situació que s’estima
afecta un 10% de la població, ex
plica Marrot. A la ciutat de Bar
celona hi ha a més ajuts a inter
vencions en finques d’alta com
plexitat (que allotgen famílies
amb problemes econòmics i so
cials, com la delinqüència o vio
lència intrafamiliar). “El proble
ma rau en les classes mitjanes,
que ni disposen de tants ajuts, ni
de tanta capacitat econòmica”,
resumeixMarrot.
A l’hora de renovar les fines

tres, no val tot. Els experts de Sto,
una firma alemanya especialitza
da en edificacions sostenibles, as
senyalen que són els elements
més importants a l’hora d’assegu
rar el voltant d’un edifici, i han de
tenir trencament de pont tèrmic i
vidredoble ambcambrad’aire in
termèdia de, almenys, 10mm. Ai
xí mateix, assenyalen, és preferi
ble que siguinde fulla batent oos
cil∙lobatent, ja que les corredisses
no són tan hermètiques.c

LV

Tasques de rehabilitació de la façana d’un edifici a Barcelona

L ’ A B C D E L S A J U T S

Objecte.Millorar l’eficiència
energètica dels habitatges.

Requisits. Els habitatges han de
ser residència habitual i per
manent dels propietaris, usu
fructuaris o arrendataris.

Actuacions
a) Les que redueixin, com a
mínim, un 7% la demanda de
calefacció i refrigeració de
l’habitatge o redueixin un 30%
el consum d’energia primària
no renovable.
b)Canvis de portes i
finestres.

Quantia
∙ La inversió màxima subven
cionable per habitatge serà de
5.000 euros, tot i que la inver
sió feta sigui superior.
∙ La inversió mínima per optar
a la subvenció és de 1.000
euros.
∙ La subvenció serà d’un 40%
de la inversió subvencionable.

Procediment
∙ Els ajuts els gestionaran la
comunitats autònomes, mit
jançant convenis amb l’admi
nistració local.
∙ S’han de sol∙licitar a les ofici

nes d’habitatge o de rehabilita
ció, dels ajuntaments o dels
consells comarcals. O a l’Agèn
cia de l’Habitatge de Catalu
nya (al carrer Aragó, a Barce
lona).
∙ S’han d’aportar les factures
de les obres fetes i un número
de compte, en què s’ingressarà
l’ajuda si l’administració la
concedeix, normalment al cap
de diversos mesos.
∙ Els ajuts tributen com a in
grés en la declaració de renda,
i si són concedides a la comu
nitat s’imputen als veïns pro
pietaris.

resposta de la Comissió Europea
el Govern publicarà un decret, i
llavors en sabremels detalls”.
La novetat més important res

pecte als plans anteriors d’ajuts a
la rehabilitació és la creació de
l’agent rehabilitador, una figura
quequedarà segurament reserva
da a grans empreses o grans pro
pietaris: s’ha de comprometre a
fer les obres, assumint el risc que
al final no obtinguin els ajuts pú
blics, explicaMarrot.
Aquest agent, tot i això, pot sal

varalgunsdelsproblemesqueen
fronten les comunitats que volen
rehabilitarelsseus immobles:que
no es poden deduir l’IVA i que
han d’imputar els ajuts que rebi
l’obra coma ingressos en ladecla
ració de renda dels propietaris.

Elsajutss’atorguen
desprésdefer lesobres,
demaneraques’hande
començarsense
saberneelcostfinal

Rehabilitació
en entorns
residencials
3.420 milions
d’euros
(50,1%)

Rehabilitació
d’edificis públics
1.080

Construcció
d’habitatges de
lloguer social
1.000

Programa de
regeneració i repte
demogràfic
1.000

Rehabilitació
energètica d’edificis
300

Dades en milions d’euros

Plans d’acció local de
l’Agenda Urbana Espanyola
20

Els fons Next Generation per a la rehabilitació

LA VANGUARDIAFONT: Col·legi d’Aparelladors de Barcelona

Digital generalista

Digital sector

Premsa escrita generalista

Ràdio

Digitals altres sectors

Agències

TV

Digital econòmica

Premsa escrita construcció

Premsa escrita econòmica

Tipologia de mitjà per sector          num %Co

Premsa sector M1 + M5 97 26%

Premsa generalista  M2 + M6 195 52%

Premsa econòmica  M3 + M7 8 2%

Altres  73 20%

TOTAL IMPACTES  373 100%

Tipologia per sector
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DELEGACIONS

Delegació de l’Alt Penedès-Garraf _160

Delegació del Bages-Berguedà-Anoia _166

Delegació del Maresme _172

Delegació d’Osona-Moianès _180

Delegació del Vallès Occidental _192

Delegació del Vallès Oriental _202

El Col·legi és present a les comarques del seu àmbit te-
rritorial per mitjà de les delegacions que han fet seus els 
objectius i funcions que corresponen al col·lectiu pro-
fessional de l’arquitectura tècnica. L’àmbit d’actuació 
propi del CAATEEB són les comarques de Barcelona, a 
través de la seu central a Barcelona i les delegacions de 
l’Alt Penedès-Garraf, Bages-Berguedà-Anoia, Maresme, 
Osona-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 pro-
fessionals i ciutadania d’aquestes comarques.

El 2021 el recordarem com a l’any en el que vam con-
tinuar convivint amb la pandèmia del Covid-19, això sí 
amb vacunes! Un any de trànsit entre la recuperació de la 
presencialitat i la virtualitat. Des de les delegacions, com 
al Col·legi en general hem aconseguit continuar oferint 
els nostres serveis i realitzar les activitats programades, 
en la mesura que ens ho ha permès la situació, fos com 
fos, virtualment, presencialment o de manera telemàtica, 
però amb la voluntat i l’esforç de continuar donant el mi-
llor servei als nostres col·legiats, a les entitats comarcals 
i a la ciutadania.
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Relacions amb l’entorn

Al llarg de l’any els membres de la comissió han assistit com a 
representants del CAATEEB a diferents convocatòries, reunions i 
trobades com ara les que es citen a continuació:

Fòrum Hèlix Garraf

Consell de la formació ocupacional, professional, 
universitària i contínua del Garraf

Oficina Jove Garraf

Sectorial de construcció | FEGP

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Consell de Promoció Econòmica del Garraf

Taula Local d’Habitatge

Col·legi d’Enginyers de Vilanova

SIAJ de Vilanova i la Geltrú 

SIAJ de Vilafranca del Penedès

S’han mantingut reunions amb els regidors d’urbanisme de:

Vilanova i la Geltrú

Sant Pere de Ribes 

Vilafranca del Penedès

I hem participat en tertúlies en diversos mitjans de comunicació:

Rtv Vilafranca

Canal Blau

La Delegació ha signat convenis de col·laboració amb:

Gremi de constructors del Garraf

Entrem

Les activitats de la Delegació han estat publicat en diaris comar-
cals:

La Fura

L’Eix Diari

Equip responsable

La delegacio de l’Alt Penedes-Garraf ha complert els primers 10 anys de vida. La comis-
sio territorial de la delegació està formada per Mertixell Bosch (delegada), Joan Jané, 
Joan Olivella, Josep Orriols, Isaac Martínez i Àngels Travé. La comissio territorial s’ha re-
unit periòdicament, dos dimarts al mes tot combinant el format presencial i amb la plata-
forma Teams, segons les condicions en cada moment i ha participat en representació de 
la professió en actes celebrats als municipis d’aquestes comarques, a més de participar 
en les activitats planificades per a l’any 2021.

Desprès de la parada obligatòria del 2020 degut a la situació de pandèmia, la Comissió es 
va marcar com a fites per aquest any tenir més presència a les nostres comarques a tra-
vés de col·laboracions amb les diferents entitats, algunes amb les quals ja tenien relació 
i d’altres de noves, arribar a la gent jove per fer difusió de la professió i tornar a reunir-se 
amb els ajuntaments. Com es pot comprovar a les línies que segueixen, aquestes fites 
s’han aconseguit en la mesura que la situació ens ho ha permès.

DELEGACIÓ  
ALT PENEDÈS-GARRAF

5.1

La seu de la 
Delegació del l’Alt 
Penedès-Garraf 
es troba ubicada 
a Vilafranca del 
Penedès.

Foto: Chopo.
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Serveis al col·legiat

Test Aluminós

La delegació facilita l’assaig per determinar la presencia de ci-
ment aluminós en una mostra de formigó d’una bigueta. Es un 
servei tant per a col·legiats com per al públic en general.

Entitat de Registre del Certificació Digital 
idCat

La delegació de l’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.

Formació, visites i  
sessions tècniques  

ABRIL

Trobada de tècnics municipals de l’Alt Penedès-Garraf 
Data: 9 d’abril 
 
Visita tècnica a un habitatge unifamiliar PassivHaus a Sitges 
Data: 10 d’abril

MAIG

Espai empresa: Cobertes sostenibles a càrrec de Chova 
Data: 18 de maig 
 
Trobada amb tècnics municipals del Garraf: expedients 
d’activitats 
Data: 27 de maig

JUNY

Trobada amb tècnics municipals de l’Alt Penedès: expedients 
d’activitats 
Data: 10 de juny 
 
Sessió sobre herències, responsabilitats i testaments 
Data: 14 de juny 
 
Espai empresa: Sistemes de protecció davant l’exposició al 
gas radó, a càrrec de Mapei 
Data: 15 de juny

El grup davant la façana 
del Centre Cultural de 
Sant Sadurní d'Anoia

OCTUBRE

Espai empresa: Control i gestió d’edificacions intel·ligents 
KNX, a càrrec de l’empresa Jung 
Data: 19 d'octubre

NOVEMBRE

Visita tècnica al Centre Cultural de Sant Sadurní d’Anoia 
Data: 18 de novembre 
 
Visita tècnica a un habitatge unifamiliar amb bioconstrucció 
a Sant Llorenç d’Hortons 
Data: 20 de novembre 

Servei d’atenció de  
Vilafranca del 
Penedès

La visita a l’habitatge 
construït amb 
tècniques de 
bioconstrucció

 
Curs: Control d’execució en instal·lacions d’aerotèrmia 
Data: 29 de novembre

DESEMBRE

Visita tècnica a la futura nova seu de Vinseum a Vilafranca 
del Penedès 
Data: 16 de desembre

La façana de les obres  
d’ampliació de la seu  
de Vinseum
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Comunicació, cultura i  
actes socials

1r Concurs de fotografia  
de l’Alt Penedès-Garraf

Dates. Novembre 2020-Febrer 2021.

Hi van participar 5 concursants amb un total de 44 
fotografies presentades. 

Fem 10 anys i ens mereixem un brindis!

Data: 9 de juliol

Hi van participar 41 persones.

Presentació del llibre de relats Fuzz II  
del company Félix Ruiz Gorrindo

Data: 10 de novembre

Hi van assistir 10 persones

2n Concurs de dibuix infantil  
de l’Alt Penedès-Garraf

Dates: novembre-desembre 2021

Participants: 5 nens i nenes.

Tast de cerveses

Data: 6 d’agost

Hi van participar 13 persones.

Visita a l’Observatori Astronòmic  
del Parc del Garraf

Data: 24 de setembre

Hi van assistir 27 persones 

El tast es va fer a la  
cerveseria Marscal de  
Sant Pere de Ribes

El grup va fer la trobada al 
claustre de Sant Francesc 
de Vilafranca

Racó a la plaça de Santa 
Maria de Vilafranca del 
Penedès.

Foto: Chopo.
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Relacions amb l’entorn i 
projecció 

Ajuntament de Manresa 

La Delegació del CAATEEB 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 tota la 
ciutadania i de millor posicionament  territorial. És per això que 
incorpora mesures objectives que han de permetre dimensionar 
l’abast de la transformació promoguda. Actualment s’està tre-
ballant en varis projectes de diferents àmbits. Es mantenen reu-
nions 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 establert un altre 
acord de col·laboració per facilitar als ciutadans la realització de 
les proves de laboratori que determinen la presència de ciment 
aluminós quan aquesta sigui necessària per a la realització de 
la ITE.

ITE a l’Ajuntament de Manresa 

La Delegació, conjuntament amb la delegació del COAC, ha signat 
un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament per a l’elaboració 
de les ITE de la ciutat. 

Consorci Viari de la Catalunya Central 

La Delegació del CAATEEB 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 CAATEEB 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.

Equip responsable

La Comissió Territorial del Bages-Berguedà-Anoia està formada 
per Cristian-Marc Huerta (delegat), Pere Vilarrubias, Marc Rovira, 
Conxi Pladellorens, Alba Xarpell i Jordi Claramunt. La Comissió es 
reuneix periòdicament i  treballa participant en actes dels munici-
pis de les tres comarques i seguint la planificació de les activitats 
que es van marcar per a l’any 2021, comptant amb la participació i 
col·laboració de diferents col·legiats i col·legiades.

DELEGACIÓ  
DEL BAGES-BERGUEDÀ-ANOIA

La nova seu de la 
Delegació del Bages-
Berguedà-Anoia a 
la cèntrica Plana de 
l’Om de Manresa

5.2

La comissió 
territorial de la 
Delegació del 
Bages-Berguedà-
Anoia 
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Intercol.legial Tècnica de la  
Catalunya Central

Al maig es va fer la renovació del conveni de col·laboració, que la 
Delegació  del Bages-Berguedà-Anoia té amb les entitats profes-
sionals que formen part de la Intercol·legial Tècnica del Bages-
Berguedà:

Demarcació de Catalunya Central del Col·legi d'Enginyers 
Industrials de Catalunya

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de 
Manresa

Demarcació de les comarques centrals del Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya

Delegació del Bages-Berguedà-Anoia del CAATEEB

Mitjançant aquest conveni, les entitats constitueixen un grup de 
treball per assolir els objectius d’organitzar conjuntament d'actes 
i jornades per obtenir una major assistència, influència i difusió 
en  l'àmbit territorial; promoure, emprendre i coordinar les accions 
necessàries per crear opinió i debat,  així com incrementar la 
col·laboració amb l'Administració i fer-la més eficaç.

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 puguin tenir un punt de referència del Col·legi al Ber-
guedà. Aquest conveni va ser renovat al gener per part de Jo-
sep Maria Serarols Ballús, president de l’Associació i Cristian 
Marc Huerta i Vergés , delegat del CAATEEB.  Mitjançant aquest 
acord, l’ACEB cedeix a la Delegació  la utilització de les seves 
instal·lacions ubicades a la seu social de la Plaça Tarascon, 8 de 
Berga per impartir formació i també poden ser utilitzades per la 
comissió territorial com a lloc de reunió al Berguedà. També es-
devé punt de recollida de documentació o objectes que la Dele-
gació vulgui fer arribar als col·legiats i col·legiades del Bergue-
dà. I fins i tot, els col·legiats podran sol·licitar un despatx o sala 
per dur a terme reunions de treball o contactes amb clients. Per 
altra banda, la Delegació podrà publicar una columna divulgati-
va sobre la professió a la revista de l’ACEB, i els col·legiats que 
formalitzin per primera vegada la seva inscripció com a socis de 
l’ACEB, tindran un descompte en la quota de l’ACEB, durant el pri-
mer any.

Test Aluminós

La Delegació ha signat amb l’Ajuntament un acord de col·laboració 
per facilitar als ciutadans la realització de les proves de laboratori 
que permeten determinar la presència de ciment aluminós quan 
aquesta prova sigui necessària per a la realització de la Inspecció 
Tècnica d’Edificis (ITE).

Taula de Territori i Sostenibilitat 

La Taula de la Construcció és un organisme impulsat per la Cam-
bra de Comerç de Manresa i format pels diferents agents impli-
cats en el sector de la construcció del Bages, entre els quals es 
troba la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia del CAATEEB. Es 
mantenen reunions periòdiques.

Associació cultural 

Col·laboració amb Els Tirallongues, grup de castellers de Manre-
sa del qual la Delegació és membre-soci des de 2019. A través 
de la seva entitat i en els medis que fan servir per donar-se ells a 
conéixer, apareix el logotip corporatiu del Col·legi en la seva web, 
també en la seva revista i en les carpes que puguin posar en ac-
tes festius populars del territori. 

Taula de la Construcció del Berguedà

La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia lidera la comissió de tre-
ball per fer propostes per a la millora de les ordenances municipals 
de Berga, en el marc de la 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 CAATEEB, compleix funcions 
de caràcter informatiu, consultor, gestor i resolutiu i, a instància 
dels Ajuntaments, també compleixen funcions interpretatives. Es 
mantenen reunions periòdiques.

Unió empresarial de l’Anoia

La Delegació del CAATEEB i la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) 
van renovar al gener el conveni de col.laboració que permet que 
els col·legiats puguin tenir un punt de referència del Col·legi a la 
comarca de l’Anoia. La signatura va anar a càrrec de Joan Domè-
nech Ventura, president de l’UEA i Cristian Marc Huerta i Vergès, 
delegat del CAATEEB. Els beneficis que són objecte d’aquest con-
veni són similars als acordats amb l’Associació d’Empresaris del 
Berguedà.

Aportacions a entitats culturals

Amics de la Seu (Manresa) i Amics del Romànic (Berga). La 
Delegació ja fa uns anys que contribueix amb una simbòlica 
aportació econòmica anual a cada una d’aquestes entitats que 
s’encarreguen de difondre l’art, la cultura i la història del territori 
des de les associacions.

 

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 col·legiades i per a tota la ciutadania. 
L’any 2021 es van fer 14 test aluminós. 

Entitat de Registre del Certificació Digital 
idCat

Després de dos anys sense fer-ho, la Delegació torna a poder va-
lidar el certificat digital IdCat als col·legiats i col·legiades i a tota 
la ciutadania que ho necessiti i per tant torna a ser una de les 
entitats a Manresa que pot validar-lo. D’aquesta manera contri-
buïm a reduir la llista d’espera de la ciutat de Manresa i voltants, 
ja que no són gaires entitats les que el poden fer.  Aquesta tasca 
es va tornar a reempredre al juliol. Es van tramitar 87 validacions 
(81 altes i 6 revocacions).



171MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL 2021170 DELEGACIONS

Comunicació, cultura  
i actes socials

Trobada de col·legiats i col·legiades 

El divendres 11 de juny es va fer la 33a Trobada de col·legiats i 
col·legiades. Va consistir en un tast de formatges que va tenir 
lloc a Mas Urpina i la seva formatgeria, “Formatges Muntan-
yola”, a Sant Salvador de Guardiola. Va ser tot un èxit de con-
vocatòria, amb la participació de 32 persones, la gran majoria 
col·legiats i col·legiades. Aquest any, degut  a les restriccions 
per la pandèmia, el format triat va ser aquesta trobada amb tast 
de formatges i no l’habitual sopar, que l’any passat tampoc es 
va poder realitzar.

L’especialista de l’empresa Formatges Muntanyola ens va as-
sessorar sobre les sis diferents varietats de formatge que ens 
presentaven i tothom va gaudir de les explicacions, amb un tast 
que va representar una delícia per als amants del formatge, un 
veritable viatge a través dels sentits gràcies a la intensitat dels 
sabors d’aquest producte. 

En el transcurs de la trobada es va retre homenatge als col·legiats 
i col·legiades amb 25 anys de professió, que dos companys feien 
al llarg del 2020. La trobada va ser presidida per Celestí Ventura, 
president del CAATEEB i Cristian Marc Huerta, delegat del Bages-
Berguedà-Anoia. La vetllada va finalitzar amb l’entrega a tots els 
assistents d’una bossa amb diferents productes de marxandatge 
de la Delegació fets  expressament per a l’ocasió. Posteriorment 
es va fer la tradicional fotografia de grup, finalitzada amb el de-
sig de fer la següent trobada-sopar amb la màxima normalitat el 
proper any 2022.

Estrena de Missió Rehabilita 

Igual com es va fer a totes  les seus del CAATEEB la Delegació 
del Bages-Berguedà-Anoia també va acollir, el 27 de setembre, 
l’estrena de Missió Rehabilita, el programa televisiu que té com 
a objectiu impulsar la cultura del manteniment i la rehabilitació 
dels edificis. Presentat per la periodista Cristina Puig, el pro-
grama va comptar amb la intervenció d'altres cares famoses de 
Televisió de Catalunya, com ara Francesc Mauri, Lídia Heredia i 
Tian Riba, que van explicar als televidents els beneficis concrets 
d'intervencions realitzades en barris i edificis arreu del país. El 
programa s'ha produït en el marc de la Setmana de la Rehabilita-
ció REhabilita 2021. La sala d’actes de la Delegació va comptar 
amb l'assistència de diversos col·legiats i col·legiades, així com 
els membres de la comissió territorial, els quals van poder seguir 
l'estrena simultània en directe.

Formació, sessions i  
visites tècniques 

GENER

Formació a mida per les empreses 
Continuació de la formació a mida que ha dissenyat el 
CAATEEB per a la Constructora del Cardener 
Dates: del gener al desembre 
Assistents: 8 alumnes de mitjana en cada sessió

MAIG

Webinar “Cobertes sostenibles: beneficis i bondats”, a càrrec 
de l’empresa Chova 
Data: 18 de maig 
Assistents: 19

JUNY

Webinar “Sistemes de protecció davant l’exposició al gas 
radó”, a càrrec de l’empresa Mapei 
Data: 15 de juny 
Assistents: 19

SETEMBRE

Programa formatiu en habilitats relacionals i de comunicació 
per a perfils tècnics 
Formació organitzada per la Intercol·legial. 
Dates: del 16 de setembre del 2021 al 17 de febrer de 2022 
Assistents: 13

OCTUBRE

Webinar “Solucions KNX de control i gestió d’edificacions 
intel·ligents”, a càrrec de l’empresa Jung 
Data: 19 d’octubre 
Assistents: 25

Exposicions

El 2 de desembre s’inaugurava a la Delegació del Bages-Bergue-
dà-Anoia l'exposició de pintura de l'artista autodidacta Josep 
Guixà, de Castellolí (Anoia). Inicialment, la inauguració d’aquesta 
exposició havia estat prevista per al 12 de març de 2020, un dia 
abans de què  ens comuniquessin  que el confinament, degut a 
la pandèmia, arribava a les nostres vides i l’exposició havia es-
tat ajornada. L’acte d’inauguració va comptar amb l'assistència 
de Joan Serra i Muset, alcalde de Castellolí i de membres de la co-
missió territorial de la Delegació, juntament amb l'artista acom-
panyat per la seva família i les seves amistats.

Exposició “Ciment en la pintura”, de Josep Guixà 
Dates: del 2 de desembre de 2021 al 28 de febrer de 2022

Visita a la Biblioteca de Montserrat

El 18 de desembre, la Delegació va organitzar una visita guiada a 
la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat, la qual va comptar amb 
una participació de 23 persones, les quals van poder gaudir de la 
pujada amb el cremallera des de Monistrol, així com del guatge 
per part de Carles Xavier Noriega, director de la Biblioteca.  Atès 
que era temps de Nadal i és habitual que pagesos i productors 
de la zona tinguin les seves parades al voltant del monestir, els 
membres de la comissió territorial de la nostra Delegació van 
lliurar un obsequi de proximitat als col·legiats i col·legiades que 
van participar en l'activitat. Tothom va gaudir tant  de la jorna-
da que es va fer el propòsit de repetir-la.

Data: 18 de desembre 
Assistents: 23

El tren cremallera que du 
els visitants a la serra de 
Montserrat.

Foto: Chopo.
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Relacions amb l’entorn

Ajuntament de Mataró

Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambien-
tal de Mataró

Aquest organisme té com a objectiu el control de les actuacions 
en els béns del patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciutat, 
amb especial atenció sobre els béns catalogats. Joan-Fèlix Mar-
tínez i Pere Móra formen part del Consell del Patrimoni i han as-
sistit a les reunions programades.

Consell Assessor Urbanístic de Mataró

Òrgan local de caràcter informatiu i deliberatiu en matèria urba-
nística. Miquel Àngel Delgado i Àxel Illa 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 facultat 
d’emetre informes, fer propostes o al·legacions. Joan-Fèlix Mar-
tínez ha assistit a les reunions programades.  

Consell Municipal de Medi Ambient

El Consell Municipal de Medi Ambient és un organisme de caràc-
ter consultiu en les matèries de competència municipal que afec-
tin de manera directa o indirecta al medi ambient. El Consell està 
integrat, entre d'altres, per representants d'entitats i organitza-
cions de la ciutat, així com dels grups polítics amb representació 
municipal. Fernando Valero i Núria Sauleda han assistit a les re-
unions 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. Fernan-
do Valero i Núria Sauleda han assistit a les reunions programa-
des.    

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 Sant Lluc ha realitzat la dotzena tempo-
rada d’exposicions a la delegació. Des del gener fins al desembre 
de s’han realitzat 9 exposicions amb un gran èxit de participació 
ciutadana.

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 Ma-
resme del CAATEEB, que té com a principals objectius fomentar 
la capacitació dels professionals en competències transversals, 
l’adquisició de noves competències tecnològiques que millorin 
l’eficiència i la productivitat dels professionals, l’accés a la infor-
mació sobre sortides professionals i el foment de l’emprenedoria.

Equip responsable

La Comissió Territorial del Maresme està formada per Joan-Fèlix 
Martínez (delegat), Pere Móra, Ferran Valero, Núria Sauleda, Mi-
quel Àngel Delgado i Àxel Illa. La Comissió Territorial s’ha reunit 
periòdicament amb l’objectiu de planificar i fer el seguiment de 
l’activitat de la delegació. 

DELEGACIÓ  
DEL MARESME

Seu de la Delegació 
del Maresme a la 
Plaça Xammar de 
Mataró 

5.3
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Reserva de sala

Els col·legiats tenen a la seva disposició dues sales, la sala de juntes i la del 
despatx, sense cost però dins de l’horari d’obertura de la delegació. Aquest 
servei es va iniciar l’any 2011 i ha continuat oferint-s’hi fins a l’actualitat. 

Formació i sessions tècniques

Sessions informatives, tècniques i espai empresa

Les sessions informatives, sessions tècniques i els espais empresa han su-
posat un total de 12 participants. 

• Espai empresa: “Cobertes sostenibles. Beneficis i bondats”, a càrrec 
de l’empresa Chova 
Data: 18 de maig 
Assistents: 2

• Espai empresa: “Sistemes de protecció davant l’exposició al gas 
radó”, a càrrec de l’empresa Mapei 
Data: 15 de juny  
Assistents: 5

• Espai empresa: “Control i gestió d’edificacions intel·ligents”, a càrrec 
de l’empresa Jung 
Data: 13 de juliol i 19 d’octubre   
Assistents: 5

Col·laboració amb Te de Tertúlia

La delegació ha continuat la seva col·laboració amb l’entitat cul-
tural 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 desenvolu-
pa en el marc de les humanitats. S’han realitzat 4 conferències. 
Es duen a terme sempre les tardes dels dimarts i consisteixen 
en cicles de xerrades culturals.

Col·laboració amb Càritas Interparroquial  
de Mataró

Segueix el conveni de col·laboració entre Caritas Interparroquial 
de Mataró i la Delegació del Maresme del CAATEEB en matèria 
de manteniment d’immobles destinats a funcions socials. El CA-
ATEEB facilita la participació voluntària dels seus professionals 
en el manteniment i conservació d’immobles, habitatges i altres 
espais destinats a fundacions socials de Càritas Mataró.

Intercol·legial Tècnica del Maresme

La Intercol.legial Tècnica del Maresme que configuren el CAA-
TEEB i el COAC  continua treballant per solucionar temes d’interès 
comú amb els ajuntaments i administracions i ja es treballa per 
incorporar-hi el Col.legi d’Enginyers. Enguany ha treballat per 
promoure la modificació puntual del Pla General de Mataró en 
l’àmbit del nucli urbà. Aquest 2021 també ha participat en la mi-
llora dels conceptes de redacció de l’acceptació de les llicències 
municipals.

Proposta de conveni per fomentar  
la rehabilitació

Durant l’any 2021 hem treballat per facilitar la signatura d’un 
conveni de col·laboració entre el CAATEEB, el COAC, el Col·legi 
d’Enginyers Industrials, el Col·legi d’Enginyers Graduats i Engin-
yers Tècnics Industrials, el Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres 
Públiques i l’Ajuntament de Mataró per activar la rehabilitació 
d’edificis a la ciutat amb l’anomenat Projecte Mataró, promogut 
en el seu origen pel president del CAATEEB, Celestí Ventura i el 
reprsentant de Junts per Mataró, Xavier Font.

6a Mostra d’Arquitectura del Maresme

El 8 de juliol, Joan-Fèlix Martínez va assistir a la lectura de ve-
redicte de la 6a. Mostra d'Arquitectura del Maresme, així com al 
lliurament del guardó de la 3a. edició dels Premis Puig i Cadafalch 
Maresme, acompanyat de  Núria Sauleda i  Pere Móra, membres 
de la comissió territorial, que varen formar part d'ambdós Jurats. 
Els certàmens es celebren en paral·lel i tenen en comú la promo-
ció de la bona arquitectura com a eina per millorar les condicions 
de vida i l'activitat dels entorns més propers i el reconeixement 
a tots els agents que la fan possible: promotors, tècnics i cons-
tructors. Enguany l'acte va tenir lloc al Museu de Can Marfà de 
Mataró.

Tractament de residus sòlids urbans

Fernando Valero, membre de la comissió territorial, com a repre-
sentant del CAATEEB en el Consorci per al Tractament de Resi-
dus Sòlids Urbans del Maresme, ha participat en el desenvolu-
pament de l'aplicació que es posarà en marxa, arran de l'estudi 
d’immissió de les olors de la planta de la Nacional II a Mataró. 
L'estudi preveu posar a disposició dels ciutadans una aplicació 
per registrar les incidències de les olors percebudes, pertanyin o 
no al centre de tractament de residus.  L'Estudi tindrà una dura-
da de 2 anys prorrogable i comptarà amb l'empresa Odornet per 
desenvolupar-lo.

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. Durant el 2021 s’han realitzat 
143 altes i 25 revocacions de Idcat.

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. Durant el 2021 s’han 
recollit 20 proves de Test Aluminós. 
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Exposicions

• “Pinhai Vilardell” de F. Javier Lozano Vilardell 
Dates: del 22 de gener al 14 de febrer

• “_DINS” col·lectiva de dibuix, de diversos artistes 
Dates: del 26 de febrer al 28 de març 

• “Núria Candau”, de Núria Candau 
Dates: del 9 d’abril al 2 de maig

• “Punts de llibre 2021”, de diversos artistes 
Dates: del 21 de maig al 27 de juny

• “Art en vidre: artesans i artistes”, de Marta Duran, Mònica 
Vilert, Laia Arnau i Ricard Jordà 
Dates: del 9 de juliol a l’1 d’agost

• “Col.leccions privades” de Jordi Arenas 
Dates: del 23 d’octubre al 22 de novembre

• “LITURGIA olis i grafit”, de Máximo Almeida 
Dates: del 18 de setembre al 10 d’octubre

• “Ratllats”, de Francesc Bas 
Dates: del 22 d’octubre al 14 de novembre

• “15x15”, de diversos artistes 
Dates: del 15 de desembre al 9 de gener de 2022

Comunicació, cultura i actes 
socials 

Cultura, actes socials i d'oci 

Els actes culturals, socials i lúdics han suposat un total de 432 
participants durant el 2021.

• Tardes culturals: Quatre mirades a Beethoven 
Dates: 9, 16, 23 i 30 de novembre 
Assistents: 156

Exposició Punts de llibre 
2021

Exposició Litúrgia

Exposició Art en vidre:  
artesans i artistes

Visita al clos 
arqueològic de 
Torre Llauder
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Taller per a nens: “Cuida la casa com cuides 
el teu cos”

La delegació es va apropar a l’Escola Maristes Valldemia de Ma-
taró per dur a terme el taller per a nens “Cuida la casa com cuides 
el teu cos” en el qual hi van participar 3 classes amb 75 nens i 
nenes.

Dates: 12, 14 i 16 d’abril  

Xerrades tècniques als instituts

L’any 2021 ens hem apropat als instituts per realitzar unes xerra-
des tècniques sobre energies renovables que han anat a càrrec 
del company Roger Bancells, de l’empresa Bancells Ecotècnics, 
acompanyat pel delegat Joan-Fèlix Martínez. La xerrada parla de 
l'eficiència energètica,    les ajudes indirectes per reduir els con-
sums d'un edifici com l'aïllament tèrmic, les fusteries d'alumini 
amb tall de pont tèrmic, tendals, energies renovables, tot  lligat 
amb la factura elèctrica i la solar fotovoltaica. 

• Institut Damià Campany 
Data: 15 de novembre 
Assistents: 25 alumnes de 4t d’ESO

Taller per a nens: “Cuida la casa com cuides 
el teu cos”

• Visita al Clos Arqueològic de la Torre Llauder de Mataró 
Data: 30 d’abril 
Assistents: 12

AtrAPA_km

Aquest any 2021, una de les fites que teníem a la Delegació del 
Maresme era, desprès d’un any sense poder fer activitats con-
juntes, retrobar-nos amb els companys i companyes de profes-
sió d’una manera lúdica. És per això que hem realitzat la “I cursa 
entre delegacions i Seu central de Barcelona” amb AtrAPA_km, on  
les diferents seus col·legials han competit entre elles per veure 
qui aconseguia, durant una setmana, fer més kilòmetres cami-
nant, corrent o en bicicleta. No només s’ha recorregut el territori: 
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, sinó que hem sortit de Ca-
talunya dibuixant recorreguts per Aragó, País Valencià i Andalu-
sia. Hem caminat per les Balears i Pirineus, i fins i tot hem pintat 
França i Gran Bretanya amb els colors de les delegacions. Hem 
sumat 4.629,1 km amb un total de 164 participants entre les 6 
delegacions i Barcelona. Enguany els guanyadors han estat els 
participants de la Delegació del Vallès Oriental amb 1.628,80 km 
assolits.  

• I cursa entre delegacions i seu central de Barcelona 
Dates: del 30 d’octubre al 7 de novembre 
Assistents: 164

Ràdio Premià: espai “Tot d’una”

Els membres de la comissió territorial del Maresme van participar 
en un cicle d’entrevistes a Radio Premià per parlar de temes tèc-
nics i d’interès per al ciutadà. 

• Entrevista a Joan-Félix Martínez parlant sobre “Parets de 
tàpia” 
Data: 3 de novembre

• Entrevista a Miguel Àngel Delgado parlant sobre “ITE i 
manteniment dels edificis” 
Data: 17 de desembre

Estrena de “Missió Rehabilita”

Totes les seus del CAATEEB van acollir l’estrena de Missió Reha-
bilita, el programa televisiu per impulsar la cultura del manteni-
ment i la rehabilitació dels edificis, presentat per Cristina Puig i 
amb la intervenció d'altres cares famoses com Francesc Mauri, 
Lídia Heredia i Tian Riba, que ens expliquen els beneficis concrets 
d'intervencions realitzades en barris i edificis. 

Data: 27 de desembrePlatja de Vilassar de Mar.

Foto: Chopo.

Tallers infantils per 
aprendre a cuidar la casa



181MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL 2021180 DELEGACIONS

substitució del tradicional sopar de col·legiats. En definitiva ens hem adaptat a una 
nova manera de fer!

En l’àmbit de la comunicació s’ha aconseguit publicar un article d’opinió trimestral 
al mitjà de premsa comarcal de més ressò, El 9 Nou,  gràcies a la inestimable ajuda 
dels companys de Comunicació del Col·legi. A finals d’any vam poder reprendre per 
fi  les exposicions a la nostra sala, amb molta assistència el dia de la inauguració, 
amb un nou projecte “Art al quadrat” on exposen dos artistes de diferents discipli-
nes, tot un èxit.

S’ha fet publicitat de les sessions, formació i jornades organitzades a Barcelona via 
videoconferència i hem potenciat la comunicació via Telegram amb els col·legiats i 
col·legiades per mantenir-los informats de totes les novetats. A més, s’hi ha afegit 
comunicats de les ofertes de treball que afecten la nostra demarcaciói.

DELEGACIÓ  
D'OSONA-MOIANÈS

Seu de la Delegació 
d’Osona-Moianès a 
la Rambla Passeig 
de Vic 

El 2021 el recordarem com a l’any en el que vam continuar convivint amb la pan-
dèmia del Covid-19, això sí, amb vacunes! Un any de trànsit entre la recuperació de 
la presencialitat i la virtualitat. Des de la Delegació, com en el Col·legi en general, 
hem aconseguit continuar oferint els nostres serveis i realitzar les activitats, en la 
mesura que ens ha permès la situació, fos com fos, virtualment, presencialment o 
telefònica, però amb la voluntat i l’esforç de continuar donant el millor servei als 
nostres col·legiats i col·legiades, a les entitats comarcals i a la ciutadania (aquest 
any hem batut rècords de tramitacions de signatures digitals IDCat). Hem mantin-
gut oberta la seu de Vic i atès presencialment tot l’any en el nostre horari habitual i 
hem recuperat les reunions de comissió territorial a la Delegació.

També hem ofert activitats adaptant-nos a la situació, virtualment amb els espais 
empresa de delegacions i presencialment amb visites d’obra i altres activitats a 
l’aire lliure que ens han permès continuar amb els nostres objectius, visites d’obres 
i una trobada col·legial diferent, un Pitch & Putt amb càtering, tot a l’exterior, en 

L’equip que conforma 
la comissió territorial 
d’Osona-Moianès

Equip responsable

En el decurs de l’any 2021, els membres de la comissió territorial 
s’han reunit setmanalment, els dijous a la tarda tot recuperant la 
presencialitat de les reunions, per tractar assumptes referents al 
funcionament dels serveis, programació i organització d’activitats 
tant de caire professional 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 està constituïda per David Mer-
cader (delegat), Marc Manubens, Andreu Riera, Meritxell Guiteras, 
Manel Alemany i Elisenda Parés. 

5.4
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Des del CAATEEB s’ha treballat per organitzar diverses activitats 
durant la fira el proper febrer del 2022 que es concretaran en les 
següents jornades:

• Sessió informativa sobre els nous fons Next Generation a 
càrrec de Jordi Sanuy 
• Sessió informativa sobre Economia circular a càrrec de Jordi 
Marrot 
• Sessió informativa sobre Passivhauss a càrrec de Micheel 
Wassouf

Dia: 11 de novembre  
Assisteix: David Mercader

Defensa de la valoració dels tècnics municipals

Reunió per tractar sobre la valoració de la complexitat 
tècnica dels llocs de treball dels arquitectes tècnics a 
l’Ajuntament de Vic, davant el malestar de la plantilla de 
tècnics. Els serveis jurídics del CAATEEB van presentar un 
recurs a la valoració realitzada en el procediment per aprovar 
la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament (RLLT).  
 
Data: 6 d’agost 
Lloc: Alcaldia / Ajuntament de Vic 
Assisteix: David Mercader

Ajuntament de Manlleu 

Sessió de retorn dels resultats obtinguts arran dels treballs 
realitzats pels diferents grups de treball i presentació de la 
proposta de full de ruta de l’Agenda 2030 Manlleu. En aquesta 
es du a terme una priorització dels ODS per als propers anys 
al municipi, juntament amb els principals reptes identificats i 
el model de governança que es preveuen per poder afavorir el 
coneixement i la participació de tothom en el projecte.

Data: 12 de gener 
Assisteixen: Meritxell Guiteras i Elisenda Parés

Professions col·legiades

Trobada en línia amb representants de totes les professions 
vinculades a un col·legi professional, per debatre al voltant 
de les idees del llibre de l’arquitecte Jordi Ludevid titulat Una 
ciudad de profesiones i que va comptar amb l’assistència de 
l’autor.

Data: 25 de febrer 
Assisteix: David Mercader

Ofrena floral de l’11 de setembre

El CAATEEB i el COAC van fer conjuntament l’ofrena institucio-
nal sota la placa de Bac de Roda a la ciutat de Vic, dins dels 
actes organitzats per l’Ajuntament.

Data: 11 de setembre 
Assisteixen: David Mercader (CAATEEB) I Josep Vilamala 
(COAC)

Relacions amb l’entorn

Ajuntament de Vic

Oficina local d’habitatge

Les regidores Susagna Roura i Núria Homs ens van convidar a 
la sessió informativa via Zoom per informar-los sobre les polí-
tiques d'habitatges que us poden interessar en el nostre àmbit 
professional:

1. Increment IBI per pisos buits 
2. Reducció IBI en casos concrets 
3. Programa IN-VIC 
4. Programa REALLOTGEM  
5. Ajuts al lloguer 
6.Oficina d'Intermediació en deutes d'habitatge 
7.  Subvencions per instal·lació ascensors. 
8. Tràmits que podem fer com oficina gestora

Data: 11 de febrer 
Assisteixen: David Mercader i Meritxell Guiteras

Oficina local d’habitatge

Visita institucional i intercanvi d’impressions referent als 
ajuts i subvencions que oferirà l’entitat 
 
Data: 10 de març 
Lloc: Oficina Local d’Habitatge de Vic 
Assisteixen: David Mercader i Meritxell Guiteras

Pla de Mobilitat

Trobada informativa per definir el Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible i els eixos d’actuació a la ciutat de Vic 
 
Data: 10 de març 
Lloc: Oficina Local d’Habitatge de Vic 
Assisteixen: David Mercader i Meritxell Guiteras

Mercat del Ram

Assistència al pregó inaugural del Mercat del Ram 2021 
“Ciutats del passat, del present i del futur” a càrrec d’Elisabet 
Viladecans-Marsal, catedràtica d’economia de la UB 
 
Data: 25 de març 
Lloc: Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic 
Assisteix: Elisenda Parés

Fires i mercats de Vic

Reunió amb Anna Colomer, responsable de l’organització 
de fires, per parlar de la col·laboració del CAATEEB en 
la coorganització de la Fira sobre energies renovables i 
construcció sostenible que tindrà lloc al recinte firal del 17 al 
19 de febrer de 2022 
 
Dia: 4 de maig 
Lloc: Fires i mercats (Consell Comarcal d’Osona) 
Assisteixen: David Mercader i Meritxell Guiteras

Reunió de seguiment en format telemàtic amb totes les 
entitats coorganitzadores de la Fira (CAATEEB, Incafust, 
COAC, etc). S’estableix un comitè organitzador amb els 
principals representants de les institucions, en el qual hi 
serà representat el CAATEEB mitjançant el seu delegat David 
Mercader i la vocal Meritxell Guiteras 
 
Dia: 20 de maig 
Assisteix: David Mercader 

Reunió del comitè organitzador de la fira FECS. La idea és 
dividir la fira en diferents mostres o salons de la següent 
manera: Bioenergia, Autoconsum elèctric i Construcció 
sostenible. Es creen diferents comitès tècnics que 
col·laboraran en l’organització de jornades tècniques, 
concursos i activitats paral·leles a la fira, segons els 
interessos sectorials del moment i assessorà en la línia a 
seguir i els temes d’interès del moment. El CAATEEB forma 
part del comitè sobre construcció sostenible 
 
Dia: 30 de juny 
Assisteixen: David Mercader i Meritxell Guiteras

Reunió de seguiment comissió organitzadora de la FECS 
 
Dia: 29 de setembre  
Assisteixen: David Mercader i Meritxell Guiteras

Ofrena de la Diada de 
Catalunya
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Acte 30è aniversari de l’empresa LOSTEC

Sopar de celebració del 30è aniversari del Laboratori de 
Control de Qualitat Lostec, empresa accionariada per 
arquitectes tècnics de la comarca d’Osona 
 
Data: 19 de novembre 
Lloc: Mas d’Osor (Viladrau)  
Assisteixen: David Mercader i Andreu Riera

Comissió de Patrimoni de la  
Catalunya Central

El Col·legi hi està representat amb el company Marc Manubens, 
el qual assisteix periòdicament a les reunions d’aquesta comis-
sió, en la qual es valoren i autoritzen les intervencions en edificis 
catalogats com a immobles d’interès patrimonial de les comar-
ques centrals i manté informada a la delegació puntualment. 

Patronat de la ciutat antiga de Vic 

Enguany el Patronat de la Ciutat Antiga de Vic ha renovat tots 
els seus càrrecs. El Col·legi ha nomenat com a representant el 
company Manel Alemany, el qual ha assistit periòdicament a les 
reunions d’aquesta comissió i manté informada la delegació dels 
acords que s’hi prenen.

Conveni amb Càritas Diocesana de Vic 

La delegació d’Osona-Moianès del CAATEEB té signat un con-
veni amb Càritas Diocesana per facilitar la participació volun-
tària dels seus professionals en el manteniment i conservació 
d’immobles, habitatges i altres espais destinats a funcions so-
cials de Càritas en l’àmbit territorial de la Diòcesi del Bisbat de Vic. 

Col·legi d’Arquitectes d’Osona

S’han mantingut diverses reunions i un contacte molt fluid amb 
la Delegació d’Osona del COAC durant tot l’any, quant a temes 
que afecten als dos col·lectius professionals, la qual cosa ha per-
mès sumar sinèrgies.

Serveis al col·legiat 

Atenció col·legial

Des de la Delegació d’Osona i el Moianès oferim un ampli ventall 
de serveis al col·legiat i als usuaris relacionats amb la nostra ac-
tivitat professional tant a nivell presencial, telefònic com digital  
(tramitació del servei de validació d’actuacions professionals, 
assessorament, formació, jornades, activitats lúdiques i cultu-
rals, relacions amb entitats comarcals, etc) amb la voluntat de 
facilitar la seva tasca i donar una bona atenció personalitzada. 
Durant tot l’any 2021 hem obert la delegació amb normalitat, dins 
de l’horari habitual.

Entitat de Registre del certificat digital Id-
Cat

La delegació és entitat de registre del certificat d' identitat digital 
català IDCAT i ofereix aquest servei de validació a col·legiats i 
usuaris en general. Enguany s’ha tramitat 422 signatures digi-
tals. La necessitat de fer les gestions via digital va fer que les 
sol·licituds es disparessin i hem batut rècord de sol·licituds.

Proves de laboratori

Facilitem les proves d’assaig de ciment aluminós, difracció de 
raigs X, clorurs, sulfats i carbonatació entre d’altres.

Formació, sessions tècniques 
i jornades

3 visites tècniques a l’espai Vicpuntzero

Es van fer 3 interessants visites a la zona zero d’origen de la ciu-
tat. L’objectiu inicial de les obres a la Capella Fonda de l’església 
de la Pietat era dotar la ciutat de Vic d’un espai on poder pro-
jectar un vídeo màpping explicant la seva formació. Durant les 
excavacions arqueològiques van aparèixer petjades de la forma-
ció romana de Vic, sitges d’emmagatzematge de gra i fonaments 
d’edificis romans. Al mateix temps es va descobrir que darrera la 
paret posterior de la Capella encara quedava molta part visible de 
la paret del castell dels Montcada, i es va fer l’enderroc d’aquesta 
paret per tal de fer visible aquestes restes medievals. Aquestes 
troballes van fer canviar tot el projecte original i modificar-lo per 
poder donar valor a les restes trobades i al mateix temps poder 
utilitzar l’espai per a l’idea original, ara reforçat per la presència 
dels tres elements fonamentals de la formació de la ciutat. Amb 
motiu de les restriccions sanitàries, les visites estaven limitades 
a grups de 10 persones.

Dates: 29 de gener, 5 i 12 de febrer 
Guies: Jordi Auguet i Marc Pérez (Ajuntament de Vic)  
Assistents: 30 

Visita tècnica a l'espai 
Vicpuntzero
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Visita a les obres de construcció de la nova 
biblioteca municipal Pilarin Bayés de Vic

L’edifici preveu la construcció d’una biblioteca i un conjunt de zo-
nes destinades a formació i lleure amb el següents espais:

• Biblioteca amb un fons documental d’111.000 volums, dotada 
amb sistema de gestió d’auto préstec amb sistema automatitzat 
de retorn de llibres i compactes automatitzats en sala. 
• Aula d’auto formació i aula d’informàtica. 
• Àrea de música i imatge i espai LAB.  
• Sala polivalent amb aforament de fins a 140 persones o 64 
places d’estudi. 
• Oficina d’atenció ciutadana. 
• Aparcament amb 38 places (2 d’electrificades), 10 places per 
bicicletes i 2 motos. 
• Restaurant cafeteria. 
• Jardí exterior, espai de la memòria.

Data: 31 d’abril 
Guia: Miquel Autet, arquitecte tècnic municipal, director 
d’execució de l’obra i responsable del contracte.  
Assistents: 12

Visita a l’empresa KUB’S de Vic

En aquesta ocasió es va fer una visita a l’empresa Kub’s by Kit’s, 
una constructora de cases modulars 100% amb més de 30 anys 
d’experiència en el sector del disseny i la construcció. El procés 
de producció és totalment industrialitzat i permet la màxima per-
sonalització de l'habitatge, al mateix temps que presenta altres 
avantatges clau com l'execució ràpida (entre 4 i 5 mesos), eficaç 
i a un preu tancat, sense desviacions finals en el cost d'execució. 
Els mòduls es fabriquen offsite, en el que anomenen el Kub's Hub, 
l’espai de producció i un cop acabats aquests es traslladen al 
terreny d'ubicació, on només caldrà fer els últims ajustos i con-
nexions.

Data: 2 de juliol 
Guies: Eduard Vidal, director executiu; Pep Comas, arquitecte 
tècnic i Nil Vidal, director creatiu.   
Assistents: 12

Visita a les obres de restauració de 
l’Escrivania de la Catedral de Vic

El  projecte de rehabilitació parteix del conveni establert entre el 
Ministeri de Foment i el Bisbat de Vic per restaurar diferents zo-
nes de la catedral de Sant Pere de Vic, dins el programa Episco-
pus 2015-2018, com són.

• Restauració de la capella barroca de Sant Bernat Calbó. 
• Rehabilitació integral de l'edifici de l'Escrivania i la sala barroca 
de sobre la sagristia.  
• Restauració de les façanes nord: capella de Sant Bernat, 
galeria nord i Casa de l'Escrivania; les façanes de llevant del 
carrer dels Dolors; la façana de migdia del carrer Albergueria i 
les façanes de les capelles de l'est del claustre: part gòtica i part 
neoclàssica. 
• Renovació de les cobertes dels àmbits esmentats.

Data: 30 d’abril 
Guies: Mn Josep Maria Riba, director del Museu Episcopal de 
Vic i delegat episcopal per al patrimoni cultural; Rafael Vila 
Rodríguez, arquitecte projectista i director de les obres i Marc 
Manubens, arquitecte tècnic i director d’execució de l’obra.  
Assistents: 19 

Visita a les obres de restauració de 
l’Escrivania de la Catedral de Vic i  
la Canònica Romànica

Les obres de l’Escrivania van finalitzar recentment i es va explicar 
com s’havia desenvolupat tot el procés de rehabilitació. Pel que 
fa a les obres de la Canònica, el seu objectiu és posar en valor els 
espais arquitectònics romànic i barroc, mantenint les restes tro-
bades a les excavacions realitzades i adequant-ho perquè sigui 
un espai visitable i permetre puntualment la celebració d’actes 
culturals de petit format. L’actuació es concreta en els següents 
espais:

• Àmbit interior de la planta baixa del que s’anomena Canònica 
Romànica. 
• Àmbit interior de la planta baixa a sota de la Capella de la 
Rodona. 
• Rampa d’accés des del claustre inferior fins al nivell de sota la 
Capella de la Rodona. 
• Via d’evacuació per l’espai exterior de llevant fins al carrer 
Albergueria.

Data: 12 de novembre 
Guies: Rafael Vila Rodríguez, arquitecte projectista i director 
de les obres i Marc Manubens, arquitecte tècnic i director 
d’execució de l’obra.  
Assistents: 10

Casa modularRestauració de la 
capella barroca

Estat de les obres 
durant la visita 
realitzada

Obres a la catedral 
de Vic
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a formar part de la junta del Cine Club Vic i durant els anys se-
tanta va destacar per la seva participació política a l’Assemblea 
de Catalunya, a la Taula Unitària d’Osona i a la Coordinadora 
d’Entitats, lluitant per la recuperació de la democràcia , la llengua 
i la cultura.

Interiorista de prestigi, 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 o la joieria Nogué que van estar nominats als premis FAD 
d’arquitectura, la pastisseria Cors de Tona, el desaparegut Nic-
sent o el “submarí” de l’Òptica Estrada entre d’altres. Al Col·legi 
d’Aparelladors ens quedarà la seva empremta ja que fou respon-
sable del disseny de la primera seu ubicada a la Plaça Major el 
1974 i també de l’actual a la Rambla del Passeig, inaugurada 
l’any 2010.

Lloc: Sala Modernista del Casino de Vic 
Data: 16 d’abril

 

Espai empresa

• Cobertes sostenibles, enjardinades, Cool Roof i 
descontaminants. Beneficis i bondats, a càrrec de l’empresa 
Chova  
 
Data: 18 de maig    
Assistents: 19

 
• Sistemes de protecció davant l’exposició al gas radó a 
càrrec de l’empresa Mapei 
 
Data: 15 de juny    
Assistents: 19

 
• Solucions KNX de control i gestió d’edificacions intel·ligents 
a càrrec de l’empresa Jung 
 
Data: 19 d’octubre   

Comunicació, cultura i  
actes socials

Homenatge al company Jaume Cabeza

Exposició

“Sobre blanc tot funciona”

1995-2020 / 25 anys d’exposicions al Casino de Vic 
A Jaume Cabeza (1942-2018)  

El Casino de Vic va decidir, fa 25 anys, habilitar com a espai expo-
sitiu el passadís que du fins a la sala modernista d’aquesta seu. 
Durant aquests anys, artistes i visitants han pogut gaudir d’un 
espai compromès amb les arts plàstiques i amb la contempo-
raneïtat. Per commemorar l’efemèride, s’ha optat per organitzar 
una exposició, dedicada a l’aparellador Jaume Cabeza, autor de 
la rehabilitació de l’espai. Ell va ser un dels principals impulsors 
de la Delegació d’Osona i primer delegat de l’oficina de Vic, d’on 
fou també responsable de l’àmbit cultural i d’activitats.

La mostra va acollir obra seleccionada d’alguns dels artistes que 
han exposat a la sala durant aquests anys: Xavier Auseller, Marc 
Badia, Toni Bover, Alícia Casadesús, Albert Coma Bau, Jordi Co-
mas, Jordi Crusats, Marià Dinarès, Anna Dot, Toni Ferron, Joan 
Furriols, Toni Garcia, Quique Giménez, Xesco Jiménez, Jordi La-
fon, David Muñoz, Arnau Musach, Toni Padrós, Joan Pujol-Creus, 
Mireia Puntí, Marina Raurell, Montsita Rierola, Aina Roca i Josep 
Vernis.  

Lloc: Sala d’exposicions del Casino de Vic 
Del 26 de març al 30 de maig

Taula rodona

Jaume Cabeza i la ciutat

1995-2020 / 25 anys d’exposicions al Casino de Vic 
A Jaume Cabeza (1942-2018)  

La sessió va comptar amb la participació de Josep Cullell, apare-
llador i antic delegat de la Delegació d’Osona; Andreu Roca, expre-
sident del Casino de Vic i Josep Vernis, artista, amb l’arquitecte 
Ferran Blancafort com a moderador.

Jaume Cabeza i Fontdevila va néixer a Vic l’any 1942. Quan era a 
Barcelona estudiant la carrera va viure activament els moviments 
estudiantils de principis dels seixanta i posteriorment va partici-
par en la renovació i la democratització del Col·legi d’Aparelladors 
de Catalunya i Balears. La seva activitat va traspassar l’interès 
exclusivament professional: a finals dels anys seixanta va entrar 

Intervenció del 
delegat David 
Mercader
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Exposicions 

Sotaboscos

Trobada de tardor d’una pintora i un fotògraf  
del Collsacabra

Del 3 de desembre al 27 de gener 
Inauguració amb audició musical amb Artur Pàmies 
Assistents: 50 

L’Empar Barcons i en Jordi Vilaregut, tots dos residents a 
l’Esquirol i amb arrels al Collsacabra, són persones de treball 
reposat i constant. Cada un en el seu camp i per la seva banda, 
l’última etapa del seu treball és una immersió en els sotabos-
cos de les rouredes i fagedes del Cabrerès. Recorrent corriols 
de bosc i internant-se per sota les branques baixes dels arbres, 
perdent-se entre arbustos i bardisses, busquen i troben racons 
que es fan seus i que retraten, recreen i eternitzen amb la calma 
d’una instantània a baixa velocitat o les hores passades davant 
del cavallet.

Empar Barcons (Manlleu, 1960) pinta quadres a l’oli, sovint de 
grans dimensions, a partir de temes als quals dedica sèries o 
suites (“Vaques del Collsacabra”, “Vaques urbanes de l’Índia”, 
“Famílies”, “Trens”, “Blat de moro”, “Sotaboscos”).

Jordi Vilaregut (L’Esquirol, 1968) va començar fent fotografia 
analògica i va entrar en el món digital centrant-se en el macro i 
en paisatges de llarga exposició. Entre els temes que ha treballat 
destaquen els insectes, el paisatge i, més recentment, els bolets, 
que han estat els protagonistes de les fotografies d’aquesta ex-
posició.

Trobada col·legial a l’aire lliure

Tot i que encara no vam podem celebrar el nostre tradicional so-
par de col·legiats i col·legiades, aprofitant que s’acostava Sant 
Antoni i que tots, poc o molt, començàvem a tenir ganes de fer 
coses, vam organitzar una trobada alternativa per retrobar-nos, 
això si, amb les precaucions necessàries. Per aquest motiu, 
aquest any vàrem organitzar un Pitch & Putt al Mas Gurumbau, el 
divendres 18 de juny. La trobada es va fer a l’aire lliure, respectant 
distàncies i formant petits grups per sortir al camp. 

Vam gaudirem d’una tarda amb els amics i companys després de 
tota aquesta sacsejada que va irrompre a casa nostra d’un dia 
per l’altre. Abans de començar vam fer un bateig de golf amb un 
monitor al camp de pràctiques, per després anar a fer uns quants 
forats al camp de golf. Finalitzada l’activitat es va lliurar un petit 
càtering per a tothom que vam menjar a la terrassa del restau-
rant. 

Lloc: Mas Gurumbau Pitch & Putt (Taradell) 
Data: 18 de juny.

Estrena de Missió Rehabilita

Presentació del programa Missió Rehabilita en sessió simul-
tània a totes les seus del CAATEEB per via telemàtica. Ens van 
acompanyar col·legiats i col·legiades, autoritats i entitats de la 
comarca. 

Lloc: Seu col·legial 
Data: 27 de setembre 

Participació a l’atrAPAkm

La Delegació va participar en la primera cursa entre seus del 
CAATEEB, organitzada per la Delegació del Maresme, una 
manera sana de posar en valor el territori corrent, en bicicleta 
o caminant. Hi van participar 13 persones de la nostra demar-
cació les quals van fer un total de 420,8 km. Osona-Moianès va 
quedar classificada en 4a posició d’un total de 7 seus.  

Data: del 30 d’octubre al 6 de novembre 

Presentació del 
programa Missió 
Rehabilita

Sortida lúdico-esportiva 
a les instal·lacions de 
Mas Gurumbau
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Equip responsable

La Comissió Territorial del Vallès Occidental està formada per Bernat Navarro 
(delegat), Xavier Rodríguez, Pau Sánchez, Anna Portella, Laura Cámara i Sònia 
Castelló. La Comissió Territorial ha treballat participant en les diferents co-
missions, taules i activitats diverses relacionades amb el sector en els muni-
cipis de la comarca i seguint la planificació de les activitats que es van marcar 
per a l’any 2021, comptant amb la participació i col·laboració de col·legiats i 
col·legiades. S’han dut a terme 21 reunions ordinàries. Els integrants de la 
Comissió Territorial participen en diferents comissions pròpies del CAATEEB 
com ara la comissió d'activitats lúdiques, esportives, culturals i institucionals 
o la comissió de formació contínua. 

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 reunions 
que han possibilitat diferents iniciatives. Una d’elles ha estat 
donar continuïtat a les actuacions encaminades a introduir les 
revisions d’Idoneïtat Tècnica i per això s’han mantingut reunions 
amb els ajuntaments de Badia del Vallès, Palau-solità i Plega-
mans, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, així com el Con-
sell Comarcal. Les taules tècniques, comissions i demés activi-
tats en que participa són les següents: 

Ajuntament de Terrassa

Taula de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa

És l’òrgan de participació en temes de mobilitat, on participen 
institucions, entitats i associacions interessades en aquesta 
qüestió.

Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i  
Urbanística

Un dels principals objectius del nou organisme serà vetllar per 
la protecció dels valors de qualitat de l'arquitectura, definits a la 
Llei 12/2017, del 6 de juliol i assessorar al govern municipal so-
bre aquesta matèria. Entre els aspectes que hi tindrà en compte 
figuren contribuir a la sostenibilitat urbana i millorar la cohesió 
social i la qualitat de vida de les persones, a més de supervisar la 
qualitat tècnica de les construccions per acollir els usos previs-
tos i adequar-se a l’entorn. 

Consell Municipal d’Habitatge

El Consell Municipal d’Habitatge és l’organ de participació secto-
rial amb caràcter deliberatiu, propositiu i amcitat d’assolir acords 
que seran traslladats al govern municipal.

Taula Tècnica del Gremi de la Construcció del Vallès

Està formada per  representants de l’Ajuntament de Terrassa, 
Gremi de la Construcció del Vallès, Col·legi d’Arquitectes, Col·legi 
d’Aparelladors i Col·legi d’Enginyers, amb l’objectiu de debatre di-
ferents aspectes tècnics de normativa, funcionament, etc.

La Delegació del 
Vallès Oriental al 
Vapor Universitari de 
Terrassa.

Foto: Chopo.

5.5

Reunió amb l’alcalde de 
Terrassa
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FEM VALLÈS

Les delegacions del Vallès Occidental i Oriental del Caateeb dins 
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.  

CÀRITAS DIOCESANA

Continuació del conveni específic de col·laboració entre Càritas 
Diocesana Terrassa i el CAATEEB, en matèria de manteniment 
d’immobles destinats a funcions socials.

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 conforme 
al nivell de protecció i normes d’intervenció dels elements cata-
logats, funcionant com un instrument àgil i obert de control de les 
intervencions que sobre aquest béns s'hagin d'efectuar.

Altres institucions de la comarca

CECOT

La Cecot és una associació empresarial multisectorial, constituï-
da l’any 1978 i integrada per una gran diversitat de gremis i as-
sociacions empresarials; una patronal de patronals, que aglutina 
els interessos dels seus gremis i associacions, que actua com 
a representant davant dels interlocutors socials i presta direc-
tament o indirectament els serveis més avançats per fomentar 
la competitivitat d’autònoms, microempreses, pimes i grans 
empreses. El delegat en forma part de la Junta Directiva en re-
presentació del Caateeb. La delegació també participa a la taula 
de comerç exterior i internacionalització i està adherida al club 
financer.

INTERCOL·LEGIAL TÈCNICA DEL VALLÈS

La Delegació del Vallès Occidental conjuntament amb la del Vallès 
Oriental, mantenen una col·laboració continuada amb la Delega-
ció del COAC, així com amb la Delegació del Col·legi d’Enginyers 
en la Intercol·legial Tècnica del Vallès. Es duen a terme reunions 
periòdiques per tractar diferents temes i realitzar projectes con-
juntament. Durant l’any 2020 el Caateeb ha ostentat la vicepre-
sidència. El delegat Bernat Navarro i el vocal Xavier Rodríguez 
formen part de la comissió d’experts en eficiència energètica.

Ajuntament de Sabadell

Taula de l'Aigua

Participació en les reunions de la Taula de l’Aigua, per donar a 
conèixer i debatre diversos temes relacionats amb la gestió del 
servei de l’aigua a Sabadell.

Taula tècnica ciutadana de seguiment del Pla Especial de  
Protecció del Patrimoni

Des de l'any 2007, Sabadell 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 Es-
pecial de Protecció del Patrimoni 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 patrimo-
nials del terme municipal, entre elements del patrimoni natural, 
arqueològic i arquitectònic.

Taula de Seguiment de Llicències

La Taula de Seguiment de Llicències pretén fer una monitoritza-
ció de les llicències de forma conjunta.

Taula de Sostenibilitat Urbana

Es crea aquesta taula per fomentar la participació activa de la 
ciutadania i agents implicats. La seva funció és assessorar als 
equips municipals així com impulsar els plans estratègics en 
matèria de sostenibilitat i incorporar noves estratègies de gestió 
urbana orientades a la reducció d’emissions de GEH i millora de 
la qualitat de vida dels ciutadans. 

Reunió amb l’alcalde 
de Vacarisses
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Visites tècniques

Edifici plurifamiliar d’habitatges de Vimusa 
Data: 5 d’octubre 
Assistents: 30

Organitzada desde la Intercol·legial Tècnica del Vallès conjunta-
ment amb Vimusa, hem visitat un edifici plurifamiliar construït 
amb fusta. Aquesta promoció de 21 habitatges de protecció ofi-
cial ubicada a Sabadell, té prevista la seva finalització al desem-
bre del 2022 per la qual cosa la visitarem en fase de muntatge 
de l'estructura dels panells de CLT. Hem conegut de la mà dels 
tècnics directors, els processos constructius i els detalls del pro-
cés constructiu.

Serveis al col·legiat 

Tramitació del visat

S’han tramitat altes d’expedients (valoració global en l’apartat 
general de Visats). 

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 als professionals i a tots els ciutadans. Al llarg de l’any 
s’han fet 28 test aluminós.

Entitat de registre del certificat digital id-
Cat

La Delegació del Vallès Occidental és entitat de registre del cer-
tificat d’identitat digital català idCat i ofereix aquest servei de 
validació a col·legiats i usuaris en general. S’han realitzat 395 
certificats.

Jornades tècniques i 
formació

Missió Rehabilita

Presentació del programa de televisió 
Data: 16 de desembre  
Assistents: 59 
Participació en l’estrena del programa de televisió produït 
per l’equip del Terrat, que posa la rehabilitación al centre del 
debat econòmic, polític i social.

Jornada de Bombers

Jornada: Instruccions tècniques complementàries 
Data: 16 de desembre  
Assistents: 59

La Intercol·legial Tècnica del Vallès va programar la conferència 
de Bombers de la Generalitat sobre 'Les instruccions tècniques 
complementàries' que va anar a càrrec de Carles Noguera Pola, 
enginyer industrial i sotsinspector del cos de Bombers de la Ge-
neralitat i cap del Servei de Prevenció, Direcció General de Pre-
venció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

Casa Vicens 
Data: 25 d’octubre    
Assistents: 15

Organitzada des de la Intercol·legial Tècnica del Vallès, vam gau-
dir d’una visita guiada  a la Casa Vicens de Barcelona, de la mà de 
l’arquitecte de l’obra, David García i el director de la Cooperativa 
Jordi Capell, Marc Longarón.

Visita guiada a les 
obres de construcció 
d’un edifici 
residencial a Sabadell
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Comunicació,  
cultura i actes socials

Trobada anual de la Delegació

El dissabte 10 de juliol va tenir lloc la 29ª trobada de la Delega-
ció del Vallès Occidental. En aquesta ocasió s’ha celebrat en un 
ambient diferent, un ‘Vermut virtual’, pensat i fet d’acord amb la 
situació general. La trobada va ser presidida per la regidora de 
Desenvolupament Urbà i Transició Energètica de l’Ajuntament de 
Sabadell, Maria del Mar Molina; el regidor de Territori i Sosteni-
bilitat de l’Ajuntament de Terrassa, Carles Caballero; el president 
del CAATEEB, Celestí Ventura i el delegat del Vallès Occidental, 
Bernat Navarro.

També ens van acompanyar Miquel Turné, delegat del Vallès del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; German Palacín, president del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i Francesc Figueras, 
president de l’Associació del Vallès del Col·legi d’Enginyers In-
dustrials. Hi van assistir altres membres de la Junta de Govern 
del CAATEEB i de les diferents comissions territorials. En el de-
curs de l’acte es va donar la benvinguda als nous col·legiats i 
es van fer els ben merescuts reconeixements als col·legiats i 
col·legiades que enguany han complert els seus 25 i 50 anys de 
trajectòria professional. Per acabar amb més bon gust de boca 
encara, vàrem gaudir de l’espectacle de màgia de prop, a càrrec 
del Mag Sangui.. 

IX Concurs Biennal de Fotografia

Ha estat convocat el 9è Concurs Biennal de Fotografia 2021 amb 
el tema “Estructures i cobertes”. D’aquesta manera s’ha donat 
continuïtat a la sèrie de fotografies de sistemes constructius 
de l’edificació, que anirà seguint en aquesta i següents con-
vocatòries. Es pretén captar els detalls de les diferents etapes 
constructives d’un edifici, des de l’inici fins a la seva finalització. 
Aquest concurs dóna la possibilitat de mostrar detalls construc-
tius d’edificacions tant des d’un punt de vista tècnic, com exclu-
sivament artístic. 

Aula de Natura del Parc del Falgar 
Data: 11 de novembre    
Assistents: 23

L’Aula ocupa un edifici singular d'una planta dividit en tres mòduls 
i ubicat entre la zona d'estacionament i els jocs infantils d’aquest 
parc de Les Franqueses del Vallès. Una construcció pensada 
per integrar-se en l'entorn amb l'estructura i amb els materials 
utilitzats. També s'ha concebut com un edifici energèticament 
sostenible i autosuficient amb una instal·lació fotovoltaica de 18 
plaques. Aprofita el sistema geotèrmic dels pous canadencs per 
filtrar l'aire de l'exterior i aconseguir fluxos freds o calents depe-
nent de l'època de l'any.

Planta de valorització de residus H-Zero d’Hercal 
Data: 18 de novembre 
Assistents: 11

Amb la Intercol·legial Tècnica del Vallès es va fer una visita a la 
planta de valorització de residus de la construcció H-Zero de 
l’empresa Hercal. Es tracta de la primera planta del país dedicada 
a la valorització i rentat de residus procedents de la construcció, 
excavació i demolició per a l'obtenció d'un àrid reciclat d'excel·lent 
qualitat. Més enllà de gestionar les deixalles, cada enderroc es 
transforma en un banc de recursos reaprofitant els residus per a 
fabricar formigó sostenible. Amb això s’aconsegueix minimitzar 
l'impacte mediambiental, reduir l'explotació dels recursos natu-
rals i demostrar que l'economia circular i la sostenibilitat real re-
presenten avenços imprescindibles en el sector de la construcció.

Espai Empresa

Cobertes sostenibles: beneficis i bondats, a càrrec de 
l’empresa Chova 
Data: 18 de maig  
Assistents: 19

Impermeabilització d’estructures soterrades, a càrrec de 
l’empresa Mapei  
Data: 15 de juny  
Assistents: 19

Innovació tecnológica en sistemes d’automatització i 
mecanismes per a edificis i habitatges, a càrrec de l’empresa 
Jung Ibérica 
Data: 19 d’octubre  

Exposicions

“Temps de pandèmia”, de La Colla del Pinzell  
Dates: del 7 d’abril al 21 de maig   
 
La Colla del Pinzell està constituïda per 50 membres jubilats 
que han rebut formació en diferents centres i escoles d’art 
com ara l´Escola d´Arts i Oficis i l´Escola de la Dona i que 
treballen amb tècniques diverses, a més de pintar al carrer. 
Els agrada practicar l´sketxing en el seu dia a dia, amb un 
temari lliure, divers i variat. Molts dels treballs són un recull 
d´apunts fets pels diversos barris de Barcelona i poblacions 
de la rodalia, i d´altres són fruit de la inspiració dels artistes 
participants.

Treball de confinament”, de La Colla del Pinzell  
Dates: del 14 de juny al 23 de juliol 
 
Algunes de les obres han sortit de la recerca de llocs insòlits, 
poc coneguts o totalment invisibles i desconeguts, poc 
visitats o ja desapareguts. En ells hi ha imatges pictòriques 
que ens mostren com van ser els edificis en l’antiguitat, on es 
pot respirar l’ambient antic i també la història.

Visita a l’Aula de 
Natura de Les 
Franqueses

La trobada de 
col·legiats i 
col·legiades es va fer 
en format virtual

Visita a la planta 
de valorització de 
residus d’Hercal
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Caminada circular al Coll d’Estenalles 
Data: 6 de novembre    
Participants: 5 
Durada: 5 hores 
 
Una activitat per caminar en família i amb una ruta per 
redescobrir el nostre paisatge i sortir de casa. La ruta va 
passar pel Coll de la Garganta, la Coma d’en Vila, l’Alzina 
Bonica, el Coll de Boix, la Sesta Grossa, el Coll de Tanca, la 
Cova del Tinet, l’Hospital de Sang i el Turó de la Fosca. 

Difusió de les activitats

La comunicació de totes les activitats que s’han programat 
a la delegació s’han reflectit en diferents espais de la revista 
L’informatiu, s’han anunciat a la circular mensual que s’ha fet 
arribar als col·legiats i col·legiades de la comarca, així com al se-
tmanari 7@. En alguns casos també s’han fet ressó als mitjans 
de premsa de la comarca.

“Paisatges, abstraccions i evocacions”, de La Colla del 
Pinzell  
Dates: del 13 de setembre a l’1 d’octubre 
 
Aquestes obres han estat produïdes durant l'estiu de 2021, 
creant així una gran riquesa i diversitat de temes i continguts. 
Es van poder veure les abstraccions més brutals, les 
evocacions de personatges famosos així com alguns llocs ja 
desapareguts.

Activitats socials i d'oci

Pujada nocturna a la Mola 
Data: 28 de maig  
Participants: 7 
Durada: 3 hores 
 
A finals de maig vàrem organitzat, un any més, una pujada 
nocturna a La Mola (amb lluna plena). Es tracta del punt 
culminant del massís de Sant Llorenç i també de la comarca 
del Vallès Occidental, amb els seus 1.101,9 m d’altitud. Al cim 
s’hi troba el monestir romànic de Sant Llorenç de Munt. La 
trobada va estar caracteritzada pel bon temps tant de pujada 
com de baixada i sobretot cal destacar la retrobada tan 
esperada amb els companys i companyes de professió. 

6a Sortida en moto a Tona 
Data: 19 de juny    
Participants: 6 
Durada: 5 hores 
 
Els participants van poder gaudir d’una ruta de 144 km per 
carretera amb moltes corbes,  buscant vies amb poc transit i 
d’interès paisatgístic. Com a curiositat, al final de la ruta vam 
arribar a Rocco’s Ranch, on tots els participants van poder 
provar la nova Harley Davidson Pan America, una moto que 
està sorprenent molt a tothom i de la que Tecdrive fa proves. 
La ruta va estar monitoritzada pels tècnics de l'empresa 
Tecdrive, que els va ajudar a millorar la capacitat tècnica per 
aconseguir una conducció més segura.

Participació en la cursa entre comarques “atrAPA km” 
Dates: del 30 d’octubre al 7 de novembre    
 
Participació a la 1a Cursa entre delegacions i seu central del 
CAATEEB: una carrera de per posar en valor el paisatge de 
les nostres comarques. La participació es va fer mitjançant 
l’aplicació gratuïta i anònima “atrapa km”, on cada participant 
pot triar entre caminar, córrer o anar en bicicleta per on millor 
li convingui i les vegades que vulgui.  

La Torre del Palau al 
centre de Terrassa.

Foto: Chopo.
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Projecció de la Delegació

Ajuntament de Granollers

Es va signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Granollers, conjuntament amb el COAC i el CEIC, dins del marc 
de la millora energètica dels edificis i vinculat amb els fons Next 
Generation. L’acord inclou la realització de projectes de rehabi-
litació de determinats barris, pels quals caldrà la realització de 
treballs tècnics com ara informes d’avaluació i diagnosi del parc 
d’edificis de la ciutat per tal de conpeixer el seu estat i fer les pro-
postes de rehabilitació i renovació necessàries, així com la resta 
de treballs derivats.

També es preveuen activitats relacionades amb la informació i 
conscienciació ciutadana dels processos de regeneració urbana, 
eficiència energètica i salubritat d’edificis i habitatges. El conveni 
tindrà una durada de 4 anys prorrogable i es crearà una comis-
sió de seguiment. En una primera fase s’han elaborat informes 
d’avaluació i diagnosi del barri del Primer de Maig.

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Programa d’ajuts a la rehabilitació dels edificis. Continua vigent 
el conveni que es va signar de col·laboració amb l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès en matèria de rehabilitació d’habitatges 
dins el marc del Pla de Barris de Bellavista. La delegació del CAA-
TEEB facilita les dades de contacte de professionals tècnics ins-
crits a la borsa de treball que hagin manifestat la seva voluntat de 
realitzar aquests treballs.

Altres ajuntaments de la comarca

Al llarg de l’any s’han dut a terme diverses trobades, presencials i 
telemàtiques. amb representants d’alguns dels principals Ajunta-
ments de la comarca amb l’intenció de presentar la nova comis-
sió territorial i trobar sinèrgies per a la col·laboració en diferents 
temes com ara rehabilitació energètica, tècnics de capçalera, ta-
llers infantils per escoles o aplicación dels fons Next Generation i 
traslladar la proposta d’implementació dels Informes d’Idoneïtat 
Tècnica (IIT) per a projectes d’expedients d’obres als municipis. 
Els  Ajuntaments que vam visitar van ser:

Montornés del Vallès 

Canovelles

Cardedeu

Parets del Vallès

Mollet del Vallès

Santa Eulàlia de Ronçana

Equip responsable

La Comissió Territorial del Vallès Oriental la formen Josep Lluís 
Sala (delegat), Jesús Rey, Margarida Deumal, Marta Iglesias i Al-
bert Santiago. 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 2021.

DELEGACIÓ  
DEL VALLÈS ORIENTAL

Seu de la delegació a 
Granollers

5.6

Acte de signatura 
de conveni a 
l’Ajuntament de 
Granollers
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Serveis col·legials

Serveis al col·legiat: tramitació del visat

La delegació realitza tasques d’assessorament, acompanyament 
i informació quant al visat digital i l’oficina virtual, així com recep-
ció de documentació i dels diferents serveis que ofereix el CA-
ATEEB, tant presencialment com per telèfon i correu electrònic. 

Entitat de registre del certificat  
digital idCat 

La delegació del Vallès Oriental és entitat de registre del certificat 
d'identitat digital català IdCat i ofereix aquest servei de validació 
a col·legiats i usuaris en general. 

Proves de Laboratori

La delegació facilita l’assaig de ciment aluminós, difracció de 
raigs X, porositat, clorurs, sulfats i d’altres tant per als nostres 
col·legiats com al ciutadà. La més sol·licitada es la de ciment 
aluminós..

Biblioteca

La delegació disposa d’un servei de consulta i de préstec de lli-
bres i revistes tècniques.

Reserva de sala

Els col·legiats disposen de tres sales a la delegació: la sala 
d’actes, sala de juntes i de reunions, les quals poden reservar 
sense cost dins de l’horari d’obertura de la delegació. També s’ha 
fet la reserva de pagament de la sala d’actes a la comunitat de 
l’aparcament de l’edifici. 

Intercol·legial del Vallès

La Intercol·legial Tècnica del Vallès està formada per les Dele-
gacions del Vallès Occidental i Vallès Oriental del CAATEEB, la 
Delegació del Vallès del COAC i la Delegació del Vallès del COEIC. 
Com a membres de la Intercol·legial s’ha participat en les reu-
nions programades segons necessitats i assistència a les jorna-
des i formacions realitzades. 

Consell Assessor Urbanístic de Granollers

Participem en el Consell Assessor Usbanístic de Granollers. El 
va crear l’Ajuntament de Granollers en sessió celebrada el 30 
de setembre de 2008. El Consell es constitueix com un espai 
d’informació, debat i participació, consens de l’Ajuntament, dels 
agents d’altres administracions públiques, corporacions, asso-
ciacions i altres institucions de la societat civil i experts en urba-
nisme, habitatge i medi ambient i mobilitat i paisatge. El Consell 
Assessor Urbanístic és un consell de participació sectorial en 
matèria urbanística amb la finalitat d’integrar la participació de 
la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de 
gestió, i en la cooperació a la conformació de les decisions que 
en aquest sentit han de prendre el organs de govern municipals. 

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 Grano-
llers juntament amb la Unió Empresarial Intersectorial del Vallès 
Oriental, el Gremi Comarcal de Constructors d’Obres del Vallès 
Oriental, l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès, la Delegació del 
Vallès Oriental de CAATEEB i la Cambra Oficial de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Barcelona. 

Té com a funció el nomenament de l’àrbitre o àrbitres i 
l’administració del procediment arbitral, d’acord amb el seu re-
glament, que permet l’acceptació de tot tipus d’arbitratges nacio-
nals i internacionals, tant de dret com d’equitat. S’està en procés 
de dissolució de l’Associació, a petició del Col.legi d’Advocats i 
per manca d’activitat, tot i que encara no s’ha fet efectiva.

Fem Vallès

L’any 2012 es va signar un acord d’adhesió de la Delegació del 
Vallès Oriental a la plataforma vallesana impulsada per les pa-
tronals Cecot, CIESC, UEI i l’associació Via Vallès. Entenent que el 
Vallès –Oriental i Occidental- és el gran espai productiu de l’àrea 
de Barcelona, de Catalunya i de l’Estat espanyol 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 esforços per donar 
una resposta unitària a la necessitat d’actuar com a contrapart 
davant les administracions i l’opinió pública a l’hora de participar 
en els debats sobre aquesta visió estratègica del fet productiu i, 
en especial, en qüestions de territori, infraestructures i mobilitat. 
S’ha assistit a les reunions convocades. 

Tot i que la delegació ja formava part de la plataforma des del 
2012, l’any 2021 ens hem adherit de manera conjunta amb la De-
legació del Vallès Occidental.

Consell Comarcal

L’any 2019 es va arribar a un acord de col·laboració amb el Con-
sell Comarcal del Vallès Oriental per poder fer activitats en comú 
i oferint els espais de la delegació a diversos actes relacionats 
amb la professió (jornades, sessions, etc). El Consell difondrà ac-
tivitats de la delegació en els municipis als qui dona cobertura, o 
amb els òrgans educatius en el cas dels tallers infantils.

Institut Vall del Tenes

El director de l’Institut La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de 
Ronçana, Lluís Serra i el delegat del CAATEEB, Josep lluís Sala, 
van signar un acord que estableix el marc de col·laboració entre 
l’Institut i la delegació per exposar a la seu col·legial els treballs 
artístics dels alumnes de l’Institut. En virtut del conveni, a sala 
d’exposicions de la delegació exposarà els treballsdels alumnes 
de les diferents etapes escolars.
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Visita guiada a l’Aula de Natura del Parc Falgar de les 
Franqueses del Vallès 
Data: 11 de novembre    
Assistents: 25 
 
Visita guiada a l'Aula de Natura del Parc del Falgar a Les 
Franqueses del Vallès. Es tracta d'un edifici singular d'una 
planta dividit en tres mòduls, una construcció pensada per 
integrar-se en l'entorn amb l'estructura i amb els materials 
utilitzats i que s'ha concebut com a un edifici energèticament 
sostenible i autosuficient energèticament.

Visita a les instal·lacions H-Zero Hercal 
Data: 18 de novembre    
Assistents: 11 
 
Visita a  la planta de valorització de residus de la construcció 
H-ZERO d'Hercal, la primera planta del país dedicada 
a la valorització i rentada de residus procedents de la 
construcció, excavació i demolició per a l'obtenció d'un àrid 
reciclat d'excel·lent qualitat. Així, la demolició d’un edifici no 
és el final, sinó l'inici d'un nou cicle de vida dels materials. 
Amb això aconseguim minimitzar l'impacte mediambiental, 
reduir l'explotació dels recursos naturals i demostrar que 
l'economia circular i la sostenibilitat real són dos avenços 
imprescindibles en el sector de la construcció.

Jornada Bombers: les instruccions tècniques 
complementàries elaborades pels bombers de la Generalitat 
Data: 16 de desembre    
Assistents: 59 
 
Conferència de Bombers de la Generalitat sobre 'Les 
instruccions tècniques complementàries' a càrrec 
del sotsinspector del cos de Bombers de la Generalitat i cap 
del Servei de Prevenció, Carles Noguera. La conferència es va 
seguir de forma presencial i telemàtica.

Formació i  
sessions tècniques
Durant l’any 2021 s’han realitzat sessions de formació, jornades 
tècniques i visites d’obra, principalment en format telemàtic i 
s’han reprès les sessions presencials.

Jornades tècniques i sessions informatives 
amb la Intercol·legial Tècnica del Vallès

Visita d’obra a un edifici familiar en fusta 
Data: 5 d’octubre    
Assistents: 30 
 
La Intercol·legial Tècnica del Vallès conjuntament amb 
VIMUSA, van organitzar dues visites d'obra a un edifici 
plurifamiliar construït amb fusta. Aquesta promoció, de 21 
habitatges de protecció oficial ubicada a Sabadell, té prevista 
la seva finalització al desembre del 2022. Es va visitar l’obra 
en fase de muntatge de l'estructura amb panells de CLT. 
Vam conèixer de la mà dels tècnics directors els processos 
constructius i els detalls del procés constructiu.

Visita guiada a la Casa Vicens d’Antoni Gaudí 
Data: 25 d’octubre    
Assistents: 22 
 
Visita guiada a la Casa Vicens de Barcelona, construïda entre 
els anys 1883 i 1885 i considerada una de les primeres obres 
mestres del Modernisme a Catalunya.. El guiatge va anar a 
càrrec de l’arquitecte rehabilitador de l’obra, David García i del 
director de la Cooperativa Jordi Capell, Marc Longarón.

Promoció 
d’habitatges a 
Sabadell

La Casa Vicens al carrer 
Carolines de Barcelona

Parc de vehicles de 
bombers
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Espai Empresa

 
Cobertes sostenibles, enjardinades, Cool Roof i 
descontaminants. Beneficis i bondats, a càrrec de l’empresa 
Chova  
Data: 18 de maig    
Assistents: 19

Sistemes de protecció davant l’exposició al gas radó a càrrec 
de l’empresa Mapei 
Data: 15 de juny    
Assistents: 19

Solucions KNX de control i gestió d’edificacions intel·ligents 
a càrrec de l’empresa Jung 
Data: 19 d’octubre 

Comunicació, cultura i  
actes socials

Estrena especial del programa de TV Missió 
Rehabilita

Assistència des de la seu de la delegació a la presentació del 
programa realitzat per El Terrat dins de la Setmana de la Reha-
bilitació

Data: 27 de setembre    
Assistents: 25

Biblioteca

Com s’ha fet en anys anteriors, la delegació va acollir els tallers 
infantils “Amb la casa sí que s’hi juga”. Es van fer 9 tallers que es 
van dur a terme als mesos d’octubre i novembre amb la partici-
pació de les escoles. 

Pereanton de Granollers

Escola Pia de Caldes de Montbui

Escola Can Parera de Montornès del Vallès

Vermut a la Delegació

Després d'un any de restriccions, la Delegació del Vallès Orien-
tal es va retrobar al novembre amb els companys i companyes 
col·legiats i també amb representants del sector i d'altres dele-
gacions, en un vermut celebrat a l'exterior. La trobada  va tenir 
lloc a la plaça Amadeu Castellanos de Granollers, davant de la 
seu col·legial i v a comptar amb l'assistència de Josep Mayoral, 
alcalde de Granollers;  Gemma Giménez, regidora d'urbanisme; 
Albert Camps, regidor de medi ambient  i Emilio Cordero , presi-
dent del Consell Comarcal del Vallès Oriental. La trobada es va 
desenvolupar amb un ambient distès i va comptar amb una Food 
Truck, per poder fer el vermut a peu dret entre tots.

Data: 27 de novembre 
Assistents: 71 

La foto de grup al 
davant de la seu 
col·legial
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Resum d’algunes de les fites aconseguides

A. Represa de les relacions institucionals

S’han mantingut reunions amb diversos ajuntaments de la 
comarca per tal d’iniciar sinergies pel que fa la rehabilitació 
energètica, el tècnic de capçalera, tallers infantils per a 
escoles i fons Next Generation. També s’ha proposat la 
implementació de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT). 

B. Conveni amb l’Ajuntament de Granollers

S’ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Granollers, conjuntament amb el COAC i el CEIC, dins del 
marc de la millora energètica dels edificis i vinculat amb els 
fons Next Generation. En una primera fase s’han elaborat uns 
informes d’avaluació i diagnosi del barri Primer de Maig de 
Granollers.

C. Trobada anual de col·legiats

Aquest any s’ha pogut celebrar la tradicional trobada de 
col·legiats i col·legiades en un format diferent i adaptat a les 
circumstàncies. S’ha substituït el sopar per un vermut a l’aire 
lliure que ha estat tot un èxit. . 

Exposicions

"Fes punta al llapis" 
Dates: del 19 de gener al 26 de febrer

Carles Bros va presentar l'exposició "Fes punta al llapis". 
Aquesta exposició té una doble lectura: les escultures 
sobre la vessant humana del que tots hem fet de petits i 
les obres pictòriques sobre el grafit, el mineral flexible de 
la mina del llapis. El grafit, extret del carboni, seria el futur. 
Els seus projectes estan relacionats amb coses que estan 
en perill de desaparèixer. Les coses desapareixen a una 
velocitat increïble i molta gent  no se n'adona, no en som prou 
conscients. En aquest context, l’autor lluita perquè  això no 
passi, i vol deixar empremta del moment històric que vivim 
a través de l'art. Aquesta exposició itinerant vol transmetre 
la importància de l'escriptura, Malgrat la tecnologia i les 
xarxes socials. Tot a partir de la sensibilitat i de les emocions 
expressades amb pintura i escultura.

Biennal artística col·lectiva del CAATEEB 
Dates: del 19 de març al 30 d’abril

Aquesta edició recull els treballs de tots els nostres 
companys i companyes que van participar en la Biennal 
artística col·lectiva del CAATEEB, una mostra de 20 obres 
de molta qualitat, escollides d’un total de 50, en les que s’hi 
troben tots els estils i formats: acrílics, aquarel·les, collages, 
dibuixos, olis i també fotografies.

Exposició de maquetes 
 

La delegació va signar un conveni de col·laboració amb 
l'Institut La Vall de Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana, per 
exposar els treballs artístics dels alumnes a la seu col·legial. 
En aquesta ocasió es va fer l'exposició de maquetes dels 
alumnes de la promoció 2019-2020 de 3r de l'ESO. Es van fer 
tres exposicions de maquetes dels alumnes de l’institut. 
 
- Maquetes de cases

- Maquetes d’avions i aeroports

- Maquetes de cases a l’aigua

Vista panoràmica de 
Caldes de Montbui.

Foto: Chopo.
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Delegaciò de l’Alt Penedès-Garraf
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Delegació del Maresme
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Delegació d’Osona - Moianès
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Delegació del Vallès Occidental
Vapor Universitari
C. Colom, 114 · 08222 Terrassa
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Caateeb.voc@apabcn.cat

Delegació del Vallès Oriental
C. Josep Piñol, 8 · 08400 Granollers
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