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presentació

presentació

El 2007 ha estat un any de gran activitat per als aparelladors 

i arquitectes tècnics, en què, no obstant això, s’han confi r-

mat les previsions que anunciaven una desacceleració en el 

desenvolupament econòmic i en el ritme d’inversions en el 

nostre sector, sobretot pel que fa a l’edifi cació residencial. 

Al llarg de l’any es van iniciar a les comarques de Barcelo-

na 44.290 nous habitatges, el 33,2% menys que l’any ante-

rior, unes xifres d’activitat que ens situen en els nivells del 

2003.

Afortunadament ja vam tenir prou en compte aquesta pre-

visió d’alentiment quan vam preparar els pressupostos per 

al 2007, la qual cosa ens va obligar a planifi car un exercici 

de contenció de la despesa i de rigor en el control pressu-

postari. Això ens permet presentar uns resultats econòmics 

ajustats i un balanç satisfactori.

Amb vista als anys que vénen, caldrà mantenir la prudència, 

ser encara més rigorosos i estar ben atents a veure com 

evoluciona l’entorn econòmic en què ens movem i  de qui-

na manera podem adaptar-nos-hi com a professió i com a 

Col·legi. 

També ha estat un any intens quant a les novetats legislati-

ves i normatives, sobretot pel que fa a la normativa tècnica. 

Han entrat en vigor la Llei reguladora de la subcontracta-

ció, d’àmbit estatal, que busca una reducció efectiva dels 

accidents laborals; la Llei de societats professionals, amb 

incidència en el nostre exercici professional, i la nova Llei 

del Sòl, entre d’altres. 

Maria Rosa Remolà i Ferrer
Presidenta del CAATB.
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presentació

Al fi nal de l’any el Govern espanyol publicava el decret que 

estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris ofi -

cials, que integra els estudis a tot l’àmbit europeu. Els nous 

estudis de grau d’enginyer d’edifi cació permetran l’accés a 

exercir la professió d’arquitecte tècnic. A Catalunya es va 

aprovar el Projecte de llei del dret a l’habitatge i van en-

trar en vigor diverses normatives d’àmbit urbanístic. Molt 

important ha estat la nova normativa tècnica que els pro-

fessionals han d’incorporar en el seu dia a dia professio-

nal. En aquest àmbit, el Col·legi ha desenvolupat un intens 

programa d’acció destinat a informar, assessorar i donar 

suport al professional. Al llarg del 2007 han entrat en vigor 

els documents bàsics de salubritat i seguretat estructural i 

de protecció contra el soroll del CTE. També, el nou regla-

ment d’instal·lacions tèrmiques dels edifi cis i la certifi cació 

d’efi ciència energètica, entre d’altres.

Al nostre Col·legi, el 2007 ha estat un any d’eleccions. Dues 

candidatures van respondre a la convocatòria i van partici-

par molt activament en la campanya electoral. Finalment, 

els col·legiats i col·legiades ens van escollir per encapçalar 

un nou projecte de futur per al Col·legi. Al fi nal de l’any, 

l’equip que composem la nova Junta de Govern vam prepa-

rar el programa d’acció que desenvolupa el nostre progra-

ma electoral, tot i que, dissortadament, aquest desenvolu-

pament hagi de coincidir amb un alentiment de l’activitat 

constructora, que inevitablement té una repercussió en 

l’economia col·legial. A partir del mes de juny, en què vam 

assumir la responsabilitat de govern de la institució, vam 

començar a aplicar un nou enfocament en l’acció col·legial, 

basat en l’atenció al col·legiat i el suport a l’exercici profes-

sional. Per això hem dirigit els nostres esforços a facilitar 

l’accés a la informació, l’assessorament i la formació, i ens 

hem posat a treballar en la preparació de noves eines que 

ens facilitin la nostra tasca diària. Hem abordat el tema fi -

nancer aplicant criteris més conservadors per a les nostres 

inversions, auditant les nostres societats i aplicant un major 

control a les despeses de consultoria externa.
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presentació

Estem revisant els nostres Estatuts per tal d’adaptar-los, 

d’una banda, a les exigències de les noves disposicions le-

gals i, de l’altra, al Col·legi que volem per al futur. Quant a 

l’organització interna del Col·legi, al fi nal de l’any vam fi -

nalitzar la selecció d’un nou director general, una persona 

d’una gran vàlua personal i amb experiència professional, 

que serà el responsable de la posada en marxa del progra-

ma d’acció col·legial i del seu control pressupostari, i tindrà 

al seu càrrec les diferents àrees que componen l’estructura 

del Col·legi. El nou director general treballarà amb una no-

va orientació, que vol aconseguir una institució moderna, 

transparent i representativa dels professionals, que sàpiga 

conjugar el seu caràcter col·legial amb un nivell avançat de 

gestió sense mimetitzar, però, els criteris propis del món 

empresarial.

Una altra de les prioritats d’aquest any i que tindrà conti-

nuïtat en el futur són les relacions institucionals. Primer, 

amb els nostres companys del Consell, que agrupa els apa-

relladors i arquitectes tècnics catalans. Aquest any n’ha as-

sumit la presidència el company Ernest Oliveras, president 

del Col·legi de Girona, i s’ha treballat molt intensament per 

millorar la coordinació de representació i de servei als pro-

fessionals. També s’ha fet una bona tasca al Consell Gene-

ral de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya, que presideix José 

Antonio Otero, però ens queda encara molt camí per fer.

Hem estat a prop de les escoles, començant per l’Escola 

Politècnica Superior d’Edifi cació de Barcelona i continuant 

per les escoles de La Salle i Elisava, amb les quals ja es pre-

paren nous convenis de col·laboració. Hem treballat amb 

les entitats del sector: l’Associació de Promotors (APCE), 

la Cambra de Contractistes (CCOC), el Gremi de Construc-

tors, i els sindicats UGT i CCOO. Hem signat nous acords 

de col·laboració amb l’ITeC i amb l’Associació de Consul-

tors d’Estructures (ACE), i amb els col·legis professionals 

d’arquitectes i d’enginyers.
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Hem participat en iniciatives públiques de la Generalitat de 

Catalunya, com el Pacte per a l’Habitatge, treballem en un 

acord sectorial per a la seguretat laboral i hem preparat un 

acord per desenvolupar conjuntament el protocol per a les 

noves ecoetiquetes, tipus III. Hem treballat amb els ajunta-

ments arreu. Des de Barcelona i també des de les nostres 

delegacions s’ha fet una important tasca d’apropament al 

territori, a les institucions i al ciutadà. Tan important com és 

el servei directe als professionals, a les quatre delegacions 

hem afegit enguany la nova Delegació del Maresme.

Aquestes han estat algunes de les prioritats, a les quals cal 

afegir l’acompliment del programa d’acció previst i aprovat 

per l’Assemblea General el novembre de 2006. Les pàgines 

que segueixen mostren la tasca feta al llarg del 2007, un 

any marcat pels canvis en el nostre entorn professional, 

en la nostra conjuntura econòmica, un any d’eleccions. La 

nostra institució i l’equip de professionals que hi treballen 

han sabut donar resposta a tots els requeriments d’aquest 

any intens, des de la seu de Barcelona i des de les delega-

cions, amb total professionalitat. Els vull agrair la tasca feta 

i el seu esforç. També vull donar les gràcies als companys 

i companyes de la Junta de Govern i de les comissions 

territorials, així com a tots els professionals que han volgut 

col·laborar directament o indirectament amb el Col·legi, 

amb l’objectiu de donar suport a uns professionals que 

guanyen prestigi cada dia.

Maria Rosa Remolà i Ferrer

Presidenta del CAATB
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l'entorn col.legial 

L’any 2007 ha estat un any en què el descens en el nombre 

d’habitatges construïts ha dominat l’actualitat del sector de 

la construcció. Després d’anys de creixement continuat, es 

pronosticava un canvi de cicle suau, però les dades sobre 

l’edifi cació residencial iniciada han anat confi rmant que la 

transició ha arribat sobtada i forta. Els dotze mesos han do-

nat també per parlar d’altres canvis importants en el sec-

tor, sobretot si es parla de normativa tècnica i legislació.

el marc 
econòmic i social 
L’informe d’hivern d’Euroconstruct, presentat a mig de-

sembre per l’ITeC, posava de manifest que en el conjunt 

d’Europa el sector de la construcció tenia una tendència a 

l’estancament a mitjà termini. A l’Estat espanyol, la desac-

celeració es postposava de moment. L’any anterior s’havien 

iniciat 66.280 nous habitatges a la demarcació de Barcelo-

na, un 12,5% més que el 2005 i l’increment més alt de la 

dècada.

De tota manera, l’informe de l’Observatori de l’Edifi cació del 

CAATB sobre el nombre de nous habitatges visats per al 

conjunt de les comarques de Barcelona ja confi rmava una 

caiguda del nombre d’habitatges visats al quart trimestre 

de 2006 respecte a l’any 2005 (10,8%). El 2007, els infor-

mes de l’Observatori de l’Edifi cació sobre el nombre de 

nous habitatges visats a Barcelona acabaria de fer caure 

els pronòstics moderats. 

menys 
habitatges
L’informe anual de conjuntura de l’edifi cació, Els habitatges 

iniciats a la demarcació de Barcelona l’any 2007, que es 

desprèn de l’anàlisi estadística dels visats d’obra nova enre-

gistrats pel Col·legi durant l’any 2007, certifi ca una davalla-

da en l’inici de nous habitatges i revela que després de dos 

anys en què els visats de nous habitatges van batre tots els 

registres anteriors, l’edifi cació residencial a les comarques 

de Barcelona ha enregistrat el 2007 el decreixement més 

alt de la dècada. El 2007 s’han iniciat 44.290 nous habitat-

ges, el 33,2% menys que l’any anterior.

El menor ritme d’habitatges iniciats (visats) durant el 2007 

situa l’activitat del sector de l’edifi cació residencial als 

nivells del 2003 (45.032 habitatges). Segons les previsions 

del Col·legi, prèvies al tancament de les dades correspo-

nents a les tres demarcacions restants de Catalunya, Bar-

celona (-33,2%) i Girona (-31,8%) liderarien la caiguda de 

l’inici de nous habitatges en les demarcacions catalanes. 

Tarragona (-30,1%) i Lleida (-24,9%) presentarien un millor 

comportament. Segons les previsions del CAATB, l’inici de 

nous habitatges a Catalunya se situaria el 2007 en una xifra 

entorn al -27,8%. 

la construcció 
a Espanya 
Al fi nal de l’any, l’informe d’Euroconstruct destacava que, 

si bé l’economia espanyola no ha presentat signes alar-

mants de relaxació el 2007, cada vegada hi ha menys dubtes 

que fi nalment el 2008 es manifestaran amb més claredat 

els símptomes d’alentiment que es pronostiquen des de 
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l'entorn col.legial 

fa algun temps: refredament del consum intern i pèrdua 

d’ímpetu inversor, sobretot en construcció i, més concreta-

ment, en construcció d’habitatges. 

El creixement del sector de la construcció a tot l’Estat es-

panyol haurà estat el 2007 entre un 1,4% i un 1,5%. Com-

parat amb els creixements d’anys anteriors, hi ha hagut un 

descens signifi catiu. El creixement el sustenta l’enginyeria 

civil i ve llastrat per l’edifi cació residencial. 

El 2007 s’hauran acabat uns 775.000 habitatges a l’Estat es-

panyol, però se n’hauran començat uns 150.000 menys que 

el 2006. Per als propers dos anys, es preveu que el sector de 

la construcció espanyol creixi globalment de manera nega-

tiva: entre el –0,5% i el -2%. Així, el 2008 se n’acabaran uns 

600.000; el 2009, mig milió menys, i el 2010, uns 500.000. 

L’enginyeria civil continuarà aguantant el sector, perquè 

tindrà un creixement positiu, tot i que per sota del de 2007.

sector 
residencial
Segons l’informe d’Euroconstruct, la desacceleració del sec-

tor residencial espanyol s’està materialitzant més de pressa 

del que es preveia, i només les grans inèrcies generades per 

un any 2006 rècord estan suavitzant l’aterratge el 2007. 

La demanda s’ha refredat considerablement: els compra-

dors inversors ja no li veuen atractiu a curt termini i els 

compradors a la cerca d’un habitatge propi estan postposant 

les seves decisions, conscients que per primera vegada en 

molts anys el temps va a favor seu. La magnitud del canvi de 

ritme no ha trigat a notar-se en les xifres de visats, a partir 

de les quals Euroconstruct preveu per al 2008 una caiguda 

del 8% en termes de volum de producció, que faria retornar 

el sector als nivells d’activitat que s’hi registraven el 2004. 

Per a la previsió 2009 són més nombrosos els arguments 

de prolongació del reajustament (molt estoc per col·locar, 

poca predisposició fi nancera) que no pas aquells que advo-

quen per una reactivació de la demanda (baixada de preus). 

Per això, un cop més es preveuen nombres vermells (-10%), 

mentre el mercat espanyol continua a la cerca de la seva au-

tèntica velocitat de creuer, és a dir, aquell nivell de produc-

ció que sigui capaç de satisfer una demanda que ja només 

seria sostinguda per raons bàsicament demogràfi ques.

A la vista del pes específi c de l’habitatge de nova planta en 

el total del sector de la construcció espanyol, segons Euro-

construct, el fre en la construcció residencial ha afectat molt 

negativament l’agregat total, que presenta una perspectiva 

de moderada recessió, concretament de -0,6% per al 2008 i 

de -1,8% per al 2009.

Europa també rebaixa 
les previsions 
La conferència Euroconstruct d’hivern va representar 

l’oportunitat per valorar l’impacte de la crisi hipotecària ini-

ciada a l’agost i de les successives complicacions als mercats 

energètics, a la infl ació i als tipus de canvi. En primer lloc, 

ha estat necessari revisar a la baixa la previsió global per a 

les economies dels països de la xarxa Euroconstruct, reduint 

en dues dècimes el pronòstic de l’informe de juny de 2007, 

tant per al 2008 (2,4%) com per al 2009 (2,2%). Segons els 

resultats de la conferència, si es compara amb els PIB dels 

anys anteriors (3% i 2,8% el 2006 i el 2007, respectivament) 

la baixada és relativament continguda, i és que s’espera que 

la demanda domèstica continuï encara forta, sostinguda per 

15CAATB  memòria 07



l'entorn col.legial 

la creació d’ocupació i la tendència creixent de la renda dis-

ponible per càpita. En canvi, aquest nou entorn macroeconò-

mic –segons es desprèn de l’informe d’Euroconstruct- sí que 

ha provocat més distorsió en el sector de la construcció: el 

pronòstic per als pròxims anys ha sofert una rebaixa de quatre 

dècimes tant per a la producció en valor per al 2008 (1,4%) 

com per al 2009 (1,6%). 

El mercat que concentra la baixa d’expectatives és la cons-

trucció residencial, on la novetat no és el canvi de tendèn-

cia (fa temps que es preveia un descens després del pic de 

creixement del 2006), sinó el fet que la desacceleració sigui 

més abrupta del que en principi s’esperava. 

En efecte, segons l’informe d’Euroconstruct, la producció ge-

nerada per la construcció d’habitatge de nova planta entra 

sense més preàmbuls en nombres vermells el 2007 i continua 

així el 2008 (-3,2%) i el 2009 (-1,9%). I és que malgrat que Euro-

pa en el seu conjunt pot fer gala d’haver escapat de l’impacte 

directe de la crisi en no haver entrat en el joc de concedir hi-

poteques subprime, és innegable que sí que està sofrint un 

impacte indirecte considerable, en forma d’enduriment del 

mercat del crèdit i de creixent desconfi ança.

A la major part dels països del grup Euroconstruct existeix 

el convenciment que és perfectament compatible un mer-

cat d’habitatges en recessió amb un mercat no residencial 

en creixement, tal com està passant als Estats Units. Per 

això es mantenen unes previsions de creixement modera-

dament optimistes per a l’edifi cació no residencial, per so-

bre de l’expectativa del PIB: 3,7% per al 2008 i 2,3% per al 

2009. Aquest pronòstic es basa en el bon moment dels tres 

submercats clau en termes de volum –comerços, ofi cines i 

indústria–, malgrat que les ofi cines podrien començar a do-

nar símptomes de desgast el 2009 després d’un cicle d’alta 

activitat, cosa que explicaria el menor creixement del sector 

el 2009.

L’enginyeria civil és el mercat on es concentren les majors 

expectatives de creixement: 3,9% per al 2008 i 4,0% per al 

2009. El ritme inversor en infraestructures de transport 

s’accelerarà progressivament durant el període de previsió, 

amb una mica més d’èmfasi en el capítol de ferrocarrils.

menys 
accidents
Segons dades del Departament de Treball, recopilades per 

la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), 

l’any 2007 s’han produït a la construcció catalana 35.515 

accidents laborals, 34 dels quals han estat accidents mor-

tals; 396, greus i 35.085, lleus. Si el nombre d’accidents es 

posa en relació amb el nombre de treballadors ocupats, el 

nombre d’accidents per cada 100.000 treballadors ha estat 

de 12.213, 12.065 dels quals han estat lleus; 136, greus i 

12, mortals. Respecte a la incidència dels accidents l’any 

2006, presenta una lleugera disminució: els lleus, un –4%; 

els greus, un –0,4%, i els mortals, un –11,2%. Aquesta dis-

minució de l’índex d’incidència, que és el més baix de la 

dècada 1998-2007 no pot amagar, però, l’important nom-

bre d’accidents produïts, amb 34 morts i no pot fer baixar 

la guàrdia en la lluita per aconseguir una construcció més 

segura. En aquest sentit, la consellera de Treball de la Ge-

neralitat, Mar Serna, va proposar al setembre, en la seva 

intervenció en la 17a edició de Dinars Construcció, la crea-

ció d’un “gran pacte de país” per a la prevenció de riscos la-

borals en la construcció que inclogui tot el sector. Serna va 

dir que la seva administració farà costat als representants 

empresarials i sindicats, als arquitectes tècnics i als arqui-

tectes, i a la resta del sector de la construcció, per comba-

tre la sinistralitat laboral. 
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l’ocupació 
i el mercat de treball
El servei de Borsa de Treball i Consultoria de Recursos 

Humans del CAATB va gestionar durant el 2007 més de 

570 ofertes de feina dirigides principalment als perfi ls pro-

fessionals de gestió de la producció de l’obra i de despatx 

professional.

Segons les dades de l’Observatori del Mercat de Treball, el 

cap d’obra és el professional més sol·licitat per les empre-

ses, amb un 25% del total d’ofertes. Tot i que aquesta és 

una ocupació que pot ser desenvolupada des de diverses 

titulacions universitàries, a part de la d’arquitectura tècni-

ca, es manifesta una preferència per part de les organitza-

cions empresarials que aquest lloc de treball el desenvolu-

pi un arquitecte tècnic. En el segon lloc de les ocupacions 

més buscades, es troba el tècnic de projectes i obres, dins 

del perfi l de despatx professional, que atrau el 15% de les 

ofertes de feina. 

A l’informe també es percep que en el tercer i quart trimes-

tre de l’any 2007 hi ha hagut una tendència a una davallada 

en el nombre total d’ofertes, en comparació amb els anys 

anteriors. En la globalitat de l’any 2007 s’han gestionat un 

20% menys d’ofertes respecte a l’any 2006. Pel que fa al 

tipus d’empreses que s’adrecen a la Borsa de Treball del 

Col·legi per a la cerca de professionals, cal dir que majori-

tàriament són promotores i constructores (en el 34% dels 

casos), que treballen a la província de Barcelona (27%), 

que ofereixen feina a jornada completa (95%), en règim 

d’assalariat (86%), i que busquen professionals joves, amb 

menys de cinc anys d’experiència.

L’any 2007 presenta una lleugera disminució dels accidents respecte a l’any anterior.
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les fi res de 
la construcció 
i del sector immobiliari
La fi ra bianual del sector de la construcció, Construmat, va 

tenir lloc del 14 al 19 de maig i va gaudir en la seva quinzena 

edició de molt bona salut, amb un creixement del 8% en el 

nombre de visitants respecte a l’edició anterior. En va rebre 

286.000, que van poder visitar els dos recintes de Montjuïc 

i de Gran Via, que presentaven el màxim d’ocupació amb 

2.450 estands repartits en 155.000 m2 de superfície neta 

d’exposició. La xifra de més d’1.100.000 contactes de nego-

cis parla per si sola de l’èxit del saló més gran de tot l’Estat 

espanyol i un dels primers del sector a Europa. El CAATB i 

va ser present amb un estand propi i un altre de compar-

tit amb el Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes 

Tècnics de Catalunya.

Al novembre, i després de molts anys d’eufòria econòmica 

i uns volums d’edifi cació i vendes molt intensos, l’onzena 

edició del Saló Barcelona Meeting Point (BMP) va ser una ve-

ritable prova de foc per al sector, que va dedicar no pocs re-

cursos a demostrar la seva fortalesa i capacitat d’adaptació 

en èpoques de vaques magres. I en uns moments en què la 

situació al mercat immobiliari espanyol sembla estancada, 

el saló va donar un especial relleu a la presència interna-

cional, marcada sobretot per promotors immobiliaris a la 

cerca d’inversors espanyols interessats en nous territoris 

per explorar. Segons els seus responsables, el Saló va tan-

car les seves portes amb un balanç d’uns 200.000 visitants, 

xifra similar a la de l’edició anterior, però amb un augment 

del 10% pel que fa a visitants professionals. Amb més de 

650 expositors de 21 països, el saló va ocupar uns 70.000 

metres quadrats d’exposició.

baròmetre del clima 
de confi ança
Coincidint amb el Saló Barcelona Meeting Point, la Secre-

taria d’Habitatge de la Generalitat va donar a conèixer els 

resultats del Baròmetre del clima de confi ança del sector 

de l’habitatge a Catalunya, elaborat per l’Institut Cerdà. En-

tre altres coses, l’estudi va fer una enquesta als diferents 

agents del sector (API, promotors, constructors, arquitec-

tes tècnics i arquitectes, entitats fi nanceres, proveïdors de 

materials) per saber el seu nivell de confi ança en el creixe-

ment del sector a curt termini.

Els API i les entitats fi nanceres van ser els agents que van 

mostrar una percepció més negativa. Pel que fa a la carte-

ra de comandes, els arquitectes tècnics i aparelladors van 

destacar com el col·lectiu més satisfet, seguits dels cons-

tructors i els comerciants. Els arquitectes van mostrar un 

menor índex de satisfacció.

M. Rosa Remolà dóna la benvinguda al president de la Generalitat a l’estand del CAATB.
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un pacte nacional 
per a l’habitatge
Més d’una trentena d’agents, entre els quals hi havia el 

Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 

de Catalunya, actors relacionats amb l’habitatge i el Go-

vern català van signar el 8 d’octubre el Pacte nacional per 

a l’habitatge 2007-2016, que el conseller Francesc Baltasar 

havia anunciat al febrer en la seva intervenció dins del cicle 

Dinars Construcció, que organitza el Col·legi.

Aquest instrument haurà de permetre donar solució als pro-

blemes més immediats que presenta en aquests moments 

l’habitatge a Catalunya. El Pacte parteix d’unes necessitats 

clares i planteja accions concretes que s’estructuren en 

cinc reptes: millora de l’accés a l’habitatge, especialment 

dels joves; millora de les condicions del parc d’habitatges 

existent; millora de l’allotjament de la gent gran i de les 

persones amb discapacitat; prevenció de l’exclusió social 

residencial; i garantia d’un allotjament digne i adequat a 

les famílies mal allotjades. En conjunt es duran a terme 

835.000 actuacions; d’aquestes, 393.000 es plantegen per a 

la legislació actual (2007-2010).

Signatura del Pacte nacional per a l’habitatge el 8 d’octubre al Palau de la Generalitat.
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la normativa 
tècnica
El 2007 ha estat un any de novetats legislatives i de mane-

ra especial en l’àmbit tècnic. El Codi tècnic de l’edifi cació, 

d’àmbit estatal, aprovat l’any 2006 es completava amb 

l’aparició del document sobre salubritat i seguretat es-

tructural, apareixia publicada al març una primera modi-

fi cació de la Llei i es publicava el document bàsic de pro-

tecció davant el soroll i, poc després, el seu reglament. 

També en l’àmbit estatal es va publicar el nou reglament 

d’instal·lacions tèrmiques en els edifi cis (RITE), així com el 

procediment bàsic per a la certifi cació d’efi ciència energèti-

ca dels edifi cis de nova construcció. Un capítol a part mereix 

la presentació pública dels anomenats Documents 0, pen-

dents de rebre les al·legacions corresponents i la posterior 

aprovació i publicació. Es tracta de la nova Instrucció de 

recepció de ciments RC-03, la Instrucció per a les estruc-

tures d’acer en edifi cació i obra civil (EAE) i la Instrucció del 

formigó estructural EHE.

noves lleis 
d’interès professional
A l’abril entrava en vigor la Llei reguladora de la subcon-

tractació en el sector de la construcció, desenvolupada pel 

Reial decret 1109/2007. La nova llei s’ha d’aplicar en qual-

sevol obra, pública o privada, en què s’efectuïn treballs de 

construcció o d’enginyeria civil. Dos mesos després va ser 

el torn de la nova Llei de societats professionals, amb una 

important repercussió sobre les formes d’exercir la profes-

sió i que obliga a adaptar la normativa col·legial, així com el 

registre de societats professionals. El nou Estatut del treba-

llador autònom ha entrat en vigor a l’octubre.

També en l’àmbit urbanístic hi ha hagut novetats impor-

tants. Al maig, el parlament espanyol aprovava defi nitiva-

ment la nova Llei del sòl. El text defi nitiu quedava llest per a 

la seva entrada en vigor l’1 de juliol. La nova llei, que substi-

tuïa la Llei del règim del sòl de 1998, surt amb els objectius 

de garantir sòl per a habitatge protegit, fer més sostenible 

el desenvolupament territorial i urbà, fomentar l’efi ciència 

energètica dels mercats del sòl i combatre l’especulació. A 

Catalunya, el Parlament aprovava el Decret llei de mesu-

res urgents en matèria urbanística, així com la nova Llei de 

l’obra pública.

les noves carreres 
universitàries
El Butlletí Ofi cial de l’Estat va publicar a l’octubre el Reial 

decret que estableix l’ordenació dels ensenyaments univer-

sitaris ofi cials acomodada a l’Espai Europeu d’Educació Su-

perior. Aquesta disposició obre el camí per a l’establiment i 

l’aprovació de les noves titulacions universitàries de grau i 

de postgrau, que hauran de quedar implantades en el ter-

mini que hi ha fi ns al curs 2010 - 2011. En aquest any acadè-

mic ja no podran oferir-se places de nou ingrés en el primer 

curs per a les actuals titulacions de llicenciat, diplomat, ar-

quitecte, enginyer, arquitecte tècnic o enginyer tècnic i les 

universitats hauran d’establir les normes perquè els actuals 

estudiants puguin accedir al nou règim d’ensenyaments. 

Pel que fa als actuals titulats, la norma diu que el Govern 

establirà les condicions a què han d’adequar-se els plans 

d’estudis corresponents i que estaran subjectes a un pro-

cés de verifi cació i acreditació, amb la intervenció del Con-

sell d’Universitats i de l’Agència Nacional per a l’Avaluació 

de la Qualitat i Acreditació (ANECA).
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acció col.legial 

nova Junta
de Govern 

L’any 2007 va començar amb canvis importants en la com-

posició de la Junta de Govern. Rosa Remolà assumia la pre-

sidència del Col·legi en substitució de Josep Terrones, qui 

en la sessió de Junta del 22 de gener va presentar la seva 

renúncia al càrrec. També van presentar la seva renúncia 

els companys Joan Gurri i Enric Peña, secretari i tresorer, 

respectivament. L’equip de govern va quedar format per 

Rosa Remolà (presidenta), Esteve Aymà (secretari), Rai-

mon Salvat (comptador), Jaume Arimany (tresorer), Celestí 

Ventura (vicepresident) i Santi Garolera (vocal). Alguns dels 

membres de la Junta, a més, els va correspondre exercir 

també la condició de vocals territorials i delegats a les di-

ferents demarcacions comarcals del CAATB. Aquests no-

menaments es van produir per acord de la Junta de Govern 

en la reunió extraordinària del 23 de gener i seguint el que 

marquen els Estatuts en aquesta matèria. La Junta de Go-

vern va comunicar a tots els col·legiats aquests canvis, així 

com la seva voluntat de mantenir els objectius establerts 

i el programa de treball per al 2007 presentat i aprovat en 

l’anterior Assemblea General de Col·legiats.

eleccions 
al CAATB
La Junta de Govern va convocar eleccions per al dia 7 de 

juny, seguint el que marquen els Estatuts del Col·legi i ate-

sa la data fi xada pel Consell de Col·legis d’Aparelladors i 

Arquitectes Tècnics de Catalunya per a tots els col·legis ca-

talans. Per tal de vetllar pel bon funcionament del procés 

electoral, l’Assemblea General de col·legiats del 20 de març 

va elegir Rafael Cercós (president), Jordi Lleal (secretari), 

Ildefons Valls, Jordi Gázquez i Ramon Sala (vocals) com a 

membres de la Junta Electoral. 

Es van formalitzar dues candidatures, encapçalades, 

respectivament, per Rosa Remolà i Josep Terrones. 

Les eleccions van tenir lloc el 7 de juny i, després del re-

compte de vots, la Junta Electoral va proclamar la candida-

tura de Rosa Remolà com a guanyadora de els eleccions. 

La candidatura estava formada per Rosa Remolà (presi-

denta), Raimon Salvat (secretari), Carolina Cuevas (comp-

tadora), Maria Àngels Sànchez (tresorera), Celestí Ventura 

(vocal), Santi Garolera (vocal territorial d’Osona), Joan Car-

les Batanés (vocal territorial del Bages-Berguedà), Jaume 

Casas (vocal territorial del Vallès Occidental), Esteve Aymà 

(vocal territorial del Vallès Oriental) i Antoni Floriach (vocal 

territorial del Maresme).

Urna electoral. 
En la imatge de l'esquerra: la nova 
Junta de Govern guanyadora de las 
eleccions.
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altres actuacions 
prioritàries
La modifi cació dels criteris d’inversions del CAATB i el com-

promís d’auditar totes les societats de les quals el Col·legi 

és accionista majoritari han estat altres de les actuacions 

destacades. L’estructura empresarial del CAATB es resu-

meix en el quadre adjunt.

La candidatura de Rosa Remolà, que es presentava sota 

l’eslògan “CAATB 21”, es va imposar en les eleccions amb 

un programa en què destacava la voluntat de treballar 

amb responsabilitat per impulsar un nou projecte de futur 

i promoure un canvi en el Col·legi. La seva campanya es 

basava en tres objectius: impulsar un nou model de Col·legi 

per al segle XXI, oferir més serveis i millors per a tots els 

col·legiats i col·legiades, i potenciar el prestigi social de la 

professió.

les prioritats 
per al 2007
La Junta de Govern ha anat aplicant el programa d’acció i el 

pressupost que va ser aprovat en la darrera Assemblea de 

Col·legiats i, al mateix temps, ha anat introduint una sèrie 

de prioritats que es desprenen de la nova orientació en la 

política col·legial. Aquesta nova orientació està basada en 

tres línies bàsiques: un major apropament del Col·legi al 

col·legiat, el suport a l’exercici de la professió i el prestigi de 

la professió en el sector i en la societat.

Algunes de les primeres accions que la Junta va endegar 

en aquesta línia al llarg del 2007 han estat l’establiment de 

la gratuïtat per als cursos sobre legislació i normativa que 

incideixi en el desenvolupament del treball dels col·legiats; 

la preparació de nous “Documents a l’Abast” sobre les no-

ves disposicions legals i la seva distribució, també amb 

caràcter gratuït als col·legiats; la posada en marxa d’un 

servei d’atenció informàtica als col·legiats, o l’establiment 

de la seu central de Barcelona i de totes les delegacions del 

CAATB com a àrea Wi-Fi amb connexió lliure a Internet.
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La Junta de Govern ha establert, també, com a actuacions 

prioritàries altres temes, com ara l’anàlisi i reforma dels 

Estatuts col·legials per tal d’actualitzar-los i adaptar-los a 

la nova legislació de professions titulades i col·legis profes-

sionals; el desplegament territorial del CAATB; el suport als 

aparelladors i arquitectes tècnics tenint en compte les se-

ves diferents funcions professionals, i la contractació d’un 

nou director general del CAATB.

estructura empresarial CAATB 2007

1997

Aparelladors Serveis 
Empresarials, SL

Objecte: actuar com a representat exclusiu de socie-• 

tats i agències de valors segons els termes establerts 

en la Llei 24/1988.

La Comissió Nacional de Mercat de Valors exigia que • 

el cobrament de comissions per a la col·locació del 

patrimoni fi nancer s’havia de fer mitjançant una so-

cietat exclusivament dedicada a això.

(100 % CAATB) (100 % CAATB) 

2006

Gescol Serveis Informàtics, SL
Objecte: titularitat, creació, desenvolupament, ex-• 

plotació i comercialització de programari i maquinari 

informàtic, així com la prestació de serveis i asse-

ssorament en tecnologies de la informació, i també 

la participació en empreses industrials de serveis.

Consolidació de l’activitat 2007.• 

Anàlisi de la viabilitat del projecte i de les inversions • 

previstes

empreses vinculades
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la Junta i les comissions 
territorials
La Junta de Govern del Col·legi ha posat en marxa un calen-

dari de trobades periòdiques amb les diferents comissions 

territorials per tal d’analitzar temes d’interès professional, 

establir línies de treball, i coordinar les diferents accions 

de la Junta i les comissions territorials. Aquestes troba-

des s’han anat fent de forma rotativa en les diferents seus 

col·legials de Vic, Manresa, Terrassa, Granollers, Barcelona 

i, ja dins de l’any 2008, a Mataró.

nova ofi cina a Terrassa 
i nova Delegació a Mataró
El Col·legi continua treballant per ser més present al terri-

tori, tant pel que fa a la representació institucional i la par-

ticipació en l’entorn ciutadà com per donar un millor ser-

vei als professionals. Al febrer s’inaugurava la nova ofi cina 

de serveis de la Delegació del Vallès Occidental a l’edifi ci 

del Vapor Universitari de Terrassa. Aquesta nova ofi cina té 

una millor accessibilitat, espai, facilitat d’aparcament, en-

tre d’altres importants avantatges respecte de l’edifi ci del 

carrer Sant Francesc, que continua obert com a seu de la 

Delegació.

Al fi nal de l’any, el Col·legi ampliava la seva presència terri-

torial amb la posada en marxa de la nova Delegació del Ma-

resme. Provisionalment, la Delegació s’ubica en un local de 

l’Edifi ci del Vidre del carrer de Pablo Iglesias, fi ns que fi nalitzin 

les obres d’adequació dels locals del carrer d’en Xammar, nú-

mero 6, on s’ubicarà la seu defi nitiva. Aquesta és la cinquena 

delegació territorial del Col·legi que s’afegeix a les d’Osona, 

Bages-Berguedà, Vallès Oriental i Vallès Occidental.
Seu de la nova Delegació del Maresme, a Mataró.
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estructura territorial del CAATB

delegacions actuals

total col·legiats/ades al CAATB: 7.742

Osona  (Vic)

1974 (33 anys)

170 col·legiats/ades

Bages - Berguedà (Manresa)

1988 (19 anys)

216 col·legiats/ades
Vallès Oriental (Granollers)

1990 (17 anys)

444 col·legiats/ades

Vallès Occidental (Terrassa)

1991 (16 anys)

903 col·legiats/ades

Maresme (Mataró)

2007

565 col·legiats/ades

28 CAATB  memòria 07



acció col.legial 

les relacions 
institucionals
Les relacions amb la resta dels agents de l’entorn profes-

sional constitueixen un aspecte que la nova Junta de Go-

vern del CAATB vol tractar de manera prioritària. Quant a 

l’organització professional dels aparelladors i arquitec-

tes tècnics, s’ha treballat amb el Consell de Col·legis de 

Catalunya i el Consell General de l’Arquitectura Tècnica 

d’Espanya. També, amb les escoles que imparteixen els 

estudis d’arquitectura tècnica, ja siguin públiques, com 

l’Escola Politècnica Superior d’Edifi cació de Barcelona 

(UPC), o privades, com ara l’Escola d’Arquitectura La Salle 

(URL) o l’escola Elisava (UPF).

Amb l’Administració catalana, destaca la signatura del pro-

tocol per al projecte de preparació de les Ecoetiquetes tipus 

III junt amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge 

de la Generalitat, la signatura del Pacte per a l’habitatge a 

través del Consell Català o la participació en la taula per a 

la seguretat, promoguda pel Departament de Treball junt 

amb la resta d’entitats del sector, professionals, empresa-

ris i sindicats.

Ha estat igualment destacada l’acció conjunta amb altres 

col·legis professionals del nostre entorn i amb altres ins-

titucions del sector, com ara la Cambra de Contractistes 

d’Obres de Catalunya (CCOC), l’Associació de Promotors 

Constructors d’Edifi cis (APCE), el Gremi de Contractis-

tes d’Obres i els sindicats majoritaris UGT i Comissions 

Obreres. I en la línia de serveis als col·legiats també hi han 

hagut avenços importants i s’han signat nous convenis de 

col·laboració i de servei amb entitats com ara l’Institut de 

Tecnologia de la Construcció (ITeC), l’Associació de Con-

sultors d’Estructures o la Cooperativa d’Arquitectes Jordi 

Capell.

nou impuls 
al Consell català
Treballar conjuntament per tal que tots els aparelladors 

i arquitectes tècnics de Catalunya tinguin criteris homo-

genis i eines comunes per enfrontar-se als canvis que 

planteja el futur. Aquest és el criteri amb què han treba-

llat els cinc col·legis catalans agrupats dins del Consell de 

Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya. 

Al mateix temps que es dóna un nou impuls a aquesta tas-

ca coordinada, també s’ha treballat per oferir una imatge 

unitària de la professió i d’utilitat als professionals. Amb 

aquesta voluntat es va dissenyar un nou logotip del Consell 

català, que acompanya aquelles accions conjuntes de tota 

l’organització professional catalana. Una mostra ben visible 

d’aquesta línia de col·laboració va ser la presència unitària 

de tots els col·legis a Construmat, amb un estand que duia 

M. Rosa Remolà i Silvia Farriol  durant la signatura del Conveni entre el 
CAATB i el FAD, el 12 d’abril de 2007.
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jornades jurídiques
L’any 2007 s’ha commemorat el 15è aniversari de l’aprovació 

de la Directiva 92/57/CEE sobre seguretat i salut en les 

obres de construcció, així com el 10è aniversari de la seva 

transposició a l’Estat espanyol mitjançant el Reial decret 

1627/97, la legislació que creava la fi gura del coordinador 

de seguretat en les fases de projecte i d’execució. Prenent 

com a excusa aquesta efemèride, el Col·legi ha dut a ter-

me un programa d’activitats relacionades amb la prevenció 

sota l’eslògan "2007 un any per la seguretat". El progra-

ma va començar el novembre del 2006 amb unes jornades 

internacionals dedicades a les bones pràctiques per a la 

prevenció. Entre d’altres accions, destaquen les jornades 

jurídiques que van tenir lloc al febrer, organitzades con-

juntament amb l’Escola Politècnica Superior d’Edifi cació 

de Barcelona (EPSEB) i en què es va debatre el tema de 

les responsabilitats penal i civil dels professionals, amb la 

participació de magistrats del Tribunal Suprem i del fi scal 

general de l’Estat. A més d’altres accions de tipus formatiu 

i d’informació, el programa ha fi nalitzat el febrer del 2008 

amb el Primer Col·loqui Europeu sobre Coordinació de Se-

guretat i Salut en la Construcció, organitzat conjuntament 

amb el Departament de Treball de la Generalitat i la xarxa 

europea Focus.  

com a lema: "Professionals per una construcció de qualitat, 

sostenible i segura", on es mostrava l’activitat corporativa 

i l’oferta de serveis dels cinc col·legis als professionals de 

Catalunya.

Els cinc col·legis catalans també han treballat de forma 

conjunta per analitzat quins han estat els canvis i les nove-

tats que s’havien d’introduir en el procés del visat a partir 

de l’entrada en vigor del Codi tècnic de l’edifi cació (CTE). Els 

nous requeriments que estableix aquesta normativa havien 

de tenir una necessària correspondència en el tràmit del 

visat. Gràcies a aquest treball conjunt i al consens pres al 

Consell català, aquesta tramitació és igual per a tots els 

col·legis catalans.  

Reunió de treball dels presidents dels cinc col·legis catalans
que l’any 2007 han donat un nou impuls al Consell català.
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el conseller Baltasar 
proposa a Dinars 
Construcció el Pacte 
nacional per a l’habitatge

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Balta-

sar, va inaugurar al febrer el programa de Dinars Construc-

ció de l’any 2007 amb una intervenció sobre les polítiques 

d’habitatge a Catalunya. Va concloure la seva intervenció 

anunciant la proposta al conjunt de la societat de la sig-

natura d’un pacte nacional per a l’habitatge, com una taula 

de comandament col·lectiva que permeti superar la difícil 

situació existent. Vuit mesos més tard, el 8 d’octubre, el Pa-

lau de la Generalitat acollia la signatura del Pacte nacional 

per a l’habitatge 2007-2016, que signaven més d’una tren-

tena d’agents relacionats amb l’habitatge, entre els quals, 

el Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 

de Catalunya, com un instrument que ha de permetre do-

nar solució als problemes més immediats que presenta en 

aquests moments l’habitatge a Catalunya. 

feina en comú sobre el 
control de qualitat i CTE
Els gabinets tècnics de tots els col·legis d’aparelladors i ar-

quitectes tècnics de l’Estat espanyol es van reunir a Barce-

lona per posar en comú la problemàtica de la documentació 

de seguiment del control de qualitat a l’obra, exigència de 

la Part I del Codi tècnic de l‘edifi cació (CTE), on s’enumera 

i concreta com realitzar-la. També va servir per crear un 

grup de treball que estudiés la metodologia de seguiment 

del control de qualitat a l’obra, i presentar-lo com un do-

cument que sigui reconegut pel Ministeri d’Habitatge, amb 

relació als requisits que marca el CTE i amb el consens del 

Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya. 

l’acció del Col·legi 
davant del CTE
Des de l’aparició del Codi tècnic, el Col·legi ha treballat in-

tensament per difondre’n els continguts i oferir assesso-

rament tècnic per a la interpretació de la nova normativa a 

tots els professionals. En aquesta línia s’han organitzat un 

gran nombre de sessions informatives per explicar tant la 

part primera del CTE com els diferents documents bàsics 

que ja estan en vigor. Des del Col·legi també s’ha posat en 

funcionament un itinerari formatiu de gran abast, que as-

El 22 de febrer de 2007 el Conseller Francesc Baltasar proposa a Dinars Construcció 
un pacte per a l’habitatge.
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seguri que tots els tècnics tenen accés a una formació de 

qualitat sobre el CTE i la seva aplicació en el dia a dia pro-

fessional. Davant la importància que té per a tots els tècnics 

conèixer aquests canvis normatius, el Col·legi ha impartit 

gratuïtament bona part d’aquests cursos i ha subvencionat 

en gran mesura la resta dels cursos del cicle. 

una formació 
de qualitat
El Col·legi ha continuat un any més apostant per la formació 

de qualitat com una eina essencial per al desenvolupament 

professional amb un ambiciós programa de màster i post-

graus, a més d’una àmplia oferta de cursos de formació 

oberta i de posada al dia. La preparació d’un itinerari for-

matiu dedicat específi cament al Codi tècnic de l’edifi cació 

(CTE), subvencionat en bona part del CAATB, i l’organització 

de sessions gratuïtes sobre la nova legislació i normativa de 

gran interès professional, completa una oferta que té ga-

rantia de qualitat certifi cada. 

ConstruJove

La millora dels serveis destinats al mercat de treball dels 

aparelladors i arquitectes tècnics ha estat una altra de les 

línies d’acció prioritàries del Col·legi al llarg del 2007, amb 

la posada en marxa d’un Observatori del Mercat de Treball 

i amb un contacte intens amb els professionals i les em-

preses. Una atenció especial ha estat la dedicada als joves 

professionals, amb l’organització de la tercera edició de 

ConstruJove, una jornada d’orientació professional que va 

reunir prop de tres-cents arquitectes tècnics que tot just 

inicien la seva vida laboral.  

ConstruJove 07 va reunir prop de tres cents futurs arquitectes tècnics.

Alumnes de Formació del CAATB 
en una vista d'obra.
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més de cent candidats 
als Premis Catalunya 
Construcció
La IV edició dels Premis Catalunya Construcció que orga-

nitza el Col·legi va rebre un total de 106 candidatures en les 

seves tres categories: de Direcció o Gestió de l’Execució de 

l’Obra, de Coordinació de Seguretat i d’Innovació en la Cons-

trucció, la qual cosa refl ecteix la bona salut d’una iniciativa 

que va néixer amb la voluntat de reivindicar la feina dels bons 

professionals del procés constructiu. Com cada any, també 

es va atorgar el Premi especial a la Trajectòria Professional, 

que en aquesta ocasió va rebre Jordi Campreciós Pujadas, 

un estucador de 71 anys, ple d’amor per l’ofi ci. 

El jurat d’aquest any, com a novetat, va atorgar una men-

ció especial a Arquitectes sense Fronteres de Catalunya, en 

particular per la seva tasca feta els darrers dos anys al barri 

del Raval de Barcelona. 

l’Agenda de la Construcció 
Sostenible es renova
El Saló Construmat, que va tenir lloc del 14 al 19 de maig, 

va ser el marc idoni per a la presentació d’una renovada 

Agenda de la Construcció Sostenible (www.csostenible.net), 

el portal d’Internet creat i impulsat pel CAATB juntament 

amb la Secció de Tecnologia de l’Escola Tècnica Superior 

d’Arquitectura del Vallès, la Fundació Cerdà i l’Associació 

d’Estudis Geobiològics (GEA), per tal de donar resposta a 

les preguntes i necessitats dels tècnics a l’hora d’introduir 

paràmetres ambientals en el procés constructiu. Els pro-

fessionals trobaran més contingut tècnic, un disseny més 

àgil i atractiu, notícies relacionades amb la construcció 

sostenible i millor accessibilitat per trobar la informació 

que es busca. 

Construmat 2007 va ser l'escenari de la presentació d'una renovada 
Agenda de la Construcció Sostenible.
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Rehabimed 
tanca un cicle
Al juliol va tenir lloc la conferència Arquitectura Tradicional 

Mediterrània: Present i Futur, com a tancament del pro-

jecte Rehabimed. Cinc-cents experts de més de 30 països 

van participar de forma activa en un debat obert i multi-

disciplinari entorn del futur de l’arquitectura tradicional 

a la Mediterrània. Rehabimed va presentar, a través dels 

seus experts, els resultats d’aquests tres anys de treballs 

paral·lelament a les aportacions dels professionals d’arreu. 

Rehabimed tancava així un cicle, reeixit, havent fet un camí 

que de ben segur tindrà continuïtat.

Rehabimed ha contribuït en l’àmbit internacional i de forma 

pionera, a preservar un llegat cultural clau per a la societat, 

millorant les condicions de vida de la població, incremen-

tant la cohesió social i, en defi nitiva, fomentant el desenvo-

lupament econòmic. Aquest treball ha comportat la posada 

en comú de l’aportació de més de cent cinquanta professio-

nals dels quinze països que han participat en el projecte (El 

Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte, Jordània, Israel, Palestina, 

Síria, El Líban, Turquia, Grècia, Xipre, Itàlia, França i Espan-

ya). Totes les contribucions han permès elaborar el Mètode 

Rehabimed, formar els diferents actors implicats en la re-

habilitació, implicar tota la població directament benefi cia-

da i, fi nalment, portar endavant les quatre operacions pilot 

a Marràqueix, Lefkara, Kairouan i El Caire.

cooperació per 
al desenvolupament
La Junta de Govern del CAATB va aprovar la concessió del 

0,7% del pressupost col·legial del 2007 a tres projectes de 

cooperació per al desenvolupament. 

La Junta va valorar molt positivament la proposta de la 

Comissió del 07, que va seleccionar tres projectes d’entre 

tots els que s’havien presentat. A la convocatòria hi van 

concórrer un total d’11 entitats diferents, que sol·licitaven 

les ajudes del CAATB per a projectes de cooperació amb 

la població més desfavorida, majoritàriament en països del 

sud i en vies de desenvolupament. Els projectes presentats 

provenien d’ONG catalanes amb intervencions i projectes 

en països com Camerun, Nicaragua, l’Índia, el Marroc o 

Tailàndia. 

Tal com especifi caven les bases de la subvenció, tots els 

projectes estaven relacionats amb el sector de la construc-

ció –ja fos en matèria de construcció d’habitatges, equipa-

ments comunitaris o infraestructures- o bé amb la forma-

ció en matèria de construcció. 

La Comissió del 07, després d’analitzar i valorar cada un 

dels projectes i comprovar que tots s’adequaven a les bases 

de les subvencions, va fer una tria d’acord amb la capacitat 

pressupostària del Col·legi i en va seleccionar tres. Aquests 

tres són els que es van portar a consideració de la Junta per 

tal que, fi nalment, aprovés la seva concessió com a ajudes 

a la cooperació. 
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Objectiu: Crear una xarxa de sanejament i pluvial al Ksar 

(alcàsser emmurallat) del Khorbat, Tinejdad (el Marroc). 

Els tres projectes seleccionats han estat: 

Execució d’un menjador dins d’un recinte escolar per a • 
refugiats tibetans a Tabo (nord de l’Índia). Fase 1

- Localització: Tabo, província d’Himachal Pradesh, 

al nord de l’Índia. 

- Organització que presenta el projecte: Arquitectes 

Tècnics sense Fronteres (ATSF)

Objectiu: Proveir el recinte escolar de Serkong School de 

menjador cuina per tal de cobrir les necessitats bàsiques 

del centre i donar cobertura a un total de 250 nens i nenes. 

L’escola vol fomentar l’escolarització, evitar l’analfabetisme 

i motivar l’aprenentatge cultural per tal que els infants no 

perdin la seva identitat.

Projecte de reforma del local del carrer Lleó, 26, baixos, • 
per a l’Associació Educativa Integral del Raval de Bar-

celona

- Localització: Barri del Raval, Barcelona

- Organització que presenta el projecte: Arquitectes 

sense Fronteres

Objectiu: Rehabilitar el local del centre obert Aula Jove Es-

tel d’Assís per adequar-lo als criteris exigits per la Genera-

litat de Catalunya.

Creació d’una xarxa de sanejament i pluvial a Tinejdad • 
(el Marroc)

- Localització: Alcàsser de Khorbat Oujdid, al municipi 

de Tinejdad, al sud-est del Marroc

- Organització que presenta el projecte: Associació 

Catalana de Solidaritat per al Desenvolupament 

Sociorural del Tercer Món

Construcció d’un menjador escolar per a refugiats tibetans al nord de l’Índia.
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AFILIACIÓ

atenció al col·legiat
i suport a l’estudiant 
El Servei d’Atenció al Col·legiat, que es va iniciar l’any 2002, 

té com a objectiu principal assegurar la comunicació direc-

ta entre els col·legiats i el CAATB. Actualment està conso-

lidat i el componen un equip de professionals que garan-

teixen l’atenció presencial i telefònica del Col·legi. Enguany, 

des del Centre d’Atenció Telefònica, s’han gestionat 109.127 

trucades. Els col·legiats i col·legiades s’hi poden adreçar 

per resoldre dubtes sobre els serveis que ofereix el Col·legi, 

la professió i l’exercici professional; també, per fer arribar 

suggeriments i propostes per promoure la millora del CA-

ATB. 

Enguany, s’han atès 54 propostes de millora, que s’han re-

but per mitjà de les bústies de suggeriments del Col·legi, 

de manera presencial i virtual, tant a l’ofi cina de Barcelona 

com a les delegacions. 

Aquest servei també és el responsable de tramitar els pro-

cessos de col·legiació (altes, baixes, reingressos i trasllats). 

Al llarg del 2007 s’han col·legiat 333 professionals. Un any 

més, parlem d’un augment del col·lectiu d’aparelladors i 

arquitectes tècnics que forma el CAATB, que ja supera els 

7.800 col·legiats.

Com cada any, s’han dut a terme sessions d’acollida per 

a nous col·legiats, tant a la seu de Barcelona com a les 

delegacions. Enguany s’ha tingut l’oportunitat d’informar i 

assessorar més de 80 col·legiats, apropant-los al Col·legi 

o posant a l’abast dels més joves els diferents serveis del 

CAATB en un ambient distès i relaxat, obert al diàleg i a la 

resolució dels dubtes existents sobre el funcionament del 

Col·legi i el desenvolupament de la professió. 

Aquesta tasca també s’ha dut a terme a les escoles 

d’arquitectura tècnica, acostant el CAATB i la professió als 

estudiants. El 2007 s’han precol·legiat gairebé 400 alumnes, 

a qui s’ha fet arribar la TargetAccés. En la seva etapa de for-

mació a l’escola, aquest carnet gratuït els permet accedir 

a tots els serveis del Col·legi amb les mateixes condicions 

que els col·legiats. El nombre d’estudiants amb la Targe-

tAccés ja arriba a 1.274. 

VISATS

desacceleració 
de l’activitat en el sector
L’activitat de visats ve fortament marcada per la conjuntura 

del sector de la construcció, en l’àmbit de l’edifi cació i, es-

pecialment, de l’habitatge.

Sessió informativa de recents col·legiats.
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Després de diversos anys de creixements rècord en el nom-

bre de visats i de l’impacte de l’avançament de projectes 

per l’entrada en vigor del CTE, l’activitat del sector mos-

tra símptomes de desacceleració. Des del març de 2007 

l’activitat ha disminuït notablement; així, doncs, s’ha situat 

en l’últim trimestre en valors similars als del 2003.

Les dades de visats del 2007 mostren un notable retrocés de 

l’activitat de nova edifi cació a la demarcació de Barcelona, 

amb el -33,2%. S’han visat 44.290 nous habitatges, 21.990 

menys que l’any 2006. Cal remuntar-se a l’any 2003 per tro-

bar una xifra semblant (45.032 nous habitatges visats). 

Totes les comarques de la demarcació han experimentat 

retrocessos en el nombre de nous habitatges visats. L’Alt 

Penedès (-15,7%) i el Barcelonès (-18,4%) són les úniques 

que experimenten caigudes inferiors al -20%. De forma 

oposada, el Bages (-46,8%), el Vallès Oriental (-39,4%) i 

l’Occidental (-37,6%) són les comarques que mostren cai-

gudes més rellevants dins el conjunt de la demarcació.

treballs visats 
pels col·legiats
L’any 2007 han visat un total de 3.759 col·legiats: 3.470 són 

del CAATB (que representen el 47,6% del col·lectiu); 74, 

acreditats de la resta de col·legis catalans i 215, de la resta 

d’Espanya. Durant el 2007 s’han iniciat un total de 34.387 

expedients.

Els col·legiats han visat un total de 76.719 intervencions, que 

representa una reducció del -14,5% respecte a l’any ante-

rior. S’han tramitat 208.750 documents, un -1% amb relació 

al 2006. El descens dels tràmits és força inferior al de les 

intervencions visades, pel pes dels tràmits corresponents a 

treballs visats en anys anteriors. Destaquen l’increment de 

certifi cats fi nals d’obra (68%), les actes d’aprovació (87%) i 

els llibres d’incidències (28%), sobretot a partir del setem-

bre, quan es va produir una modifi cació que altera l’ús que 

es feia fi ns ara del llibre d’incidències.

9.500

8.500

7.500

6.500

5.500

4.500

3.500

2.500

1.500

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

2003

2006

2007

   evolució mensual intervencions visades

39CAATB  memòria 07



serveis col.legials 

 La distribució dels 92.476 treballs visats pels col·legiats és 

la següent: 

   treballs visats 2007

ALTRES TREBALLS
8%

CERTIFICATS
D’HABITAGE 
USAT 25%

ESTUDIS/ESTUDIS BÀSICS
DE SEGURETAT I SALUT 18%

COORDINACIONS DE 
SEGURETAT 15%

PROJECTES 
9%

DIRECCIONS 24%

LEGALITZACIONS
1%

Documentació visada:

DOCUMENT 2007

Projectes 7.996

Assumeix direcció 22.737

Legalitzacions 692

Programes de control de qualitat 13.005

Certifi cats de compliment de CQ 10.426

Certifi cats fi nals d’obra (parcials i totals) 35.380

Llibres d’obra 608

Altres treballs 7.513

Informes i documentació tècnica

de la direcció d’obra
13.748

Coordinacions de seguretat 13.594

Estudis bàsics de seguretat i salut 14.583

Estudis de seguretat i salut 1.831

Actes d’aprovació del pla 

de seguretat i salut
17.903

Llibres d’incidències de seguretat i salut 12.899

Certifi cats d’habitatge usat (CHU) 23.530

Informes i altres treballs 7.513

Renúncies 4.792

Total de documents visats 208.750
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Gescol 
i visat digital
Fa gairebé dos anys que es va implantar el visat en for-

mat digital a través del Gescol. Aquest és un sistema que 

permet el visat electrònic i a distància dels impresos i dels 

documents tècnics en format PDF, que garanteix la com-

petència professional del col·legiat d’acord amb la LOE i 

la resta de normativa vigent, i fa possible gestionar i tra-

mitar el visat amb confi dencialitat total. Les dues versions 

noves implantades el 2007 han incorporat actualitzacions, 

millores, correccions i adaptacions a la normativa vigent. 

L’última versió incorpora les adaptacions del visat al CTE i 

el nou catàleg complet d’impresos aprovats pel Consell de 

Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya.

Al fi nal de l’any han estat 647 els col·legiats que han visat a 

través de l’ofi cina virtual, 173 dels quals són nous visadors 

de l’any 2007. Un 17,17% del total de col·legiats que han 

visat ho ha fet a distància. Més del 50% dels col·legiats que 

visen han assistit a les sessions informatives i cursos  rea-

litzats (1.963 col·legiats). Durant l’any, 208 col·legiats s’han 

acreditat per visar en línia. El 2007 el Col·legi ha realitzat 

un total de 7 sessions i 6 cursos entre Barcelona i les de-

legacions. 

L’ofi cina virtual ha tramitat 7.255 expedients durant el 2007 

(el 119% més que el 2006), que corresponen al 21% del to-

tal del 2007. S’han visat 32.710 documents en format elec-

trònic (el 170% més que el 2006), que estan dipositats a la 

plataforma de visat digital i  són accessibles per al col·legiat 

a través d’Internet.

tramitació amb 
les administracions públiques

El CAATB ha establert diversos convenis amb l’Administració 

pública per tal d’oferir accés als col·legiats a alguns tràmits 

en format digital amb aquestes entitats. El 2002 es va ini-

ciar amb la tramitació de cèdules de segona ocupació a la 

Direcció General d’Habitatge i de Medi Ambient i Habitatge. 

L’abril de 2007, es va implantat la tramitació de sol·licituds 

d’obres menors en règim de comunicat amb l’Ajuntament 

de Barcelona.

Aquesta opció ha permès que els col·legiats puguin trami-

tar el visat i la sol·licitud a l’Administració, sense necessitat 

de sortir del despatx, a través de l’ofi cina virtual del Col·legi. 

El CAATB, durant el 2007, ha continuat treballant per con-

vertir l’ofi cina virtual en el portal de tramitació del col·legiat 

amb el Col·legi i les administracions públiques, així com per 

incorporar tràmits compartits amb altres col·legis.

 Durant el 2007, s’han tramitat 4.151 sol·licituds de cèdules 

d’habitabilitat per aquesta via. 
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informació i suport tècnic 
al col·legiat

S’han atès un total de 28.000 consultes telefòniques rela-

cionades amb la tramitació del visat, la gestió del visat digi-

tal i el contingut tècnic de documents. Això representa unes 

2.350 consultes mensuals. 

Les consultes de suport tècnic estan relacionades princi-

palment amb els temes següents:

Assessorament tècnic sobre el contingut de la docu-• 
mentació que cal presentar segons el tipus d’intervenció 

i el compliment del CTE.

Tramitació del control de qualitat.• 
Assessorament en la tramitació del CFO i coordinació • 
amb el COAC.

Modifi cacions resultat d’incidències en els tràmits amb • 
l’Administració pública.

Interpretació del tipus d’obra i el contingut tècnic de la • 
documentació (reforma, restauració, legalització...).

Tramitació de renúncies de casuística no habitual.• 
Modifi cació d’intervencions professionals i treballs per • 
fases.

adaptació del visat 
a les noves normatives
Nou ús 
del llibre d’incidències

Sobre la base de la modifi cació del Reial decret 1627/1997, 

pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat 

i de salut, s’ha fet una campanya de difusió d’informació 

al col·legiat per defi nir quin és exactament l’ús del llibre 

d’incidències. S’ha informat al col·legiat que a conseqüèn-

cia d’aquesta modifi cació del RD 1627/1997 s’ha retirat el 

llibre de registre.

el tràmit del visat 
adaptat al CTE

L’entrada en vigor del Codi tècnic de l’edifi cació (CTE) 

ha signifi cat un pas important cap a la normativa euro-

pea en matèria constructiva. Des del Consell de Col·legis 

d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya i dels 

col·legis que el conformen, s’ha treballat de forma con-

junta per facilitar als col·legiats, des del punt de vista tec-

nicoadministratiu, la transició a les noves exigències que 

s’estableixen en el CTE, en matèria de visats. 
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Des del 26 de novembre s’han fet 12 sessions informatives 

sobre el tràmit del visat adaptat al CTE: 8, a Barcelona i 

les 4 restants, a les delegacions de Granollers, Vic, Man-

resa i Terrassa. El total de col·legiats que han passat per 

les sessions durant aquestes dates ha estat de 763: 466, a 

Barcelona i 297, a les delegacions. Tenint en compte que el 

total de col·legiats que visen és de 3.759, es pot considerar 

que aproximadament un 20% ja han estat informats mit-

jançant aquestes sessions. Es preveu que en les sessions 

previstes per al 2008, hi assisteixin la resta dels col·legiats 

que visen.

nou catàleg 
d’impresos per visar

El CAATB, juntament amb el Consell de Col·legis 

d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya, i per tal 

de facilitar el visat de tots els col·legiats catalans en qual-

sevol Col·legi del territori, han consensuat tot allò relacio-

nat amb el tràmit del visat i han elaborat un nou catàleg 

d’impresos. 

Aquests impresos, a més de complir la normativa vigent i 

adaptar-se al CTE, tenen un nou disseny, que els fa més 

pràctics a l’hora d’emplenar-los, i inclouen el nou logotip 

del Consell.

mútues 
i assegurances
MUSAAT i PREMAAT són les entitats d’àmbit estatal cons-

tituïdes per cobrir la necessitat dels professionals que 

exerceixen la professió de disposar d’una assegurança de 

responsabilitat civil i de previsió. El CAATB, com a agent 

d’ambdues entitats, ofereix l’assessorament i el suport als 

col·legiats en la contractació i gestió d’aquestes assegu-

rances i fa d’intermediari en la seva relació amb ambdues 

companyies.

Mútues ofereix servei als 5.249 assegurats a MUSAAT i els 

4.669 mutualistes de PREMAAT.  El 2007 s’han realitzat un 

total de 2.825 gestions i s’han atès 4.240 consultes telefò-

niques.

Durant aquest any l’activitat del Servei de Mútues ha estat 

la següent:

Sessó informativa sobre el CTE a càrrec de Gemma Muñoz.
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MUSAAT

pòlisses 
de MUSAAT

Pòlisses vigents el 31/12/07 nombre

RC professional 4.623

RC taxadors 276

RC obres menors per a administracions 4

RC pèrits 6

RC societats arquitectura tècnica 10

RC professional de jubilats, invàlids, hereus 330

Total pòlissa RC 5.249

 

L’import de cobertura per sinistre de responsabilitat civil 

(RC) professional contractat és una garantia per al profes-

sional davant les possibles reclamacions per sinistralitat. 

En el gràfi c següent es mostra la distribució per cobertura 

dels 4.623 col·legiats que disposen d’assegurança de RC 

amb MUSAAT (58,8% del col·lectiu).

assegurats RC professional 
per tram de cobertura

630.000 € 
5%

930.000 € 
1%

1 . 2 3 0 . 0 0 0 
€ 0%

120.000 € 
45%

480.000 € 
2%

330.000 € 
18%

270.000 € 
6%

210.000 € 
13% 150.000 € 

10%

Comparant amb anys anteriors, es detecta que es manté el 

desplaçament de col·legiats cap a cobertures superiors.

moviments de pòlisses 
i assessorament

Durant el 2007 els col·legiats assegurats a MUSAAT han 

realitzat 1.543 modifi cacions a la pòlissa (altes, amplia-

cions, canvis de pagador, ampliacions per a una obra espe-

cífi ca, pòlisses de societats d’arquitectura tècnica, baixes, 

etc.), s’han rebut 676 sinistres i s’han atès 1.881 consultes 

telefòniques.

recepció 
de sinistres

Pel que fa als sinistres del 2007, que es relacionen a con-

tinuació, es detecta un increment important del nombre 

de reclamacions judicials respecte a l’any anterior en de-

triment de les extrajudicials i els expedients sancionadors. 

Aquest augment pot respondre a l’increment de la cultura 

de la reclamació per part dels ciutadans i a la forta activitat 

del sector els últims anys. 

servei d’intervenció ràpida 
en cas d’accidents laborals

La sinistralitat laboral és un dels aspectes que gene-

ren major preocupació entre els professionals i el sec-

tor. En aquest servei, es dóna suport al col·legiat que, 

malauradament, ha tingut algun treballador acciden-

tat en una obra en què intervé com a professional. 

El Servei de Mútues, a més d’oferir l’assessorament ne-

cessari, en casos d’accident greu pot assignar un pèrit 
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mutualistes passius (amb prestacions) nombre %

Jubilació 551 72,40%

Invalidesa 57 7,49%

Orfes + Orfes minusvàlids 43 5,65%

Fills minusvàlids 13 1,71%

Viduïtat 97 12,75

Total pòlissa RC 761 100,00%

A més dels 761 col·legiats o familiars que reben prestacions 

estables de PREMAAT, 179 col·legiats mutualistes s’han be-

nefi ciat durant el 2007 d’altres prestacions, com ara acci-

dent, defunció, natalitat, nupcialitat, etc.

Aquest any s’han portat a terme 606 tràmits corresponents 

a altes noves i sol·licituds de prestacions, i s’han atès 507 

consultes telefòniques. 

L’increment de mutualistes nous respecte de l’any 2006 ha 

estat d’un 2%.

prestacions

600

500

400

300
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100
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Jubilacions

Nombre mutualistes

Invalideses Orfes +
Minusv.

Fills min. Viduïtat

de MUSAAT per assistir al lloc de l’accident i emetre un informe.

Al Servei de Mútues s’han rebut un total de 107 comuni-

cats d’accident durant l’any 2007 (14 accidents mortals, 29 

accidents greus o molt greus i 64 accidents lleus). Aquest 

moviment suposa un preocupant increment dels sinistres 

del 21,59% respecte a l’any 2006.

SINISTRALITAT PER TIPUS 

RECLAMACIÓ
2006 2007 % d’increment

Extrajudicials 214 157 -27%

Civils 182 307 69%

Penals 43 52 21%

Laborals 4 2 -50%

Sancionadors 40 18 -55%

C. preventives 132 140 6%

Total reclamacions 615 676 10%

PREMAAT

El nombre de mutualistes del CAATB que formen part de la 

Previsió Social PREMAAT són 4.669. D’aquests, 3.908 són mu-

tualistes actius; la resta són benefi ciaris de les prestacions de 

jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat i fi lls minusvàlids.

mutualistes actius (amb quotes) 2007 nombre %

Grup bàsic 1.960 50,15%

Grup 2000 1.481 37,90%

Grup complementari 1r 344 8,80%

Grup complementari 2n (jubilació + viduïtat) 102 2,61%

Grup complementari 2n (assegurança 

de vida)
21 0,54%

Total pòlissa RC 3.908 100,00%
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assessoria jurídica
per als col·legiats
El CAATB ofereix als col·legiats un servei d’assessorament 

jurídic i legal, especialitzat en l’àmbit de l’edifi cació, que els 

dóna suport sobre els diferents aspectes de l’exercici pro-

fessional.

modalitats
d’exercici
professional

Liberal• 

Societat professional• 

Assalariat• 

Funcionari• 

Modalitats mixtes• 

inici d’activitat 
professional 
com a liberal

Col·legiació• 

IAE / Declaració censal d’inici d’activitat (mo-• 

del 037 Hisenda).

Previsió social: RETA / PREMAAT.• 

Cobertura de responsabilitat civil.• 

fi scal

Fiscalitat de l’exercici liberal (retenció de • 

l’IRPF, minutes, despeses deduïbles…).

Obligacions fi scals (IVA, IRPF, llibres, altres • 

obligacions tributàries).

Suport en emplenar les declaracions trimes-• 

trals (models 300, 110, 130) i anuals (390, 190, 

347).

Tractament fi scal del vehicle.• 

Informació bàsica de la campanya renda / • 

patrimoni.

laboral /
seguretat social

Orientació prèvia a la contractació laboral.• 

Tipologia de contractes.• 

Revisió de clàusules particulars.• 

Revisió de nòmines.• 

Assessorament davant incidències durant la • 

relació laboral (període de prova, jornada, per-

misos, modifi cacions del contracte…).

Suport davant la rescissió de contracte i aco-• 

miadaments: preavís, càlcul de la quitança, 

indemnitzacions, tràmit de conciliació i jutjat 

social...).

Seguretat Social (cotització, prestacions, con-• 

venis especials...). Compatibilitat del cobrament 

de la pensió de jubilació i exercici com a liberal 

(afi liat a PREMAAT).

laboral /
seguretat social
(continuació)

Atur (quantia i durada, incompatibilitat amb • 

l’exercici liberal, capitalització...).

Assalariats que visen.• 

Estatut del treballador autònom.• 

contractació
liberal

Models de contractes. Revisió de clàusules • 

específi ques.

Rescissió del contracte.• 

Honoraris professionals i altres despe-• 

ses. Problemàtica derivada de l’impagament 

d’honoraris.

societats
professionals

Avantatges / Inconvenients de l’exercici libe-• 

ral de forma associada.

Orientació per a la constitució de societat i • 

altres tràmits (ITPAJD, CIF, IAE, inscripció al 

Registre Mercantil...).

Fiscalitat de societats professionals.• 

Previsió social obligatòria dels socis (règim • 

general SS / RETA /PREMAAT).

Responsabilitat civil de societats professio-• 

nals i obligació d’assegurança.

Adaptació a la Llei de societats professionals • 

i inscripció al Registre col·legial.

funcionaris

Orientació sobre les condicions especials del • 

personal al servei de l’Administració (tipus de 

relació contractual, accés a la funció pública, 

règim estatutari i condicions de treball...).

Règim d’incompatibilitats.• 

Suport als tècnics municipals.• 

contractació per
a l’Administració

Llei de contractes de les administracions pú-• 

bliques (nocions generals).

Contractes de consultoria i assistència.• 

Suport en el procés de contractació (inter-• 

pretació de convocatòries de concursos i plecs 

de clàusules, orientació per a la preparació de 

propostes de licitació...).

atribucions
professionals

Divulgació de les competències professionals • 

dels arquitectes tècnics. Interpretació de la 

normativa vigent (LOE, Llei d’atribucions...).

Assessorament i suport en confl ictes con-• 

crets d’atribucions.
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exercici
professional

Orientació sobre la tramitació col·legial i el • 

visat.

Assessorament davant confl ictes concrets • 

(problemes amb el CQ, emissió del CFO en 

casos especials, paralització de l’obra, incom-

pliment de les ordres de la direcció facultativa, 

confl ictes entre promotor i constructor...).

Assessorament en cas de renúncia.• 

Orientació sobre la tramitació davant • 

l’Administració (llicències, ordenances muni-

cipals, urbanisme, infraccions urbanístiques, 

procediment administratiu, gestió de subven-

cions...).

Suport als diversos perfi ls professionals: • 

director d’execució d’obra; project manager; 

coordinador de seguretat; cap d’obra; taxadors; 

pèrits forenses; assessors tècnics de construc-

tores, comunitats, administradors de fi nques, 

etc; tècnics de les OCT; tècnics municipals...

responsabilitat
civil

Informació sobre responsabilitat civil deri-• 

vada de l’exercici professional (obra viva / obra 

morta). Conscienciació sobre la responsabilitat 

civil de qualsevol tipus d’actuació professional 

(projecte; direcció; coordinació de seguretat; 

emissió d’informes, certifi cats i taxacions; fei-

nes de col·laboració tècnica; caps d’obra; feines 

de gestió d’obra, etc.)

Conscienciació de la responsabilitat civil pro-• 

fessional amb independència de la modalitat 

d’exercici (liberals / assalariats / funcionaris).

Responsabilitat civil, responsabilitat penal i • 

responsabilitat administrativa.

Divulgació de la normativa vigent: Codi civil, • 

LOE i Codi penal.

Responsabilitat de la resta d’agents. Terminis • 

de responsabilitat i de prescripció. 

responsabilitat
civil
(continuació)

Necessitat  i obligació de cobertura de la res-• 

ponsabilitat civil. Orientació sobre la pòlissa i la 

cobertura adequades. Anàlisi i/o comparatiu de 

pòlisses. Concurrència de cobertures. Suport 

davant d’incidències amb la MUSAAT (rebutjos, 

reclamacions infundades, manca de cobertura, 

confl ictes d’interessos, embargaments...).

Assessorament davant confl ictes concrets • 

en l’obra per evitar futures reclamacions i pre-

veure la millor defensa (anotacions en el llibre 

d’ordres i altres mitjans, renúncia en casos ex-

trems).

Assessorament davant accidents laborals • 

(actuacions immediates recomanables, previsió 

per a una possible defensa, comunicació pre-

ventiva del sinistre).

Assessorament davant una reclamació extra-• 

judicial o judicial (orientació per a la formalitza-

ció del comunicat (parte), seguiment del proce-

diment, resolució d’incidències...).

legislació
específi ca 
del sector

LOE / CTE.• 

Decret 1627/97, sobre seguretat i salut en les • 

obres, i normativa sobre prevenció de riscos la-

borals.

Llei d’exercici de professions titulades i de • 

col·legis professionals (autonòmica i estatal).

Normativa col·legial (Estatuts col·legials).• 

Llei de societats professionals.• 

Normativa autonòmica (Llei de l’habitatge, • 

Llei d’urbanisme, Llei de la intervenció integral 

de l’Administració ambiental...).

legislació
relacionada
amb l’exercici
professional

Orientació sobre: obligacions i contractes, • 

compravenda, arrendaments, propietat horit-

zontal, servituds i relacions de veïnatge, legis-

lació hipotecària i del Registre Mercantil...

Les principals matèries tractades per l’Assessoria Jurídica 

del CAATB durant el 2007 han estat:
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Durant el 2007 aquest servei ha atès 5.200 consultes, tant 

presencials com telefòniques. Les matèries tractades s’han 

distribuït així:

CONTRACTACIÓ
LLIBERAL
8%

LEGISLACIÓ
3%

ATRIBUCIONS
/EXERCICI
33%

INICI D'EXERCICI
PROFESSIONAL
2%

LABORAL
16%

FISCAL
11%

SOCIETATS
1%

RESPONSABILITAT
CIVIL

Trucades

4160

1040

Visites

serveis 
de gestió jurídica

Defensa de les atribucions 

professionals
39 informes

Reclamació amistosa 

d’honoraris

 19 expedients 

tramitats

Registre de societats 

professionals

28 noves altes 

8  baixes

354 total societats 

vigents

Campanya per a 

l’adaptació 

de les societats vigents 

a la nova Llei de 

societats

professionals

Gestió d’ofi cis judicials 

i certifi cats col·legials

167 ofi cis judicials

200 certifi cats aval 

Gisa

Servei de mediació col·legial 122 expedients

Durant el 2007 l'assessoria ju-
ridíca del CAATB ha atès 5.200 
consultes.
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altres activitats: 
novetats legislatives 
relacionades amb 
la professió

Estudi de les noves normatives relacionades amb la pro-

fessió, i disseny i desenvolupament del pla de difusió 

i d’adaptació, en l’àmbit del CAATB i de l’exercici dels 

col·legiats:

Projecte de Llei del dret a l’habitatge de Catalunya (se-• 
guiment de l’aprovació parlamentària i previsió de la di-

fusió i implantació).

Projecte de llei d’obra pública (seguiment i aprovació • 
parlamentària i previsió de difusió i implantació).

Llei reguladora de la subcontractació en el sector de la • 
construcció i desenvolupament. 

Modifi cació del Reial decret de seguretat i salut quant a • 
la utilització del llibre d’incidències (pla de difusió).

Llei de societats professionals (pla de difusió i implan-• 
tació).

Llei del sòl i Decret llei de mesures urgents en matèria • 
urbanística (pla de difusió).

Estatut del treballador autònom (pla de difusió).• 
Reial decret d’ordenació dels ensenyaments universita-• 
ris ofi cials (pla de difusió).

FORMACIÓ

L’any 2007 l’Àrea de Formació del CAATB ha treballat, una 

vegada més, per oferir un ensenyament personalitzat i 

de qualitat, que integri la teoria i la pràctica en un entorn 

participatiu. Una formació especialitzada, que permeti sa-

tisfer els interessos d’aprenentatge de tots els col·legiats 

i col·legiades, empreses i institucions que confi en en el 

CAATB. Per aconseguir-ho, el Col·legi té un quadre de pro-

fessors experts, que combinen la docència amb la pràcti-

ca laboral; dissenyen els cursos a la mida dels diferents 

perfi ls professionals del procés constructiu, i aporten les 

eines necessàries perquè els alumnes aprofi tin l’esforç que 

realitzen.

La formació del Col·legi s’imparteix a la seu de Barcelona 

i també a les delegacions del Bages - Berguedà, el Vallès 

Oriental, el Vallès Occidental i Osona, i aquest proper any a 

la Delegació del Maresme.

formació impartida
l’any 2007
L’any 2007 ha estat marcat per l’entrada en vigor del Codi 

tècnic de l’edifi cació (CTE). A aquest efecte, l’Àrea de For-

mació del CAATB ha programat un itinerari formatiu per 

donar resposta a les necessitats del col·legiat.

Aquest itinerari s’inicia amb un curs genèric sobre la nor-

mativa RD 314/2006 Codi tècnic de l’edifi cació: aspectes 

principals i documents bàsics, de 12 hores de durada i gra-

tuït per als col·legiats. El curs s’ha impartit a Barcelona, 

les delegacions i, a mida, per a les empreses que ho han 

sol·licitat. El nombre total d’alumnes en aquesta disciplina 

ha estat de 1.330 i es continuarà impartint durant l’any 2008 

a Barcelona i a totes les delegacions.
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formació 
a les delegacions

Pel que fa a la formació realitzada a les delegacions, s’han 

impartit 4 cursos a la del Vallès Oriental, amb un total de 

65 participants, 1 curs a la Delegació del Bages – Bergue-

dà, amb 32 participants, 1 curs al Vallès Occidental, amb 

26 participants, i 2 cursos a la Delegació d’Osona, amb 73 

participants.

formació in company 
(cursos a mida per a empreses)

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les 

empreses del sector que necessiten impartir formació al 

seu col·lectiu, el Col·legi ofereix la formació in company. 

El CAATB ha realitzat al llarg de tot l’any 2007 un total de 

53 cursos de formació per a les empreses. La demanda de 

cursos d’aquesta formació a mida ha estat força variada, 

però s’han realitzat principalment en l’especialitat de CTE. 

formació 
als col·legis professionals

El CAATB exporta la seva formació a diferents col·legis pro-

fessionals d’aparelladors i arquitectes tècnics. Aquest curs 

acadèmic s’ha realitzat formació a:

Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics d’Alacant• 
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de València• 
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Castelló• 

La segona part de l’itinerari formatiu del CTE la for-

ma el curs Aplicació del CTE, de 50 hores, dirigit bàsica-

ment a la direcció i execució de l’obra. Durant l’any 2007 

ha tingut lloc la 1a edició d’aquest curs, amb una parti-

cipació de 35 alumnes. Tindrà una forta continuïtat du-

rant l’any 2008 tant a Barcelona com a les delegacions.

La tercera part de l’itinerari formatiu té com a objectiu 

aprofundir en cadascun dels documents base que confor-

men el CTE. 

Cal esmentar especialment que durant l’any 2007 s’ha 

implementat la impartició de sessions divulgatives, amb 

caràcter gratuït, pel que fa a noves normatives per a la pro-

fessió. En concret s’ha realitzat una sessió divulgativa amb 

el títol La nova Llei del sòl, dues edicions sobre La Llei de 

subcontractació en el sector de la construcció i una últi-

ma sobre L’Estatut del treballador autònom. Durant l’any 

2008 es continuaran duent a terme aquestes sessions, tant 

a Barcelona com a cadascuna de les delegacions.

Visita d’obres a Las Arenas organitzada per l'Àrea de Formació.
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conferències per als exalumnes 
del CAATB

Aquest any 2007 s’han iniciat les sessions de seguiment di-

rigides als exalumnes del CAATB. Es tracta de conferències 

sobre temes que puguin complementar la formació rebuda 

al CAATB. En aquest sentit, s’han realitzat 10 conferències 

amb els títols següents: "Transformació urbana i econòmi-

ca de l’est de Barcelona", "Panorama de la legislació urba-

nística de Catalunya", "Experiències d’un project manager", 

màster

- Màster Project Manager en Edifi cació i Urbanisme, 

a Barcelona (16a edició)

- Màster Project Manager en Edifi cació i Urbanisme, 

a Alacant (17a edició) 

- Màster Project Manager en Edifi cació i Urbanisme 

a Castelló (18a edició

postgraus

- Postgrau de Direcció d’Execució i Control d’Obres (6a i 

7a edició)

- Postgrau de Cap d’Obra (5a edició)

- Postgrau d’Anàlisi de Viabilitat i Determinació d’Objectius 

d’Operacions Immobiliàries (9a edició)

- Postgrau de Construction Management (6a edició)

- Postgrau de Coordinador de Seguretat i Salut en la Cons-

trucció. Perfi l Tècnic Europeu (16a edició)

- Postgrau d’Urbanisme (3a edició)

- Postgrau de Patologies i Estudis Estructurals de Cons-

truccions Existents (2a edició)

formació 
oberta

La Formació Oberta del CAATB està estructurada en àrees 

de coneixement, que agrupen cursos específi cs amb un 

fons comú. 

Les àrees de coneixement actuals són:

- Obra Nova

- Rehabilitació i Manteniment d’Edifi cis

- Medi Ambient i Construcció Sostenible

- Interiorisme

- Organització i Gestió en la Construcció

- Seguretat i Salut en les Obres

- Activitats Pericials

- Urbanisme

- Finances i Fiscalitat Empresarial

- Habilitats Humanes

- Idiomes

- Legislació i Normativa

- Informàtica i TIC

"Les possibles modalitats de contractació de l’obra i la se-

va incidència en la DEO", "La fi gura del project manager", 

"La taxació immobiliària", "Novetats principals del regla-

ment de la Llei d’urbanisme en matèria de gestió urbanís-

tica", "Anàlisi de viabilitat de promocions immobiliàries", 

"El project manager i el construction manager" i, fi nal-

ment, "El lideratge efectiu".
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actes de l’Àrea 
de Formació
acte d’inauguració de l’any acadèmic 
i de lliurament de diplomes

Aquest acte té un doble objectiu. En primer lloc, donar el 

tret de sortida al nou any acadèmic, amb la presentació del 

Pla de formació del CAATB. En segon lloc, i no menys im-

portant, premiar i reconèixer públicament l’esforç realitzat 

durant el curs per part dels alumnes.

A l’acte, que va tenir lloc a l’auditori del World Trade Center 

de Barcelona, hi van assistir membres de la Junta de Go-

vern del CAATB, directors acadèmics, professors, i alumnes 

amb els seus familiars i amics. 

El director general de la Caixa de Manresa, Adolf Todó, va 

impartir la conferència: “Valors i actituds davant dels reptes 

de globalització”. 

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 Post-

graus.

primera trobada de professors 
del CAATB

L’acte va tenir lloc a la Fundació Miró i va servir per pre-

sentar el nou Pla de formació del proper any, així com 

l’Observatori de l’Edifi cació del CAATB. Durant la trobada 

els professors i professores varen realitzar diferents activi-

tats, que van motivar la relació i l’intercanvi d’opinions entre 

els assistents. Hi van assistir la Junta de Govern, directors 

acadèmics, professors i companys del CAATB.

Acte d’inauguració de l’any acadèmic i lliurament de diplomes, celebrat el 20 de setembre 
al World Trade Center de Barcelona.
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Aquest acte, que tindrà lloc cada any, vol ser el punt de tro-

bada del professorat del CAATB, i permetrà potenciar les 

relacions entre els professors, i entre ells i el CAATB. 

resum de formació 

Durant l’any 2007 s’han realitzat 220 accions formatives, 11 

de les quals han estat cursos de Màster i Postgraus, que 

representen 2.680 hores de formació i 315 alumnes. S’han 

impartit 163 cursos de Formació Oberta, amb un total de 

2.536 hores i 2.842 alumnes, i fi nalment, 53 cursos de for-

mació a mida per a les empreses, que representen 675 ho-

res i 1.027 alumnes. En total, s’han realitzat 25.897 hores de 

formació i 4.471 alumnes. 

BORSA DE TREBALL 
I CONSULTORIA DE 
RECURSOS HUMANS 
borsa de treball del CAATB

La Borsa de Treball és un servei al col·legiat que té per ob-

jectiu posar en contacte el professional amb una oferta de 

treball. El Col·legi rep les demandes per part de l’empresa 

i en fa difusió mitjançant diferents canals, com la borsa de 

treball en línia o L’Informatiu. El col·legiat interessat a cer-

car feina o millorar la seva ocupació actual s’inscriu a la 

borsa per conèixer les ofertes i optar a aquelles que cre-

gui interessants. La borsa de treball en línia (http://www.
apabcn.cat/borsa) agilita i facilita el contacte entre tècnics 

i empreses capdavanteres del sector. 

Durant l’any 2007 ha gestionat un total de 574 ofertes de 

treball. Pel que fa als serveis que la Borsa de Treball ofereix 

a les empreses que cerquen un arquitecte tècnic, el 82,90% 

de les empreses han difós l’oferta només a través de la bor-

sa de treball en línia i el 17,1% han combinat la difusió de la 

borsa de treball en línia amb la de la revista L’Informatiu.

Respecte a l’activitat de les empreses que busquen arqui-

tectes tècnics o aparelladors, el nombre més elevat és el de 

les ofertes que provenen de despatxos professionals, amb 

un 28,11%. El segueixen les empreses constructores, amb 

un 19,51%, i les promotores constructores, amb un  14,96%. 

Amb un menor nombre hi ha altres empreses o entitats del 

sector, l’Administració pública, fabricants i subministra-

dors, treballs especials, i auxiliars i industrials. 

Primera trobada de professors del CAATB a la Fundació Joan Miró.
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Els perfi ls professionals més sol·licitats són els que desen-

volupen ocupacions dins del perfi l de gestió de la producció 

de l’obra, amb un 42,86%, seguits dels que treballen en des-

patxos professionals, amb un 25,26%; el perfi l de direcció 

tècnica de l’obra, amb un 10,62%; el project management, 

amb un 5,91%, i  fi nalment, el perfi l de seguretat i salut, 

amb un 4,7%. La resta sol·licita professionals d’altres ocu-

pacions. 

El 24,11% demanen professionals que no cal que tinguin 

experiència; el 6,51%, professionals amb menys d’un any 

d’experiència; el 32,93%, amb experiència d’entre 1 i 3 anys, 

i el 26,43%, d’entre 3 i 5 anys. La resta demanen més expe-

riència. El 95,70% de les ofertes busquen professionals a jor-

nada completa; el 2,53%, col·laboradors, i el 1,77%, profes-

sionals a mitja jornada. La relació professional que ofereixen 

en el 86,24% dels casos és com a assalariat; en el 10,02%, 

com a professional liberal; en l’1,39%, com a associat en un 

despatx professional, i el 0,35%, com a funcionari.

 L’any 2007 s’han inscrit a la Borsa de Treball 365 col·legiats 

per a la cerca activa de treball. Pel que fa als professionals 

inscrits a la Borsa de Treball aquest 2007, un 11,78%, són 

menors de 24 anys; un 33,42% tenen entre 25 i 29 anys; un 

26,30%, entre 30 i 34 anys; un 13,97%, entre 35 i 40 anys; un 

11,51%, entre 40 i 50 anys, i un 3,02 són majors de 50 anys.

edat

<= 24 anys 11,78%

de 25 a 29 anys 33,42%

de 30 a 34 anys 26,30%

de 35 a 40 anys 13,97%

de 40 a 50 anys 11,51%

>= 50 anys 3,02%
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Del total de col·legiats inscrits, el 22,15% estan realitzant 

actualment funcions dins del perfi l de direcció tècnica de 

l’obra i el 20,01%, dins del de gestió de producció de l’obra. 

Les seves preferències a l’hora de buscar feina se centren 

en aquests dos perfi ls.

perfi l

direcció tècnica de l’obra 22,15%

project management 4,28%

gestió de la producció de l’obra 20,01%

auditoria tècnica externa de qualitat 3,58%

seguretat i salut 2,86%

pericial 10%

administració pública 1,43%

despatx professional 15,72%

altres 17,13%

consultoria de recursos 
humans del CAATB
La missió de la Consultoria de Recursos Humans del 

CAATB és facilitar a les empreses del procés de l’edifi cació 

les eines necessàries per crear valor en la gestió del seu 

capital humà. La Consultoria ofereix diferents serveis:

servei de selecció 
de personal 

Aquest servei parteix de l’anàlisi de necessitats de l’empresa 

i del perfi l competencial a l’hora de cobrir un lloc de treball. 

El servei s’inicia amb la difusió de la informació del lloc de 

treball a través de mitjans especialitzats i cerca directa. 

Es realitza una avaluació acurada de cada una de les candi-

datures per tal de garantir-ne l’adequació psicoprofessional 

i competencial al lloc de treball i l’organització. La Consul-

toria elabora un informe per donar a conèixer a l’empresa el 

resultat de l’avaluació dels candidats fi nalistes. L’expertesa 

de l’equip de professionals de la Consultoria assegura la 

millor avaluació dels candidats. En aquesta avaluació hi 

participen consultors experts en recursos humans i un 

equip de tècnics del procés de l’edifi cació.

selecció 
de currículums 

És un servei que facilita a l’empresa el procés de captació 

de possibles candidats per a un lloc de treball. A partir dels 

requeriments defi nits per l’empresa es duu a terme la se-

lecció curricular i es comprova la motivació dels candidats 

per al lloc de treball. Es lliuren a l’empresa els historials 

curriculars d’aquests candidats. 

avaluació 
psicoprofessional 

La Consultoria ofereix la possibilitat d’avaluar els profes-

sionals que actualment treballen en una empresa i aquells 

que en un futur en poden formar part. L’avaluació psicopro-

fessional és una eina que complementa l’avaluació realit-

zada per l’empresa per optimitzar la decisió de promoció o 

incorporació d’un professional.

Durant l’any 2007, s’han gestionat 11 processos de selecció i 

46 seleccions de currículums. A continuació es desglossa el 

nombre de processos i seleccions en funció del perfi l.
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perfi l de l’oferta
nombre 

d’ofertes

direcció tècnica de l’obra 6

project management 11

gestió de la producció de l’obra 33

seguretat 1

directiu 1

administració pública 1

altres 4

total 57

servei d’orientació 
professional
L’objectiu d’aquest servei del CAATB és defi nir un pla de 

carrera personalitzat que garanteixi el màxim desenvolu-

pament laboral o l’acompliment de les aspiracions profes-

sionals dels col·legiats i titulars de TargetAccés. 

És un servei a mida, que comporta tot un procés. S’inicia 

amb una entrevista de contacte, que permet la recollida 

d’informació, la defi nició i l’anàlisi de la situació. Després 

de fer un diagnòstic per identifi car els punts forts i febles de 

l’entrevistat, es duu a terme una entrevista orientada per tal 

de defi nir els objectius a assolir. 

A continuació, es dissenya un pla d’acompanyament per 

concretar l’estratègia i el pla d’acció que cal seguir. Poste-

riorment es realitza un procés de seguiment del pla d’acció, 

a través de diverses entrevistes. L’any 2007 s’han atès 35 

professionals, 3 titulars de TargetAccés i 32 col·legiats.

ConstruJove 07

El 2007 el Col·legi ha organitzat la tercera edició de la Jor-

nada d’Orientació Professional, dirigida a estudiants i re-

cent titulats d’arquitectura tècnica. 

Aquesta nova edició de ConstruJove ha suposat la defi niti-

va consolidació d’aquest punt de trobada entre l’estudiant 

i l’empresa, mitjançant jornades professionals, fòrum 

d’empreses i la creació de xarxes (networking) entre els 

participants.
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Els 276 participants que van assistir al ConstruJove 2007 

van poder escoltar professionals del sector que varen donar 

el seu punt de vista en diferents taules rodones, casos pràc-

tics i tallers, alhora que van poder lliurar el seu currículum i 

entrevistar-se amb les 35 empreses del sector que van par-

ticipar en el fòrum d’empreses. 

ConstruJove va tenir la participació d’un gran nombre 

d’empreses i institucions del sector.

servei d’atenció
informàtica
Aquest servei del CAATB va iniciar-se l’any 2006 amb la 

posada en marxa del Gescol 4.0. En aquell moment no-

més s’atenien incidències informàtiques relacionades amb 

aquest programari. 

Per oferir un millor servei als col·legiats, des de mitjans del 

2007 el servei s’ha estès a la resta de programes, conside-

rats d’ús generalitzat (ofi màtica), així com a d’altres serveis 

relacionats amb la microinformàtica, com el correu elec-

trònic, Internet o el maquinari. El balanç fi nal és que s’han 

atès més de 1.600 peticions, entre consultes i incidències, 

corresponents a 736 col·legiats. El fet que l’oferiment de la 

resta de productes s’hagi iniciat a mitjans d’any és el que fa 

que la proporció de peticions relacionades amb Gescol sigui 

molt gran amb relació a la resta.

Detall de les consultes o incidències ateses el 2007:

Internet 100

Correu electrònic 276

Maquinari 58

Ofi màtica 106

Programari tècnic 151

Programari Gescol 922

total 1.613

Correu electrònic; 276;
11%

Internet; 
100;
6%

Maquinari; 58;
4% Ofi màtica; 106;

7%

Programari 
tècnic; 151;
9%

Programari Gescol; 922;
57%
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gabinet tècnic 

millores al web 

S’ha creat i desenvolupat l’Àrea Tècnica al web del • 
CAATB.

S’han actualitzat els continguts d’aquesta àrea.• 
S’ha facilitat i ordenat l’accés a tota la informació del CTE.• 
S’ha creat l’àrea d’Actualitats Normatives (per estar al dia • 
de tots els canvis normatius existents).

S’ha creat l’apartat sobre Certifi cació Energètica.• 
S’ha actualitzat el web, amb la informació relacionada amb • 
el control de qualitat: productes amb distintiu de qualitat, 

laboratoris acreditats, àrees tècniques i acreditació.

Codi tècnic 
de l’edifi cació

S’ha analitzat l’impacte del CTE en l’exercici professional.• 
S’ha continuat amb les sessions informatives i tècniques • 
del CTE a la seu central i les delegacions.

S’han adaptat al CTE els documents que es visen per a • 
cadascun dels treballs. També s’han consensuat amb el 

Consell català.

S’ha estat treballant durant el 2007 en la metodologia de • 
control de qualitat del procés constructiu a l’obra adaptat 

al CTE. Es farà la implantació de la documentació de se-

guiment del control segons el CTE durant el 2008.

activitat 
de representació
El Gabinet Tècnic assumeix una àmplia activitat de represen-

tació tècnica del Col·legi en comissions organitzades des de 

l’Administració, organitzacions i entitats ciutadanes per apor-

tar els seus coneixements i per defensar els interessos dels 

professionals.

Entre d’altres, cal esmentar:

Comissió de Seguretat i Salut de la Cambra de Contractis-• 
tes d’Obres de Catalunya

Comissió de Construcció de la Cambra de Comerç de Bar-• 
celona

Taula TINSCI• 
Grup de treball Edifi cació de l’esborrany del Co-• 
di d’accessibilitat del Consell per a la Promoció de 

l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques

Fòrum de la seguretat (IDES)• 
Taula del Fòrum de la Prevenció del Foc de Barcelona• 
Comitè Executiu del projecte Brasília a La Salle• 
Defi nició de continguts i procediments del TEDI, amb la • 
Direcció General d’Habitatge

Comitè d’Edifi cis de l’Associació Espanyola de Manteni-• 
ment

Comissió Tècnica del Programa de millora de barris. Llei • 
de barris de la Direcció General d’Urbanisme. Generalitat 

de Catalunya

Coordinació de l’equip tècnic d’inspecció i dels projectes • 
de rehabilitació d’edifi cis i habitatges al barri del Carmel 

segons els acords establerts entre l’Administració de la 

Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de 

Veïns del Carmel i una selecció de tècnics

Grup de treball de gabinets tècnics sobre el CTE per al • 
Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya
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S’ha creat una base de dades de preguntes resposta del • 
CTE interna. S’ha dissenyat i implementat en entorn de 

proves. S’oferirà a fora l’any 2008 en el nou web.

S’ha aprovat el Document bàsic de protecció davant el so-• 
roll – DB HR (Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre de 

2007). Es va publicar el 23 d’octubre de 2007 i va entrar en 

vigor  l’endemà de la seva publicació. S’ha establert un pe-

ríode transitori de dotze mesos, durant el qual es pot optar 

per aplicar l’anterior Norma bàsica NBE- CA.88. El CAATB 

va fer una presentació d’aquest document en el Matí Cons-

trucció El confort Acústic, abans que sortís publicat i apro-

vat. S’ha fet la difusió del contingut normatiu a L’Informatiu 

i al web (a l’Àrea Tècnica i al Centre de Documentació).

S’ha fet la difusió del contingut normatiu de la Modifi cació • 
del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova 

el CTE a L’Informatiu i al web (a l’Àrea Tècnica i Centre de 

Documentació). 

rehabilitació

En l’àmbit de la rehabilitació, han estat diverses les iniciati-

ves desenvolupades o iniciades al llarg de l’any 2007. Mal-

grat que el Projecte RehabiMed ha absorbit una part impor-

tant de l’activitat durant aquests darrers anys, són moltes 

altres les accions en què el Col·legi està implicat en el camp 

de la rehabilitació. 

barri del Carmel

Des del moment de l’esvoranc relacionat amb les obres del 

metro que es va produir el gener de 2005 al barri del Carmel 

de Barcelona, el Col·legi ha estat col·laborant en les tasques 

d’inspecció i rehabilitació dels edifi cis afectats. 

Durant aquest any 2007, la tasca fonamental ha consistit a 

coordinar i donar suport als aparelladors i arquitectes tèc-

nics que han desenvolupat els projectes de rehabilitació i les 

obres pertinents.

Llei de millora de barris 

L’aprovació de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles 

l’any 2004, va comportar la creació d’una Comissió de Ges-

tió per al seguiment, anàlisi i avaluació de les propostes que 

presenten els ajuntaments catalans. El Col·legi forma part 

d’aquesta Comissió i aporta la seva experiència en la rehabili-

tació integral de barris en les reunions periòdiques que orga-

nitza el Departament de Política Territorial.

CIREM

Al llarg d’aquest any 2007, el Col·legi, conjuntament amb el CI-

REM, ha preparat una proposta d’accions formatives adreça-

des als responsables del desenvolupament i gestió d’aquestes 

operacions de rehabilitació integral de barris. Aquesta propos-

ta s’hauria de materialitzar al llarg del 2008 en col·laboració 

amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i 

la Diputació de Barcelona.

AEM

Ja fa molts anys que el Col·legi és membre de l’Associació 

Espanyola de Manteniment i que participa en el seu Comitè 

d’Edifi cis. Per a aquest any vinent s’està preparant un gran es-

deveniment, el SaMmi 2008, el Saló del Manteniment, Muntat-

ges i Instal·lacions, que tindrà lloc del 20 al 22 de maig 2008 al 

centre de Convencions del recinte del Fòrum.
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Projecte
RehabiMed 
El projecte RehabiMed, iniciat l’any 2004, ha tingut un punt 

àlgid de la seva activitat aquest any 2007. L’objectiu de Re-

habiMed és la promoció de la rehabilitació de l’arquitectura 

tradicional en tots els països de la Mediterrània com a fac-

tor de desenvolupament sostenible en la millora de la qua-

litat de vida de la població i en la preservació del patrimoni. 

Al llarg de l’any 2007 les activitats més signifi catives han 

estat:

difusió 
i comunicació

Publicació dels números 8, 9 i 10 del butlletí RehabiMed 

com a mitjà de comunicació i difusió del projecte. Edició en 

paper i digital en 5 idiomes: castellà, català, anglès, francès 

i àrab. 

El web RehabiMed: www.rehabimed.net, que conté tota 

la informació permanentment al dia sobre el projecte i acti-

vitats relacionades amb la rehabilitació (publicacions, fi txes 

d’experiències, vídeos...). Té una mitjana de 4.000 vistes 

mensuals, provinents d’uns 150 països diferents.

S’han fet diverses presentacions públiques del Projecte a la 

Xina, Bèlgica, Xipre, Israel o Espanya. S’han publicat uns 40 

articles tant a la premsa especialitzada com a la quotidiana. 

També s’ha presentat l’exposició “Viure a la Mediterrània” a 

6 ciutats del nord i del sud de la Mediterrània, i s’ha orga-

nitzat el concurs fotogràfi c “Mirades Creuades”. Igualment 

s’han produït uns 20 vídeos, que mostren les diferents acti-

vitats desenvolupades per RehabiMed, sempre a l’abast al 

web.

Unes activitats que han tingut també una gran repercus-

sió han estat les accions adreçades a la sensibilització dels 

més petits i que s’han desenvolupat en les quatre ciutats on 

hi ha obres de rehabilitació. La participació dels nens i la 

seva implicació han estat molt enriquidores.

La presència del projecte, tant en premsa escrita com en 

ràdio i televisió, ha estat força freqüent al llarg d’aquest any 

2007.
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treballs 
de rehabilitació

Una de les activitats més signifi catives i de major reper-

cussió del Projecte són les operacions de rehabilitació, que 

permeten mostrar les possibilitats i benefi cis que una bona 

rehabilitació comporta tant per als habitants com per a la 

societat. Aquest any s’han acabat les obres de rehabilita-

ció per a la millora del paisatge urbà fetes a Lefkara, Xi-

pre, i les de rehabilitació per a la millora de les condicions 

d’habitabilitat fetes a Marràqueix.

S’han iniciat els treballs de rehabilitació de la plaça de Jra-

ba a Kairouan, a Tunísia. L’objectiu és recuperar la qualitat 

arquitectònica d’aquest espai i revitalitzar comercialment la 

zona en una cerca d’equilibri entre l’activitat local i el mo-

viment turístic. Així mateix, han començat els treballs de 

rehabilitació d’una wakala, al Caire, Egipte. En aquest cas 

s’està treballant en la recuperació de la solidesa, funciona-

litat i habitabilitat del conjunt per tal de donar unes bones 

prestacions als artesans que hi viuen i treballen.

publicacions

Atès que s’arriba a l’etapa fi nal del projecte, és el moment 

de fer publicacions que donin a conèixer l’experiència i els 

coneixements adquirits. Al llarg aquest any, ja s’ha publicat 

el treball clau del Projecte, el Mètode RehabiMed, que s’ha 

presentat en dos volums d’unes 400 pàgines cada un: Re-

habilitació - Ciutat i territori, i Rehabilitació - Edifi cis. Així 

mateix, s’està treballant en la publicació dels resultats de 

les quatre obres de rehabilitació realitzades i en un recull 

d’experiències de rehabilitació interessants.

activitats 
de formació

Com a cloenda de les accions de formació desenvolupades 

els anys anteriors amb un seguit de seminaris monogràfi cs, 

l’any 2007 s’ha dut a terme l’activitat formativa més impor-

tant del Projecte. La Primera Conferència Euromediterrània 

va tenir lloc a Barcelona els dies 12, 13, 14 i 15 de juliol amb 

la presència de més de 500 experts de tota la Mediterrània. 

Aquesta activitat va permetre presentar totes les activitats 

dutes a terme pel projecte, per tal de difondre el mètode 

RehabiMed entre els experts del camp de la rehabilitació, i 

donar a conèixer totes les experiències adquirides al llarg 

dels tres anys del projecte. 

· Plaça de Kairouan a Tunísia · Concurs de pintura infantil a Marràqueix · Exposició “Viure 
a la Mediterrània · Treballs a Lefkara” · Conferència “Arquitectura Tradicional Mediterrània. 
Present i Futur”, que va tenir lloc a Barcelona · Entrevista al sociòleg Sami Naïr.
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UNESCO

El conveni de col·laboració signat entre el Col·legi i la 

UNESCO l’any 2005 ha permès un suport mutu en les activi-

tats de rehabilitació. Aquest any 2007, la UNESCO ha donat 

suport com a membre del Comitè Científi c de RehabiMed i 

el Col·legi ha participat en el Comitè de Redacció del docu-

ment: Historic districts for all, una guia adreçada als pro-

fessionals dels ajuntaments de tot el món per orientar-los 

en la rehabilitació sostenible dels seus centres històrics.

Àlep

L’Ajuntament d’Àlep i la Direcció General d’Antiguitats de 

Síria han encomanant al Col·legi la realització dels estu-

dis necessaris per a la rehabilitació de la Porta d’Antiokia 

d’Àlep, un important monument que forma part de les mu-

ralles de la ciutat més antiga del món. Les tasques inicia-

des aquest any consisteixen en l’estudi historicoarqueològic 

del monument i en l’aixecament gràfi c mitjançant tècniques 

de fotogrametria i de laser-scan. Aquesta activitat s’aprofi ta 

també per fer formació en aquests camps als experts locals 

que treballen en la recuperació del patrimoni. 

Centre històric de Jeddah 

L’Ajuntament de Jeddah (Aràbia Saudita) ha encomanant el su-

port tècnic per a la rehabilitació del centre històric a un equip 

format per l’École d’Avignon i el Col·legi. En una primera etapa, 

es tracta de fer la diagnosi de dos edifi cis signifi catius del cen-

tre històric de la ciutat i d’utilitzar els coneixements adquirits 

en aquesta tasca per sistematitzar unes orientacions envers 

la principal problemàtica que presenten les construccions 

d’aquesta zona i unes recomanacions genèriques adreçades 

a la seva rehabilitació i manteniment.

Orà

L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI) ha 

demanat l’experiència del Col·legi en la rehabilitació i revitalit-

zació de centres històrics en l’àmbit de la Mediterrània per or-

ganitzar un simposi sobre el tema a la ciutat algeriana d’Orà. 

Aquest simposi es desenvoluparà el maig de 2008 i durant 

l’any 2007 s’ha estat treballant en aspectes organitzatius i de 

programa.

Treball d'aixecament gràfi c amb làser-escàner de la porta d'Antiokia

Un edifi ci del centre històric de Jeddah
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Curs sobre materials, a l’Incasol, organitzat pel CAATB • 
el 29/10/07. 

Grup de treball sobre residus, organitzat pel Centre de • 
Recursos Barcelona Sostenible el 20/11/07 i l'11/12/07. 

Des del CRBS (Centre de Recursos Barcelona Sosteni-

ble) es va convidar el CAATB com a signants del compro-

mís per al ciutadà - Agenda 21 de Barcelona i membres 

del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

Jornada de l’Agenda 21 local de Granollers, organitzada • 
per l’Ajuntament de Granollers el 23/11/07. 

Fòrum UPC Sostenible, organitzat per la UPC el 4/12/07. • 
Aquest fòrum té lloc cada any per analitzar el procés 

d’implantació dels objectius del Pla UPC sostenible 

2015. 

1a Taula d’Energia, organitzada pel CAATB i l’Institut Ca-• 
talà de l’Energia. Organitzada el passat 27/11/2007. S’hi 

va debatre la situació del mercat de productes, equips 

i sistemes amb relació al marc normatiu sobre estalvi 

energètic.

A més, representants del Gabinet Tècnic del CAATB han 

participar com a oients (participació passiva) en una dotze-

na de jornades, majoritàriament relacionades amb la sos-

tenibilitat i la innovació.

medi ambient

certifi cacions

El seguiment de l’auditoria ISO 14001 – EMAS ha estat sa-

tisfactori.

Participació en congressos 
i jornades de medi ambient

Taula per l’Energia Solar, organitzada per l’Agència • 
d’Energia de Barcelona, el 24/01/2007.

Jornada sobre certifi cació energètica, organitzada per • 
ADIGSA el 28/03/2007. 

Projecte Europeu DEEP: efi ciència energètica i mate-• 
rials sostenibles per als equipaments municipals, orga-

nitzat per la Xarxa de Municipis el 27/06/07. 

Fòrum Energia Sostenible, projecte Res Publica, organit-• 
zat per la Xarxa de Municipis el 28/09/07 i el 29/11/07.

Agenda 21- Manresa, una jornada sobre certifi cació ener-• 
gètica, organitzada per Ecoviure 2007 el 17/10/2007.

Agenda 21- Barcelona, Esmorzar 21, organitzat per • 
l’Ajuntament de Barcelona el 19/10/2007. 

Convenció sobre el Canvi Climàtic, organitzada pel De-• 
partament de Medi Ambient i Habitatge de la Generali-

tat el 17/10/07, el 20/11/07 i el 20/12/07.
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eines 
informàtiques
Agenda de la Construcció 
Sostenible 

Renovació de l’Agenda de la Construcció Sostenible (ACS), 

presentada a la fi ra de Construmat, i difusió mensual del 

Newsletter.

Accions més signifi catives realitzades a l’ACS:

En l’àmbit de programació, a partir d’ara s’utilitzarà • 
un gestor de continguts que agilitarà la introducció 

d’informació nova, ja que és el tècnic qui escriurà i pu-

blicarà els nous webs, deixant la tasca dels informàtics 

en un segon pla. Aprofi tant la remodelació, s’han intro-

duït diverses millores pel que fa a usabilitat i accessibi-

litat, assegurant la correcta visualització des de qual-

sevol navegador. En ser accessible, qualsevol persona 

amb disminució visual podrà utilitzar el web correcta-

ment fent servir un lector de continguts.

Pel que fa a continguts, un dels apartats que s’han reno-• 
vat són els Temes clau, on s’expliquen els temes bàsics 

per entendre la construcció sostenible. Tot i que els te-

mes en si ja existeixen, s’han reescrit de nou, ampliant 

i actualitzant els continguts per convertir-los en un re-

curs didàctic complet i de qualitat. Els temes tractats 

són: materials, energia, aigua, residus, salut i planeja-

ment.

Respecte a les Bases de dades - Casos pràctics, • 
s’han reestructurat les fi txes actuals, de manera que 

s’incorporen conceptes socials i econòmics, a més dels 

mediambientals, que es consideraven fi ns a l’actualitat. 

Es continua en la cerca i l’anàlisi de noves actuacions i 

edifi cis que hagin introduït millores mediambientals per 

tal de continuar engrandint la base de dades de casos 

pràctics.

Quant a Bases de dades – Productes i materials, s’ha • 
millorat el sistema de consulta dels formularis, de ma-

nera que s’ha aconseguit fer més accessible l’apartat de 

recerca. Es continua la cerca constant de nous produc-

tes i empreses, tot mantenint actualitzats els registres 

actuals. Es vol crear un nou canal de comunicació amb 

les empreses per agilitar la introducció de nous produc-

tes a la base de dades per obtenir informació rellevant, 

com per exemple el certifi cat d’una ecoetiqueta.

Pel que fa a les Bases de dades – Agenda d’activitats, per • 
tal de tenir actualitzat l’apartat d’activitats de l’Agenda, 

s’han modifi cat les plantilles, de manera que la forma 

de consulta sigui més dinàmica i fàcil d’accedir-hi.

Quant a Base de dades – Subvencions, s’ha creat una • 
base de dades de subvencions ordenades per data, que 

s’actualitza periòdicament per tal de facilitar la consulta 

de les persones interessades.

A més, s’ha renovat el logotip i tota la línia gràfi ca.• 

L’any 2007 s’ha renovat totalment l’Agenda de la Construcció Sostenible.
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També ofereix informació dels organismes autoritzats • 
de tot l’Estat als quals els fabricants s’han d’adreçar 

per obtenir el marcatge CE dels seus productes (orga-

nismes notifi cats), així com les tasques que aquest i el 

fabricant han de dur a terme.

Al fi nal d’aquest any el CAATB ha fi rmat un conveni  de • 
col·laboració amb l’Institut de Tecnologia de la Cons-

trucció de Catalunya - ITEC per traspassar les dades 

de la base de dades del marcatge CE del CAATB a la 

pestanya “marcatge CE” de la base de dades Metabase 

del seu web (www.itec.cat). El CAATB tindrà un enllaç 

directe amb aquesta base com a consulta oberta sense 

càrrec. L’ITEC, per la seva banda, es compromet a man-

tenir actualitzat el contingut de la base de dades d’acord 

amb la normativa vigent. Durant l’any 2008 es portarà a 

terme aquest traspàs de dades. 

seguretat 
i salut
S’ha continuat amb l’assessorament tècnic de totes les con-

sultes de la temàtica de coordinació de seguretat i salut.

S’estan actualitzant i millorant els “Documents a l’Abast” 

relacionats amb la seguretat. Per això s’enretiren els docu-

ments següents, a l’espera que el 2008 se’n publiquin les 

actualitzacions:

DA 19. Reglamentació de seguretat i salut. Estudi bàsic• 
DA 20.1 Conservació i seguretat en les façanes• 
DA 21. Model estudi bàsic seguretat i salut per a obres • 
de rehabilitació de façanes

Preparació del 1r Col·loqui Europeu sobre la Coordinació de 

Seguretat i Salut en la Construcció.

base de dades 
del marcatge CE

Seguiment i manteniment de l’aplicació sobre el marcatge 

CE dels materials de construcció, que es manté actualitza-

da i que permet conèixer:

Els materials i productes de construcció que disposen • 
de marcatge CE.

El període d’aplicació voluntària i la data a partir de la • 
qual el marcatge CE és obligatori per a cada producte.

Núm. Mes Tema

72 Gener 2007

L’Avantprojecte de pla d’actuació 

associat a la Declaració de les 

zones de protecció especial de 

l’ambient atmosfèric, aprovades 

mitjançant el Decret 226/06

73 Febrer 2007

L’Agenda de la Construcció Sos-

tenible i l’article 6.2 del Decret 

d’ecoefi ciència

74 Març 2007 La certifi cació energètica d’edifi cis

75 Abril 2007 Domòtica i gestió de l’energia

76 Maig 2007
El DB – HR, Protecció davant el so-

roll i les seves conseqüències

77 Juny 2007 Termografi a i efi ciència energètica

78 Juliol - Agost 2007 Sòls contaminats

79 Setembre 2007 La calor de la terra

80 Octubre 2007 Canvi climàtic: el gran repte

81 Novembre 2007 BIM

82 Desembre 2007 La Llei del sòl

La documentació necessària del marcatge CE, que el • 
constructor ha d’exigir al fabricant o distribuïdor del 

producte, perquè en quedi constància en el control de 

recepció. 
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Aquest col·loqui ha tingut lloc els dies 21 i 22 de febrer de 

2008, tot i que es pot incloure dins la programació de “2007: 

Un any per  la Seguretat”. A més, ha coincidit amb el lliura-

ment dels Premis de l’Arquitectura Tècnica a la Seguretat 

en la Construcció. Durant el 2007 s’han desenvolupat els 

continguts del programa i imatge gràfi ca, i s’ha dut a terme 

la coordinació amb moderadors i ponents. També s’ha ini-

ciat la cerca de patrocinadors i s’ha enviat la convocatòria 

de comunicacions. 

Centre 
de Documentació
activitats realitzades 

S’ha actualitzat el web amb la informació relacionada • 
amb: control de qualitat, productes amb distintiu qua-

litat, laboratoris acreditats, àrees tècniques i acredita-

ció.

S’ha elaborat el protocol per tal que les novetats de le-• 
gislació s’enviïn a tots els col·legiats per correu elec-

trònic.

S’han repassat els continguts de les bases de dades del • 
Centre de Documentació per tal de destacar els recur-

sos que formaran part de l’àrea temàtica del nou web.

S’han implementat les millores tècniques que comporta • 
l’actualització del programari de gestió de les bases de 

dades del Centre de Documentació i que han permès 

integrar al nou web les aplicacions creades.

S’ha donat suport a la resposta de més de 4.000 consul-• 
tes tècniques. Això suposa més del 25% que l’any an-

terior. Més de 1.500 s’han respost directament des del 

Centre de Documentació. 

Les consultes sobre l’aplicació del CTE continuen expe-• 
rimentat un fort creixement.

S’ha dissenyat i implementat en entorn de proves la ba-• 
se de dades de preguntes resposta que s’oferirà al nou 

web.

Temes més consultats: CTE, control de qualitat, habi-• 
tabilitat, seguretat i salut, enderrocs i desamiantatge, 

bastides, accessibilitat, llicències i canvis d’ús. També 

han arribat moltes consultes sobre el marcatge CE.

S’ha actualitzat el fons de llibres i CD (685 incorpora-• 
cions). També s’han realitzat adquisicions de totes les 

novetats tècniques que afecten el CTE i la nova normati-

va, per a les biblioteques de les delegacions.

Pel que fa a les biblioteques de les delegacions, s’ha • 
preparat un calendari per tal de realitzar visites a totes 

les seus i repassar l’estat del fons i deixar les bibliote-

ques en bon estat. També s’ha elaborat una proposta 

per tal de destacar i facilitar l’accés al fons de les biblio-

teques de les delegacions al nou web.

S’han buidat més de 300 articles tècnics.• 
S’han introduït més de 100 fi txes de legislació sobre • 
construcció.

Es continua amb la subscripció que dóna accés a totes • 
les normes UNE vigents.

Es continua prioritzant l’adquisició de recursos en su-• 
port digital i DVD sobre construcció.

Centre de Documentació del CAATB
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Els indicadors d’utilització de la biblioteca es mantenen • 
estables. Més de 6.000 usuaris han utilitzat la biblioteca 

i s’han realitzat més de 5.000 préstecs dels materials 

disponibles. Continua l’augment del préstec dels su-

ports informàtics.

En les seves visites a sala, els usuaris han consultat • 
més de 15.000 llibres, revistes, normes i disposicions 

legals.

Assessoria Tècnica

TEDI

L’any 2007 s’ha continuat el conveni de col·laboració amb 

el Departament d’Habitatge de la Generalitat per establir 

l’estat dels edifi cis en què s’han sol·licitat les ajudes a la 

rehabilitació dels elements comuns. Aquesta informació es 

plasma en el TEDI.

Per a la realització dels TEDI encarregats es va obrir una 

nova convocatòria als col·legiats. Junt amb els de la con-

vocatòria de l’any 2005 i 2006 van constituir un grup de 228 

col·legiats. Entre els nous incorporats es va fer una forma-

ció específi ca per a la redacció del TEDI.

Enguany les dades han estat:

Col·laboració amb la Generalitat (TEDI) 2007

TEDI realitzats 1.034

Total de tècnics col·laboradors 228

Test aluminós 2007

Particulars 953

Col·legiats 888

Total 1.841

Altres assaigs 2007

Prova de carbonatació 46

Densitats i porositats 75

Extraccions i trencament microprovetes 9

SIM façanes 5

Difraccions 7

Test amiant 6

Infraroigs 2

Diversos 2

Total 152

En les seves visites els usuaris del Centre de Documentació han consultat més de 15.000 
publicacions.
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consultes 
tècniques

S’ha donat suport a la resposta de més de 4.000 consultes • 
tècniques. Això suposa més del 25% que l’any anterior.

Temes més consultats: CTE, control de qualitat, habitabi-• 
litat, seguretat i salut, enderrocs i desamiantatge, basti-

des, accessibilitat, llicències, canvis d’ús i  marcatge CE.

assaigs 
de laboratori

Durant el 2007 s’han realitzat els assaigs següents:

“Documents a l’Abast”

El CAATB posa gratuïtament a disposició de tots els 

col·legiats la col·lecció sencera de “Documents a l’Abast” en 

format PDF. Els “Documents a l’Abast” són una sèrie de do-

cuments monogràfi cs sobre temes d’interès, que ofereixen 

tota la informació que el tècnic necessita per realitzar la seva 

pràctica professional. Els seus continguts han estat pensats 

per a l’àmbit normatiu de Catalunya i inclouen tota la infor-

mació que es considera necessària per al de-senvolupament 

de l’àmbit concret sobre el qual tracta cada número.

La col·lecció de “Documents a l’Abast” vigents que es poden 

descarregar per Internet són (s’indica els que s’han actua-

litzat i creat durant el 2007): 

1.1 Codi d’accessibilitat

8.3 Control de qualitat de poliuretans (2007)

9. El llibre de l’edifi ci (Decret 206/1992)

12.1 Control de qualitat (Decret 375/1988)

13.1 Enderrocs i residus de la construcció (2007)

14. Criteris per a la redacció d’informes, certifi cats, peritat-

ges i dictàmens

17.4 El certifi cat d’habitabilitat de l’habitatge usat

26.1 El projecte de bastida tubular (amb CD) (2007)

29.1 El certifi cat de solidesa (2007)

33. El marcatge CE de productes de la construcció (2007)
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Altres accions 
del Gabinet Tècnic
Reglament sobre la Llei del soroll

Accions del CAATB: 

Difusió del contingut de la Llei: article a • L’Informatiu i al 

web - Àrea Tècnica i Centre de Documentació

Previsió del Pla de difusió 2008 juntament amb el DB-• 
HR

Programació dels cursos de formació• 

el nou Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques dels edifi cis (RITE) 

Accions del CAATB: 

Difusió del contingut de la llei: article a • L’Informatiu i al 

web - Àrea Tècnica i Centre Documentació

Previsió del Pla de difusió 2008• 
Programació de cursos de formació• 

al·legacions presentades pel CAATB 
durant el 2007

El Gabinet Tècnic del CAATB ha iniciat la preparació i difu-

sió dels Documents 0 per estudiar i presentar al·legacions, 

si escau, de la normativa següent: 

Instrucció RC-03 (recepció del ciment)• 
Instrucció EAE (estructures d’acer de l’edifi cació i obra • 
civil)

Instrucció EHE• 
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comunicació

Reforçar la política de comunicació i les relacions exter-

nes del Col·legi, harmonitzar la imatge gràfi ca dels do-

cuments corporatius i millorar la funció de servei intern 

a l’organització han estat els tres principals objectius de 

l’acció col·legial de l’Àrea de Comunicació durant el 2007. 

Aquesta àrea s’ocupa de desenvolupar un programa d’acció 

en l’àmbit de les publicacions col·legials, l’organització 

d’actes participatius i de relacions externes, i el programa 

d’acció cultural. A més, vetlla per la correcta utilització dels 

elements d’imatge corporativa i dóna suport a l’organització 

de sessions informatives, assemblees i trobades col·legials, 

activitats esportives i d’oci, i promoció de les accions i ser-

veis col·legials en general. Finalment, les relacions amb la 

premsa general i premsa tècnica ocupen part de l’activitat 

anual d’aquesta àrea.  

canals 
de comunicació
La revista quinzenal del Col·legi, L’Informatiu, ha continuat 

exercint al llarg de l’any 2007 la seva funció com a eina bà-

sica de comunicació periòdica amb el col·legiat i de posi-

cionament professional. L’any 2006 es va renovar el disseny 

gràfi c de la revista sense perdre per aquest motiu l’objectiu 

bàsic d’informar els col·legiats i col·legiades de tot allò que 

els pot ser útil per al seu dia a dia professional. 

L’Informatiu promou la participació en totes les activitats 

que organitza el CAATB,  divulga els seus serveis i informa 

el col·legiat de les darreres novetats del sector i de la pro-

fessió. El Codi tècnic de l’edifi cació, la nova Llei de subcon-

tractació, les normatives catalana i estatal sobre efi ciència 

energètica en els edifi cis, i la Llei de societats professionals, 

han rebut el tracte informatiu que mereixen a les seves pà-

gines. Les noves tecnologies de la construcció també han 

tingut un tracte informatiu preferent, amb una nova secció 

d’opinió i debat sobre Innovació i amb les seccions d’Anàlisi 
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d’Obra i Materials de Construcció. L’Informatiu ha dedicat 

enguany una especial atenció a la seguretat i prevenció, se-

guint el lema formulat per la Junta de Govern de 2007: "Un 

any per la seguretat". Les eleccions al Col·legi al mes de 

juny han tingut igualment un ampli tractament i difusió des 

de les pàgines de L’Informatiu.

Durant l’any 2007 s’han editat 16 números de L’Informatiu, 

així com quatre suplements dedicats, respectivament, a les 

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), el Sa-

ló Construmat, la formació al CAATB i la nova Llei del sòl. 

Aquest darrer suplement ha tingut molt bona acollida entre 

els professionals interessats en el camp de l’urbanisme.

Una altra novetat quant als canals d’informació col·legial 

ha estat la posada en marxa del Flaix informatiu, un avís 

electrònic que informa puntualment de les novetats legis-

latives i normatives, i d’altres aspectes d’interès professio-

nal o col·legial. El Flaix informatiu es fa arribar a tots els 

col·legiats i col·legiades que disposen de correu electrònic. 

Al llarg de l’any s’han fet arribar als professionals prop d’un 

centenar d’avisos.  

la imatge 
gràfi ca corporativa
Des de l’Àrea de Comunicació es treballa per a la unifi cació 

de la imatge gràfi ca i l’estil comunicatiu del CAATB, amb 

l’objectiu de construir una identitat corporativa forta i dura-

dora. En aquest sentit, durant el 2007 s’han dut a terme un 

seguit d’accions i campanyes que han ajudat a homogeneït-

zar la línia comunicativa del Col·legi i a consolidar la imatge 

del CAATB.

Sota el lema “2007, un any per la seguretat”, el CAATB va 

posar en marxa un programa d’activitats vinculades a la se-

guretat, la responsabilitat i la prevenció d’accidents. Totes 

les comunicacions que hi feien referència requerien un ele-

ment visual que les vinculés entre si i, per aquest motiu, es 

va crear el logotip 07 [S].

Al llarg d’aquest any, s’han creat i actualitzat un gran nom-

bre d’elements corporatius que defi neixen i exposen la tas-

ca i els objectius del Col·legi. També s’han treballat moltes 

peces encaminades a enriquir la tasca professional dels 

col·legiats, i s’ha donat el tret de sortida al Primer Col·loqui 

Europeu sobre Coordinació de Seguretat i Salut en la Cons-

trucció.

El 2007 ha estat un any de renovació de la imatge de moltes 

àrees del Col·legi: s’ha dissenyat una nova línia gràfi ca per 

a l’Àrea de Formació, sota l’eslògan “Esperit Constructiu”; 

s’ha actualitzat el logotip de l’Agenda de la Construcció Sos-

tenible (ACS), juntament amb el web d’aquesta plataforma, 

i s’ha apostat per una gràfi ca jove, fresca i moderna en la 

nova campanya de Construjove.

El mes de maig va tenir lloc el saló Construmat 2007. Ser-hi 

presents era una oportunitat que calia aprofi tar. Per donar a 

conèixer la tasca que es duu a terme des del Col·legi es van 

crear dos estands, diverses peces amb la marca CAATB, ví-

deos corporatius, fulletons i catàlegs, que van representar 

un ampli desplegament de mitjans per a una gran trobada 

amb els professionals del sector.

Seguint la tradició, es va encarregar a un artista català el 

disseny del cartell de La Nit de la Construcció, que s’utilitza 

per vertebrar la comunicació d’aquest gran esdeveniment. 

El cartell de l’edició d’enguany duia la fi rma del terrassenc 

Antoni Miralda i va vestir de malva una nit plena de màgia.
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Amb “Les veus del Mar” es va consolidar la línia gràfi ca 

del Concert de Nadal de l’any anterior, mentre que amb la 

nadala electrònica s’ha tornat a apostar per les noves tec-

nologies com a mitjà per transmetre il·lusió i bons desitjos 

als col·legiats i col·legiades. Pel que fa al calendari per a 

l’any 2008, la solució escollida ha estat acompanyar i di-

fondre el projecte Rehabimed, un projecte promogut per la 

Unió Europea i liderat pel Col·legi amb l’objectiu de reha-

bilitar l’arquitectura tradicional mediterrània. El 2008, any 

en què es commemora el 50è aniversari de la Comunitat 

Europea, se celebra l’Any Europeu del Diàleg Intercultural. 

El calendari 2008 vol ser un homenatge a aquesta diversitat 

cultural.  

Al llarg del 2007 s’ha continuat apostant pel medi ambient, 

produint la major part d’elements comunicatius amb ma-

terials sostenibles i respectuosos amb l’entorn (papers re-

ciclats, ecològics, lliures de clor...). Una iniciativa que es va 

posar en marxa ja fa uns anys i que es continuarà poten-

ciant en el futur.

actes participatius 
i de relació
jornades jurídiques 
sobre responsabilitat

Conjuntament amb l’Escola Politècnica Superior de l’Edifi cació 

de Barcelona (EPSEB), al mes de febrer van tenir lloc 

aquestes jornades a l’Auditori Winterthur de Barcelona, 

amb gran èxit de convocatòria (700 persones inscrites). Es 

van desenvolupar en dos dies: el primer, dedicat a la res-

ponsabilitat penal en l’edifi cació, i el segon, abordant la 

responsabilitat civil. En ambdues sessions destaca la par-

ticipació d’importants personalitats de l’àmbit judicial i de 

la Magistratura de l’Estat, entre les quals Cándido Conde 

Pumpido, magistrat de la sala penal del Tribunal Suprem 

en excedència i fi scal general de l’Estat. 

Les Jornades Jurídiques del 16 i 17 de febrer van posar en contacte magistrats, fi scals i 
professionals de la construcció.

Matins i Dinars 
Construcció

Aquestes trobades periòdiques, iniciades l’any 2004, s’han 

consolidat com a espais de trobada i de debat. Al llarg 

d’aquest any han tingut lloc dues jornades de Matins Cons-

trucció:

El confort acústic en els edifi cis: la protecció davant del so-

roll (CTE/DB HR) el dia 6 de març, a l’auditori Winterthur, 

amb l’assistència de més de 300 persones i el patrocini de 

les empreses Espais, Qualibérica, WeberCermarksa, Roc-

kwool, Technal i Texsa.
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Urbanisme i territori a Catalunya, el dijous 26 d’abril, a la 

sala d’actes del CAATB, amb una assistència de 120 perso-

nes i el patrocini de Texsa, WeberCemarksa i Panasonic.

Quant al cicle Dinars Construcció, al llarg del 2007 hi han 

participat: al mes de febrer, el conseller de Medi Ambient 

i Habitatge, Francesc Baltasar (233 assistents); a l’abril, 

Bruno Figueras, president de Construmat (182 assistents), 

i al juny, Benedetta Tagliabue, arquitecta (132 assistents). 

El segon semestre de l’any, han participat com a ponents 

la consellera de Treball, Mar Serna (172 assistents), i per 

cloure el cicle, el professor Ramon Folch, socioecòleg, 

director General d’ERF i president del Consell Social de la 

UPC (164 assistents).

En aquestes cinc sessions de dinar col·loqui hi han pres 

part un total de 883 persones. Dinars Construcció ha tingut 

com a patrocinadores les empreses Applus, Gaesco, Grupo 

Select, Sather i Teyco, i com a patrocinadors preferents del 

CAATB: Texsa, Weber Cemarksa i Panasonic. També ha tin-

gut la participació de Caves Sumarroca.

participació 
a Construmat

El Col·legi va tenir una presència activa al saló Construmat 

2007 amb dos estands: un de 28 m2 de superfície, ubicat 

al Pavelló 5 (zona institucional), i un altre de 192 m2, situat 

entre la Font Màgica de Montjuïc i el Pavelló d’Itàlia, com-

partint protagonisme amb la resta de col·legis d’àmbit ca-

talà, atès que aquest estand es presentava sota l’aixopluc 

del Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 

de Catalunya. La presència a Construmat va perseguir els 

objectius següents: 

- Donar a conèixer al sector i als ciutadans quina és 

l’activitat professional que duen a terme els aparella-

dors i arquitectes tècnics i de quina manera afronten els 

reptes de la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat.

- Reforçar la relació de l’organització col·legial amb els 

seus col·legiats, i mostrar l’oferta de serveis professio-

nals i activitats.

- Facilitar la visita dels aparelladors i arquitectes tècnics 

a Construmat amb tota la informació de l’esdeveniment 

i amb l’avantatge de disposar d’un punt de trobada i de 

descans en la seva visita a la fi ra.

En el decurs dels sis dies del mes de maig que va durar 

el certamen, aproximadament unes 9.500 persones entre 

professionals i ciutadans van apropar-se als estands dels 

aparelladors i arquitectes tècnics.

IV Premis 
Catalunya Construcció 

El Col·legi va convocar la quarta edició dels Premis Cata-

lunya Construcció, en què es van presentar més d’un cen-

tenar de candidatures. 

Estand del Consell de Col·legis a Construmat, situat al davant de la Font Màgica.
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Els professionals i equips premiats de les quatre categories 

van ser: 

Premi a la Coordinació de Seguretat i Salut, per a María 

Luz Píriz de la Iglesia, per la tasca de coordinació de se-

guretat referida a l’execució de la Torre de Gas Natural de 

Barcelona.

Premi a la Direcció o Gestió de l’Execució de l’Obra, per a 

Vicenç Tomás Galiana, Eduard Gascón i l’equip de despatx 

del TAC, per la direcció d’execució de l’obra d’habitatges, 

ofi cines i espais públics a l’Illa dels antics Laboratoris Uri-

ach a Barcelona.

Premi a la Innovació en la Construcció, per a la candida-

tura presentada per Joan Nogué, Txema Onzain, Jordi Roig 

i Andreu Puyal, per les innovacions de projecte i procés 

d’execució del CEIP Garigot a Castelldefels. 

Premi especial a la Trajectòria Professional, per a 

l’estucador Jordi Campreciós, propietari de l’empresa Es-

tucs Campreciós, de Sant Just Desvern. El jurat també va 

decidir atorgar de forma excepcional un premi especial a 

la tasca duta a terme per Arquitectes sense Fronteres Ca-

talunya i en particular a la tasca realitzada els darrers anys 

per aquesta associació al barri del Raval de Barcelona.

Com a recull de les candidatures seleccionades, fi nalistes i 

premiades, i per tal de difondre els resultats d’aquesta con-

vocatòria, es va publicar el llibre Premis Catalunya Cons-

trucció, que es va presentar al fi nal del mes de novembre 

coincidint amb la presentació de la convocatòria de l’edició 

2008, a la qual van assistir més de dos-cents companys i 

amics.

la Nit 
de la Construcció 

L’Hotel Grand Marina, ubicat al World Trade Center Barce-

lona va ser el lloc escollit per celebrar la quarta edició de 

La Nit de la Construcció, una vetllada que s’ha anat con-

solidant com a espai de trobada festiva dels aparelladors i 

arquitectes tècnics i oberta al sector, en el transcurs de la 

qual es va fer el lliurament dels Premis Catalunya Cons-

trucció. Amb la participació de 830 persones, hi va ser 

present Mar Serna, consellera de Treball de la Generalitat 

de Catalunya; Ramon Garcia Bragado, 4t tinent d’alcalde 

d’Urbanisme, Infraestructures i Habitatge de la Ciutat de 

Barcelona, i Joan Ganyet, director general d’Arquitectura i 

Tots els fi nalistes de la IV edició dels Premis Catalunya Construcció durant La Nit de la 
Construcció.
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Paisatge de la Generalitat, entre d’altres representants ins-

titucionals i del sector. 

El cartell de l’activitat va ser dissenyat per Antoni Miralda. 

La Nit de la Construcció va tenir com a patrocinadors les 

empreses Gas Natural i Restaura i la col·laboració Grup 

Prestige. 

concert 
de Nadal

El 2007 s’ha celebrat l’onzena edició del Concert de Na-

dal del CAATB, la tradicional trobada nadalenca per a 

col·legiats, familiars i amics, que va tenir lloc a la basílica 

de Santa Maria del Mar de Barcelona. Aquest any, més de 

2.000 persones van gaudir d’un concert amb peces de Bach 

i nadales tradicionals, amb la intervenció del Cor Madrigal, 

sota la direcció de Mireia Barrera. Aquesta activitat va ser 

patrocinada, un any més, per l’empresa Texsa.

altres 
activitats

L’Àrea de Comunicació ha donat suport, a més, a 

l’organització d’altres activitats promogudes des dels di-

ferents departaments i serveis col·legials, com ara l’acte 

d’inauguració de l’any acadèmic al CAATB, la jornada 

d’orientació professional ConstruJove, el cicle de sessions 

informatives Gescol 4.0, la inauguració de la nova ofi cina 

de serveis de Terrassa o el Col·loqui Europeu sobre Coor-

dinació de Seguretat i Salut en la Construcció que té lloc el 

febrer del 2008.

El suport de les empreses ajuda a mantenir el programa d’activitats.

79CAATB  memòria 07



comunicació

acció
cultural
La Unitat de Cultura del CAATB té com a objectius pro-

moure activitats culturals en les seves diferents manifes-

tacions i assolir notorietat en el sector i en la ciutat. També 

busca potenciar la col·laboració institucional amb entitats 

públiques i privades i així fomentar la participació dels apa-

relladors i arquitectes tècnics en la cultura que es produeix 

en el seu entorn professional i social. 

Amb aquests objectius la sala de la planta baixa del CAATB 

ha acollit vuit exposicions, s’han organitzat nou mostres a 

l’Espai d’Art de la cafeteria, s’han fet visites guiades a tres 

exposicions, s’han realitzat tres itineraris culturals i un viat-

ge a l’estranger, i s’ha participat en un festival de videoart i 

un recital literari. 

exposicions

“Murmuris del buit”, 
de Carmen de la Calzada 

Dates: del 18 de gener al 23 de febrer 

Col·laborador: Aigua de Veri

“Murmuris del buit” va ser una sorprenent instal·lació in-

teractiva, una experiència psíquica i sensorial, que convi-

dava el públic a entrar en una nebulosa creada a partir de 

gairebé 3.000 ampolles d’aigua buides, penjades del sostre, 

enfi lades en vertical. L’exposició, lloada per la crítica d’art, 

va atraure molts ciutadans que van poder gaudir d’una ex-

periència diferent.

“Outborders”, 
d’Eduardo Valderrey

Dates: del 15 de març al 27 de abril 

La instal·lació que l’autor proposava era un recorregut crí-

tic per les zones límit de les grans ciutats, tot descobrint 

espais buits de vida per on es transita amb total indiferèn-

cia. “Outborders” (la frontera de les ciutats) forma part d’un 

projecte d’investigació artística que Eduardo Valderrey ha 

portat a terme en diferents ciutats: Barcelona, París, Roma, 

Nova York, El Paso (Texas) i Brooklyn, des del 1996. 

Carmen de la Calzada va idear la instal·lació "Murmuris del buit".
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“Coma Estadella - Paral·lelismes”

Dates: del 10 de maig al 22 de juny 

Organitzadors: Llegat Coma Estadella i CAATB

Aquesta mostra, fruit de la col·laboració entre el Col·legi 

d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, el Llegat Co-

ma Estadella i el CAATB, aplegava obres d’artistes tan des-

tacats com Alexander Calder, Antoni Clavé, Leandre Cris-

tòfol, Josep Maria de Sucre, Luis Gordillo, Joan Hernández 

Pijuan, Miquel Navarro i Albert Ràfols Casamada i Albert 

Coma Estadella.

L’exposició plantejava la vinculació i la proximitat que Al-

bert Coma Estadella va tenir envers l’obra d’aquests vuit 

artistes amb els quals es podien trobar ”paral·lelismes” o 

sintonies. 

“Mirades creuades. Arquitectura 
Tradicional Mediterrània”

Dates: del 10 al 24 de juliol 

Organització: Rehabimed i CAATB

Sota el nom de “Mirades Creuades” s’aplegava el 1r Con-

curs Internacional de Fotografi a Digital organitzat per Re-

habiMed i l’exposició de les fotografi es fi nalistes. El projecte 

Rehabimed va néixer amb la il·lusió de fomentar i diversifi -

car la mirada sobre l’arquitectura tradicional mediterrània, 

una mirada complaent, critica, desperta, creativa, negativa, 

sancionadora, respectuosa... Una mirada que, en defi nitiva, 

fes refl exionar. 

A l’exposició, que va tenir lloc paral·lelament amb la Pri-

mera Conferència Regional Euromediterrània, els visitants, 

a més de conèixer més de 240 mirades úniques i perso-

nals d’autors de 20 països diferents, varen poder descobrir 

la fotografi a del guanyador del concurs, el marroquí Fouad 

Maazouz, així com una petita selecció d’imatges d’aquest 

fotògraf emergent. 

IV Biennal Artística Col·lectiva 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
i Exposició dels IV Premis 
Catalunya Construcció

Dates: del 26 de juliol al 24 d’agost 

Organització: CAATB

Un any més, la sala d’exposicions del CAATB va acollir la 

IV Biennal Artística Col·lectiva d’Aparelladors i Arquitectes 

Tècnics, organitzada per la Delegació del Vallès Occiden-

tal. La mostra va recollir obres de diferents disciplines ar-

tístiques (pintura, dibuix, escultura, fotografi a, ceràmica i 

audiovisuals, entre d’altres), realitzades pels aparelladors 

i arquitectes tècnics Jesús Belloso, Josep M. Calafell, Cé-

sar Cano, Jordi Conesa, Carmen de la Calzada, Maurici Díaz 

Correa, Jan Dinarès, Xavier E. Otañes, Àngels Estella, Joan 

Freixas, Mariana González Frola, Jaume Guixa, Meritxell 

Mateu, Eduardo Niño, Alfons Ollé Coderch, Conxi Pladello-

rens, Domènec Povill, Maria Rosa Remolà, Joaquim Sierra 

i Antoni Vila Martínez. D’altra banda, les obres mostrades 

es van convertir en l’entorn ideal per a l’exposició dels Pre-

mis Catalunya Construcció 2007. Ambdues exposicions van 

compartir espai convertint-se en el testimoni de l’activitat 

professional i artístic cultural del col·lectiu. 
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“Gota a Gota”, 
de Perico Pastor

Dates: del 18 de setembre al 26 d’octubre

Organització: CAATB

“Gota a gota” va ser un espectacle de 300 cares, expressions 

humanes, similars però amb lleugeres variacions, cobertes 

d’aigua en moviment, que gairebé les dotava de vida. 

La mostra va ser més que una piscina enrajolada plena 

d’aigua. Era un collage de signes. L’autor emmarcava així 

l’exposició dins el seu treball d’investigació del llenguatge 

de les imatges, de les expressions fi guratives com a sig-

nes. 

L’exposició demostrava com la relació entre l’art i la cons-

trucció pot ser fèrtil i enriquidora. L’exposició, recollida pels 

principals mitjans de comunicació, va ser un èxit de públic i 

va generar anècdotes sorprenents. 

premis ARQ-IN FAD 2007

Del 19 de novembre al 30 de novembre 

Organització: ARQ-IN FAD i CAATB

La sala del CAATB va acollir l’exposició dels Premis FAD 

2007. Un total de 62 plafons van mostrar fotos i plànols de 

les obres fi nalistes. Paral·lelament, el Col·legi va organit-

zar, el dimarts 27 de novembre, el col·loqui El Detall Cons-

tructiu, moderat per l’arquitecte tècnic i membre del jurat 

Joel Vives. Van compartir amb els assistents les seves ex-

periències, Harald Schönegger i Roberto Alés, arquitecte 

i arquitecte tècnic, respectivament, de l’obra guanyadora 

en la categoria d’Arquitectura, “Seu judicial a Antequera”; 

Pepe Cortés, interiorista de l’obra guanyadora en la cate-

goria d’Interiorisme, “Banc Sabadell Atlàntic”, a Barcelona; 

Claudi Aguiló, Albert Domingo i Eulàlia Aran, arquitecte, 

enginyer industrial i arquitecta tècnica, respectivament, de 

l’obra fi nalista “Casa unifamiliar entre mitgeres”, a Sant Fe-

liu de Llobregat; i Luis Zufi aur i Aitor Royo, arquitecte i ar-

quitecte tècnic, de l’obra fi nalista “Rehabilitació del Caserío 

Gernika”, a Vitòria. 

Puig i Cadafalch i el Monument 
de les Quatre Columnes

Dates: del 13 de desembre al 18 de gener 

Organització: La Xarxa

Per tancar el programa d’exposicions de l’any, la sala del 

CAATB va acollir l’exposició Puig i Cadafalch i el monument 

de les quatre columnes, concebuda per la Xarxa d’Entitats 

Cíviques i Culturals dels Països Catalans pels Drets i les 

Llibertats Nacionals. La mostra feia un breu recorregut pel 
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context històric, i la vida i l’obra de Puig i Cadafalch, i es va 

centrar en les 4 columnes que l’arquitecte i aleshores presi-

dent de la Mancomunitat havia aixecat per presidir l’entrada 

de l’Exposició Universal de 1929 i que el general Primo de 

Rivera va fer enderrocar el 1929 en constituir un símbol de 

catalanitat. 

L’objectiu de l’exposició era, principalment, donar a conèixer 

la campanya engegada per La Xarxa per tal de restituir les 

4 columnes al mateix lloc d’origen. 

exposicions a l’Espai 
d’Art del CAATB

“Brazilian Heartbeats”, de Chris Buissa. De l’1 de febrer • 
al 6 de març.

“La màgia de la ceràmica” de Diago Betí.  Del 8 de març • 
al 10 d’abril. Presentació a càrrec de Juan Llop, director 

de la revista GAL  ART.

“Horitzó, moviment i límit”, de Cristina Pallés. Del 12 • 
d’abril al 15 de maig. Presentació a càrrec de l’arquitecte 

Juan Carlos del Callejo.

“Entorns”, de Romà Puiggermanal. Del 17 de maig al • 
19 de juny. 

“Cal·ligrafi a en japonès”, de Joan Estany. Del 21 de maig • 
al 26 de juliol.

“HABUBA KABIRA. Arquitectures imaginàries i de la • 
realitat”, de Maria Jesús Sánchez. Del 13 de setembre 

al 16 d’octubre.

Exposició de Joan Cardellà Crusells. Del 18 d’octubre al • 
2 de novembre.

“Records”, de Gemma Masriera. Del 20 de novembre al • 
18 de desembre.

“HGMN – Perspectives”, d’Héctor García i Miquel Na-• 
varro. Del 20 de desembre de 2007 al 29 de gener de 

2008.

visites 
culturals

Visita guiada a l’exposició “Artífex”, al Museu • 
d’Arqueologia de Catalunya. 

Data: 3 de febrer  

Visita guiada a l’exposició “Per bruixa i metzinera” • 
al Museu d’Història de Catalunya 

Dates: 21 d’abril i 2 de maig

Itinerari Sota el signe de Venus. La Barcelona • 
de les dones

Data: 17 de juny 

Itinerari Les empremtes de Sefarad. • 
La Barcelona jueva

Data: 24 de novembre

Itinerari la catedral del Mar• 
Dates: 11 i 18 de novembre
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Viatge a Finlàndia 

Dates: del 19 al 26 d’agost 

Vint-i-quatre persones entre col·legiats, amics i familiars 

van conèixer la ciutat de Hèlsinki, la seva àrea metropolita-

na i alguns llocs dels afores.  

Es van poder conèixer els principals edifi cis creats per Alvar 

Aalto i pels nous arquitectes d’un país que destaca pel seu 

disseny, la seva nova arquitectura i la creativitat. També es 

va tenir l’ocasió de fer una escapada a la ciutat de Tallin, ca-

pital d’Estònia. El contingut cultural del viatge es va comple-

tar amb la visita a llocs relacionats amb reconeguts artistes 

del país, com ara Pekka Halonen i Sibelius, entre d’altres. 

altres activitats 
culturals

festival Loop

Dates: del 23 de maig al 2 de juny

El Col·legi va participar en l’edició del LOOP 07, un destacat 

Festival Internacional dedicat en exclusiva a apropar a tots 

els ciutadans i ciutadanes barcelonines el videoart com a 

gènere artístic. L’obra que es va projectar va ser Hotel Blue 

Wave, de l’artista multidisciplinari i arquitecte grec Andreas 

Angelidakis. L’autor va mostrar el seu treball en una nova 

defi nició de l’habitatge i l’urbanisme, i va acostar aquests 

dos conceptes a l’art. La peça que es va presentar a l’Espai 

d’Art del CAATB plantejava nous models d’habitatges i de 

relació de l’home amb el seu entorn. 

recital de poesia bengalina

Data: 2 d’octubre de 2007

Organització: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 

Múrcia i la Casa Àsia de Barcelona. El CAATB va col·laborar 

amb el Col·legi d’Aparelladors de Múrcia en la sessió de 

presentació a Barcelona del llibre Doce poetas bengalíes. 

Antología de poesia india contemporánea. La sessió va 

consistir en una lectura de poemes, en castellà i bengalí, 

seleccionats del llibre els autors del qual són els poetes Su-

mana Sinha i Lionel Ray.
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gabinet 
de premsa  
La comunicació institucional i les relacions de premsa han 

anat plegades durant aquest any. No obstant això, la comu-

nicació institucional no ha anat excessivament per davant 

de la informació de contingut tècnic i professional i aquesta 

ha estat el tipus d’informacions majoritàriament vehicu-

lades als mitjans. En aquest sentit també es pot afi rmar 

que, el 2007 ha estat, també per al departament de Premsa, 

l’any del CTE. 

D’aquesta manera el Gabinet de Premsa ha continuat ne-

cessitant el suport de l’organigrama col·legial i s’ha nodrit 

dels esdeveniments organitzats pel Gabinet Tècnic. Alhora, 

també ha necessitat la documentació recollida per aquest 

sobre els canvis produïts en la professió, ja fossin de caràc-

ter tècnic o legislatiu. 

L’examen diari de la premsa escrita de referència, més que 

el seguiment exhaustiu dels suports audiovisuals, ha per-

mès capturar i analitzar en cada moment quin era l’estat 

de la construcció al país, així com el de les altres profes-

sions vinculades al sector, especialment l’arquitectura i 

l’enginyeria. 

L’anàlisi de la premsa i els informatius ha donat lloc a la 

creació d’una incipient evolució del recull de premsa set-

manal elaborat per a l’organització col·legial, a una se-

lecció de continguts publicable com a revista de premsa a 

L’Informatiu, amb vista a passar, seguidament, a un format 

digital. 

La logística de les trobades amb periodistes i mitjans ha fet 

un pas endavant cap a l’organització de presentacions de 

premsa (rodes de premsa) de petit format (com ha estat el 

cas de la Conferència RehabiMed) i d’altres de més com-

pletes cada vegada que es consideri que els continguts són 

d’interès per comunicar-se en aquest format. 

Per la seva banda, el nou programa col·legial resultant de 

les eleccions a Junta de Govern del juny passat ha activat la 

necessitat d’una actualització en aquest nou context del po-

sicionament de la institució pel que fa als puntals temàtics 

que s’han associat a l’exercici de l’arquitectura tècnica. 

En general, durant 2007 la concepció, producció i difusió de 

documents (notes de premsa i dossiers de premsa) per als 

periodistes ha estat menys extensa que la tasca atendre les 

demandes dels mitjans per via directa (telefònica o correu 

electrònic).

Durant el 2007 el Gabinet de Premsa ha seguit treballant perquè el punt de vista dels 
aparelladores i arquitectes tècnics ocupi un lloc en els mitjans de comunicació general 
i del sector.
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delegacions

DELEGACIÓ 
DEL BAGES - BERGUEDÀ

organització 
col·legial
serveis 
al col·legiat  

Les sessions informatives, especialment les dedicades al 

CTE, han estat seguides per un bon nombre d’assistents.

La Delegació ha continuat mantenint una bona col·laboració 

i relació amb les institucions i entitats ciutadanes.

borsa de treball 
liberal 

A la Delegació es disposa d’aquest servei, amb què s’atenen 

aquells usuaris que generen una demanda puntual dels 

serveis d’un arquitecte tècnic i que es dirigeixen al CAATB 

amb aquesta fi nalitat. 

Aquest any 2007 s’han atès un total de 144 comandes, amb 

42 col·legiats inscrits.

test 
aluminós

La Delegació facilita l’assaig per determinar la presència de 

ciment aluminós en una mostra de formigó d’una bigueta. 

És un servei a col·legiats i a tots els ciutadans.

relacions amb 
l’entorn professional
Comissió
Territorial

La Comissió Territorial del Bages-Berguedà està forma-

da per Joan Carles Batanés i Subirana (delegat), Verònica 

Serra i Casals, Francesc Mas i Vidal, Cristian Marc Huerta 

i Vergés, Conxi Pladellorens i Fillol,Marc Rovira i Arnau, i 

Manel Ferrer i Franquesa.

La Comissió Territorial ha treballat en tot moment seguint 

la planifi cació de les diverses activitats que es van establir 

per a tot l’any 2007.
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projecció 
de la Delegació  

Aquesta Delegació ha format part i ha assistit en les reunions 

de les entitats i institucions següents:

Taula de la Construcció (Cambra de Comerç).   • 
Caixa Manresa (Junta General)• 
Sant Benet de Bages (Comissió de Seguiment).• 
Ajuntament de Manresa (Pla d’Actuació Municipal).• 
Ajuntament de Manresa (Comisió Mixta de Medi Am-• 
bient i Sostenibilitat – Comissió 21).

Intercol·legial Tècnica del Bages.• 
Ajuntament de Berga.• 
Berga Progrés.• 
Reunió amb el Consell Comarcal del Berguedà.• 
Reunió amb el responsable d’Acció Territorial de la Ge-• 
neralitat per a la Catalunya central.

assistència 
professional

Tramitació del visat

Document
Manresa

2007

Projectes 424

Assumeix direcció 1.094

Legalitzacions 13

Programes de control de qualitat 1.212

Certifi cats de compliment de CQ 617

Certifi cats fi nals d’obra (parcials i totals) 1.722

Llibres d’obra 18

Informes i documentació tècnica de la direcció d’obra 180

Coordinacions de seguretat 706

Estudis bàsics de seguretat i salut 548

Estudis de seguretat i salut 91

Actes d’aprovació del Pla de seguretat i salut 871

Llibres d’incidències de seguretat i salut 659

Certifi cats d’habitatge usat (CHU) 772

Informes i altres treballs 194

Renúncies 167

Total documents visats 9.288

Jornada tècnica del CTE.
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formació i sessions 
tècniques
Durant el 2007, la Delegació ha programat aquestes activi-

tats de formació, jornades i sessions tècniques:

Curs de coordinador de seguretat, 50 h.• 
Jornada tècnica CTE sobre estructures. • 
Jornada CTE: document bàsic sobre salubritat. • 
Jornada sobre la Llei reguladora de la subcontrac-• 
tació en el sector de la construcció, organitzat per la 

Intercol·legial Tècnica del Bages.

Jornada nova Llei de societats professionals (organitza-• 
da per la Intercol·legial Tècnica del Bages).

Jornada tècnica: La certifi cació de l’efi ciència energèti-• 
ca dels edifi cis.

Jornada sobre la nova Llei de societats professionals, • 
organitzada pel CAATB.

Jornada tècnica: Protecció d’estructures davant el foc.• 
Sessió informativa: El tràmit del visat adaptat al CTE.• 

comunicació, 
cultura i actes socials
activitats 
corporatives

19è sopar del col·legiat: Restaurant Ramon, • 
de Santpedor. 15 de juny.

Concert de Nadal a Barcelona (13 de desembre).• 

Fotografi a de grup de tots els assistents al sopar de la Delegació del Bages – Berguedà.
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activitats 
lúdiques

Torneig de futbol del CAATB a Terrassa.  • 
26 de maig.

Amistós de futbol COAC-CAATB  Bages - Berguedà. • 
1 de juny.

Sortida al teatre a Barcelona. Musical Grease. • 
20 de gener.

jornades tècniques 
i seminaris

Jornada de seguretat: La seguretat és un actiu. • 
La integració de les noves cultures. 16 de novembre.    • 

exposicions  

“Premis Catalunya Construcció 2007“ . Desembre.• 

fi res

Fira Ecoviure, a Manresa. 19, 20 i 21 d’octubre.• 
V premis Ecoviure a la Construcció Sostenible. • 
19 d’octubre.

altres 
activitats

3r Concurs d’Operadors de Retro i Miniexcavadores. • 
9 de juny.  

Reunió amb els tècnics municipals del Bages i Ber-• 
guedà. 26 de novembre.

· Participació a la Fira Ecoviure  
· 3r Concurs d’Operadors de Retro i Miniexcavadores a Manresa 
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DELEGACIÓ 
D’OSONA

organització 
col·legial
serveis 
al col·legiat  

La Delegació ha dut a terme diverses activitats tècniques i 

de formació al servei dels col·legiats, ha organitzat sortides 

d’interès tècnic i d’esbarjo en espais de natura, i en una 

línia ben consolidada, en l’art, es continua mantenint una 

posició de referent en l’àmbit de la ciutat.

Vic ha pogut veure l’exhibició de màquines giratòries a la 

plaça Major i el Concurs de Retroexcavadores i Miniexca-

vadores,  durant el Mercat del Ram, tot organitzat per la 

Delegació d’Osona.

grup d’atenció 
a l’usuari 

Durant l’any 2007 el Servei d’atenció a l’usuari ha rebut un 

total de 221 sol·licituds. La major part de les demandes fan 

referència a certifi cats d’habitabilitat a la ciutat de Vic, arran 

de l’ordenança municipal de l’Ajuntament per la qual es 

demana la cèdula d’habitabilitat per als empadronaments 

dels ciutadans. Actualment, hi ha un total de 26 col·legiats 

inscrits que conformen aquest grup.

test 
aluminós

La Delegació facilita l’assaig per determinar la presència de 

ciment aluminós en una mostra de formigó d’una bigueta. 

És un servei a col·legiats i a tots els ciutadans. 

relacions amb 
l’entorn professional
Comissió 
Territorial

En el decurs de l’any 2007, els membres de la Comissió de 

la Delegació s’han reunit setmanalment, els dimecres al 

migdia, per tractar assumptes referents al funcionament 

dels serveis; la programació i organització d’activitats tant 
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en l’àmbit professional com lúdic, visites tècniques, expo-

sicions, i relacions institucionals, i la vetlla dels interessos 

dels col·legiats pel que fa a atribucions i promoció de la pro-

fessió a la comarca.

La Comissió Territorial de la Delegació d’Osona, després de 

les eleccions del dia 7 de juny va quedar constituïda pels 

col·legiats següents: Santi Garolera i Comas (delegat), An-

dreu Riera i Mulero, Maria Molins i Sala, Carles Vizcaíno i 

Vallbona, Toni Llobet i Jordà, i Arcadi Prat i Godayol. El dele-

gat ha assistit a les reunions de Junta de Govern del CAATB 

i a actes de representació comarcals. 

projecció 
de la Delegació  

Aquesta Delegació ha format part i ha assistit a les reunions de 

les entitats i institucions següents:

Reunió del delegat amb el nou alcalde de la ciutat de Vic, • 
Josep M. Vila d’Abadal.

Conferència oferta per l’alcalde de Vic sobre els 100 dies • 
de Govern.

Acte de presentació del Pla d’ordenació urbanística muni-• 
cipal, POUM.  

Taules de debat sectorials en què es van tractar els temes • 
següents: infraestructures, mobilitat, territori, habitatge, 

equipaments i espai públic. 

Estratègies urbanes i territorials per a Vic. • 
ImpeVic - Fira Mercat del Ram. • 
FAP (Fòrum Ambiental Permanent).• 
Sessió de treball del FAP de Vic.• 
XI jornades sobre les Energies Renovables. • 
Patronat de la Ciutat Antiga.• 
El nou representant de la Delegació nomenat per la Junta • 
de Govern Local és el col·legiat  Francesc Ribas i Sala.

assistència 
professional

Tramitació del visat

Document Vic 2007

Projectes 236

Assumeix direcció 783

Legalitzacions 19

Programes de control de qualitat 860

Certifi cats de compliment de CQ 501

Certifi cats fi nals d’obra (parcials i totals) 1.510

Llibres d’obra 13

Informes i documentació tècnica de la direcció d’obra 48

Coordinacions de seguretat 602

Estudis bàsics de seguretat i salut 343

Estudis de seguretat i salut 74

Actes d’aprovació del Pla de seguretat i salut 924

Llibres d’incidències de seguretat i salut 584

Certifi cats d’habitatge usat (CHU) 957

Informes i altres treballs 93

Renúncies 130

Total documents visats 7.676
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Plataforma per a la Vegueria de l’Alt Ter. • 
Consell Comarcal.• 
Conferència sobre el projecte del Pla territorial parcial de • 
les comarques centrals. 

Col·laboracions amb l’Associació per a les Arts Contem-• 
porànies per a les  exposicions. 

Cota Zero – Col·laboració en la revista d’arqueologia.• 
Gremi de Constructors – Mercat del Ram col·laboració en • 
el Concurs de Retro i Miniexcavadores. Jurat.

formació i sessions 
tècniques
Formació 
Oberta

Intel·ligència emocional.• 
RD 314/2006, Codi tècnic de l’edifi cació: aspectes princi-• 
pals i documents bàsics.

CTE. Documents bàsics: DB SE 1, DB SE2, DB SE-AE, DB • 
SE-C, DB SE-A, DB SE-F i DB SE-M.

CTE. Document bàsic de salubritat: DB HS.• 
La coordinació de seguretat en el teatre Kursaal de Man-• 
resa.

Estudis geotècnics en el marc del nou CTE.• 
Fiscalitat de l’arquitecte tècnic: novetats i tancament • 
de l’exercici 2007.

El tràmit del visat adaptat al CTE.• 

comunicació, 
cultura i actes socials
sopar 
de col·legiats

El divendres 8 de juny es va celebrar el Sopar de Col·legiats 

de la comarca d’Osona, a l’espai de celebracions del res-

taurant El Morter de Manlleu. Hi van assistir un total de 120 

persones.

sortida 
a la Pica d’Estats

La Delegació va organitzar aquesta excursió, que va tenir 

lloc al fi nal de juliol.

reunió amb 
els nous col·legiats

La trobada es va fer el dia 24 de maig.

Sopar de col·legiats de la Delegació d’Osona a l’espai 
de celebracions del restaurant El Morter, de Manlleu.
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activitats culturals 
i exposicions

“Defi nicions”. Exposició de l’artista Xevi Vilaregut, fotògraf • 
professional. Membre del Grup Fotogràfi c de Manlleu.

“Pensar amb l’espai”. Exposició de l’artista Joan Furriols.• 
“Branques”.  Exposició de l’artista M. Àngels Jordà. Lali-• 
bela / Etiòpia. Del conegut fotògraf vigatà Toni Anguera.

5a Biennal de Fotografi a de Vic.• 
V Premis Catalunya Construcció.• 

concursos

Activitats al Mercat del Ram 2007.• 
Exhibició de Màquines Giratòries. 30 de març a la plaça • 
Major de Vic.

Concurs d’Operadors de Retro i Miniexcavadores. 31 de • 
març. 

visites 
tècniques

Visita tècnica a Forplasa. 18 de maig.• 

activitats 
lúdiques

Torneig de futbol. • 
La Delegació va participar a la XIII edició del Torneig Anual 

de Futbol del CAATB, que va tenir lloc al Club d’Hoquei At-

lètic de Terrassa.

Els Vespres de l’Aparellador.• 
Una trobada que enguany es va celebrar a la tardor, el 27 

de setembre.

Sortida en bicicletes BTT a Puiglagulla, el dia: 20 • 
d’octubre.

· Al Mercat del Ram, la Delegació d’Osona, 
amb la col·laboració del Gremi de Construc-
tors, va organitzar el Concurs de Retro i Mi-
niexcavadores. Els seus representants, a més, 
van formar part del Jurat 
· També hi va haver una exhibició de màquines 
giratòries als afores de Vic 
· Sessió tècnica del CTE. 
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DELEGACIÓ DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL

organització 
col·legial
serveis 
al col·legiat  

El 2007 ha estat un any de treball intens, amb una important 

presència de la Delegació, tant en entitats ciutadanes de la 

comarca com ajuntaments, i amb uns bons resultats.

El 2007, la Delegació del Vallès Occidental ha ampliat el servei 

al col·legiat amb la inauguració de la nova Ofi cina de Serveis 

del Vapor Universitari a Terrassa, que ha suposat un salt quali-

tatiu important en la línia de millora dels serveis al col·legiat.

En l’àmbit de les exposicions, s’ha continuat i ampliat l’oferta 

cultural, amb un nou espai d’exposicions al Vapor Universi-

tari.

borsa de treball 
liberal 

A la Delegació es disposa d’aquest servei amb què s’atén 

aquells usuaris que generen una demanda puntual dels 

serveis d’un arquitecte tècnic, i que es dirigeixen al CAATB 

amb aquesta fi nalitat. Hi ha 82 professionals inscrits, i s’han 

atès un total de 375 comandes.

relacions amb 
l’entorn professional
Comissió 
Territorial

La Comissió Territorial del Vallès Occidental està formada 

per Jaume Casas i Santa-Olalla (delegat), Josep Mas i Fe-

rrer, Fco. José Andreu i Bartrés, Anna Simó i Sanahuja, Isa-

bel López i Moreno, i Marc Barjola i Borrego. La Comissió 

Territorial ha treballat participant en actes dels municipis 

de la comarca i seguint la planifi cació de les activitats que 

es van marcar per a l’any 2007.

projecció 
de la Delegació 

En col·laboració amb els ajuntaments que estan dins de 

l’àmbit de la Delegació,  s’han dut a terme reunions que han 

possibilitat diferents iniciatives:
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POUM Terrassa.• 
Portal terrassa.net (Ajuntament de Terrassa).• 
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa • 
per a la prevenció i minimització de residus . 

Taula de la Rambla (Ajuntament de Terrassa).• 
Ecofòrum 2007.• 
Comissió de Paisatge Urbà (PEIPU) de l’Ajuntament de • 
Sabadell i en aquestes activitats:

Taula de Mobilitat (Ajuntament de Sabadell).• 
Parc agrari (Ajuntament de Sabadell).• 
Concurs de Paletes (Gremi de Constructors del Vallès). • 
Gremi de Fusters.• 
Jurat de la “Biennal d’arquitectura del Vallès” (COAC).• 

La Delegació manté una col·laboració continuada amb la 

Delegació del Vallès del COAC, així com amb la Delegació 

del Col·legi d’Enginyers en la Intercol·legial Tècnica del Va-

llès. En aquest 2007 s’ha ocupat de la secretaria d’aquesta 

entitat, conjuntament amb la Delegació del Vallès Oriental 

del CAATB. Aquest any s’ha continuat  un important estudi 

comarcal de prospectiva en matèria socioambiental prepa-

rat per especialistes.

formació i sessions 
tècniques
Durant el 2007, s’ha impartit formació amb el Curs bàsic de 

seguretat, la Sessió Tècnica del Codi tècnic de l’edifi cació 

(CTE) sobre  els documents bàsics de seguretat estructural 

i El tràmit del visat adaptat al CTE.

assistència 
professional

Tramitació del Visat

Document
Terrassa

2007

Projectes 691

Assumeix direcció 1.735

Legalitzacions 43

Programes de control de qualitat 1.228

Certifi cats de compliment de CQ 1.074

Certifi cats fi nals d’obra (parcials i totals) 3.032

Llibres d’obra 27

Informes i documentació tècnica de la direcció d’obra 388

Coordinacions de seguretat 1.223

Estudis bàsics de seguretat i salut 992

Estudis de seguretat i salut 191

Actes d’aprovació del Pla de seguretat i salut 1.611

Llibres d’incidències de seguretat i salut 1.292

Certifi cats d’habitatge usat (CHU) 1.219

Informes i altres treballs 367

Renúncies 524

Total documents visats 15.637

 

97CAATB  memòria 07



delegacions

També s’han programat diferents sessions tècniques, com 

la que es va fer sobre ascensors i dues sessions d’informació 

al col·legiat sobre les novetats fi scals i la planifi cació 

corresponent. 

En el capítol de debats, es va fer un nou debat sobre com 

ha de ser “El Col·legi que volem”, amb un format de taller, a 

partir d’un grup reduït d’aparelladors interessats.

visites 
tècniques

Una visita tècnica conduïda per l’arquitecte tècnic que l’ha 

dirigit, va permetre als col·legiats interessats conèixer més 

bé l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

comunicació, 
cultura i actes socials
Es va conocar la “IV biennal artística col·lectiva d’aparelladors”, 

que va tenir un elevat grau de participació. Les obres presen-

tades es van exposar a la Delegació i, posteriorment, a la seu 

del CAATB a Barcelona.

El 2n Concurs Biennal de Fotografi a de Construcció 2007 es 

va consolidar clarament com un espai de participació dels 

col·legiats. El lliurament dels premis es va fer en el decurs 

XVIè Sopar d’Aparelladors, el 19 d’octubre.

El 2007 la Delegació del Vallès Occidental ha ampliat el ser-

vei al col·legiat amb la inauguració de la nova Ofi cina de 

Serveis del CAATB al Vapor Universitari de Terrassa (Colom, 

114, 1a planta) que es va fer el dia 8 de febrer. El 2007, la Delegació del Vallès Occidental ha ampliat el servei al col·legiat amb la inaugu-
ració de la nova Ofi cina de Serveis ubicada al Vapor Universitari. 
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Després de l’acte d’inauguració, va tenir lloc la  ponència 

“La comunicació i les relacions personals en la vida profes-

sional”, a càrrec de Sebastià Serrano, catedràtic de Lingüís-

tica de la Universitat de Barcelona.

La comunicació de totes les activitats que s’han pro-

gramat a la Delegació s’ha refl ectit en diferents espais a  

L’Informatiu.

També s’han anunciat a la circular mensual que s’ha fet 

arribar el dia 1 de cada mes als col·legiats de la comarca, 

que han rebut també el fl aix, i en alguns casos, també ho 

han pogut llegir a la premsa  de la comarca.

Els aparelladors del Vallès Occidental també han donat su-

port a diferents activitats d’àmbit ciutadà de lleure, artísti-

ques i a entitats encaminades a treballar per la salut.

exposicions  

La sala de la Delegació ha acollit les exposicions següents:

“Premis Catalunya Construcció”.• 
“IV biennal artística col·lectiva d’aparelladors”.• 
“Efímer”, de Marika Palocsay.• 
“Construcció 36 Fotografi a”, de Joaquim Sierra.• 
“Realitats casuals”, de Daniel Medina.• 
“Goodbye China”, de Gemma Miralda.• 
Exposició de Romà Puiggermanal.• 
Exposició de les obres presentades al 2n Concurs Bien-• 
nal de Fotografi a de Construcció 2007. 

· Exposició ”Efímer” al Vapor 
Universitari
· Exposició ”IV biennal artísti-
ca col·lectiva d’aparelladors”
· Signatura del conveni de la 
Delegació de Terrassa amb el 
COAC.
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activitats 
lúdiques   

El 26 de maig va tenir lloc la XIII edició del Torneig de • 
Futbol del CAATB 2007, al Club d’Hoquei Atlètic Terras-

sa, organitzat des de la Delegació del Vallès Occidental. 

El dia 19 d’octubre va tenir lloc el XVIè Sopar • 
d’Aparelladors, que es va celebrar, aquesta vegada, a 

les instal·lacions del Museu de la Ciència i de la Tècnica 

a Terrassa, on es va fer també una visita teatralitzada. 

L’acte va tenir el suport d’algunes empreses. Durant la 

vetllada, es va fer un emotiu homenatge als col·legiats 

que complien els 25 anys de professió. 

Sopar de Col·legiats de la Delegació del Vallès Occidental al Museu Nacional de la Ciència 
i de la Tècnica de Catalunya.
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DELEGACIÓ 
DEL VALLÈS ORIENTAL

organització 
col·legial
serveis 
als col·legiats 

El 2007 ha estat un any de molta activitat a la Delegació. 

Formació, sessions tècniques, exposicions, viatges i sorti-

des han suposat un programa ampli de possibilitats que ha 

estat ben aprofi tat pels col·legiats.

En el capítol de relacions, tant amb els ajuntaments com 

amb entitats de professionals i ciutadanes, es pot veure la 

tasca que s’ha dut a terme des de la Delegació.

borsa de treball 
liberal 

La Delegació posa aquest servei a disposició d’aquells 

usuaris que es dirigeixen al CAATB per a una demanda pun-

tual dels serveis d’un arquitecte tècnic. 

El 2007 han estat 375 les sol·licituds, algunes de les quals 

es van anul·lar. 

relacions amb 
l’entorn professional
Comissió 
Territorial

La Comissió Territorial del Vallès Oriental està formada per 

Esteve Aymà i Pedrola (delegat), Jesús M. Rey i Dapena, 

Joaquim Paretas i Vila, Montserrat Llobet i Serrat, Sebastià 

Pujol i Carbonell, i Ignasi Molins i Paronella.

projecció 
de la Delegació  

Durant el 2007 s’ha mantingut la relació i col·laboració amb 

ajuntaments i altres administracions: 

Ajuntament de Mollet.• 
Reunions de la Taula de Mobilitat de Mollet del Vallès, • 
en l’àmbit de Vianants, Infraestructures, Accessibilitat 

i Bicicleta.

Ajuntament de Granollers.• 
“Agenda 21” de Granollers, en la revisió del Pla d’acció • 
ambiental de Granollers.
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COAC Vallès Oriental• 
La Comissió Territorial ha assistit com a convidats als “so-

pars amb...”, organitzats pel COAC, Delegació del Vallès 

Oriental, que són els següents; 

- “Sopar amb.. I-CV” 

- “Sopar amb.... PP “ 

- “Sopar amb.. ERC” 

- “Sopar amb.. PSC” 

- “Sopar amb.. CIU”

col·laboracions amb col·legis 
i associacions d’altres professionals

Intercol·legial• 
Com a membres de la Intercol·legial, conjuntament amb la 

Delegació del Vallès Occidental, cal destacar entre els temes 

treballats el Mapa de Sostenibilitat Ambiental del Vallès. 

Gremi de Constructors• 
Una comissió de treball conjunta entre les dues entitats per-

met una col·laboració interessant.

COAC ( Granollers)• 
Enguany s’han iniciat relacions institucionals entre les dues 

delegacions del Vallès Oriental per tal de col·laborar.

Tribunal Arbitral del Vallès Oriental• 
Aquest any la Delegació ha continuat la tasca en aquest tri-

bunal.

Concurs de Paletes de Santa Maria de Palautordera• 
La Delegació va participar el passat 7 d’octubre  com a jurat 

al 5è Concurs de Paletes que va tenir lloc a Santa Maria de 

Palautordera.

assistència 
professional

Tramitació del visat

Document
Granollers 

2007

Projectes 888

Assumeix direcció 1.982

Legalitzacions 77

Programes de control de qualitat 1.320

Certifi cats de compliment de CQ 1.285

Certifi cats fi nals d’obra (parcials i totals) 3.660

Llibres d’obra 46

Informes i documentació tècnica de la direcció d’obra 520

Coordinacions de seguretat 1.372

Estudis bàsics de seguretat i salut 1.276

Estudis de seguretat i salut 145

Actes d’aprovació del Pla de seguretat i salut 1.652

Llibres d’incidències de seguretat i salut 1.423

Certifi cats d’habitatge usat (CHU) 1.252

Informes i altres treballs 519

Renúncies 753

Total documents visats 18.170
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relacions i col·laboració 
amb entitats

Teatre Auditori de Granollers:• 
S’ha renovat el conveni amb el teatre Auditori de Gra-• 
nollers, que permet als col·legiats gaudir d’un 25% de 

descompte en la compra de les entrades.

formació i sessions 
tècniques
Formació 
Oberta

Curs bàsic de coordinador de seguretat i salut en la • 
construcció.

Formació Gescol 4.0 Visat Digital. Cas pràctic.• 
Curs d’estintolaments.• 
La seguretat en els treballs d’enderroc.• 

sessions informatives, 
Cafès i Esmorzars Tècnics

Cafè Tècnic: Anàlisi del nou marc normatiu. El CTE se-• 
gons les auditories de risc.

Esmorzar Tècnic: Responsabilitat civil en cas • 
d’accident.

Cafè Tècnic: L’estudi de viabilitat de promocions immo-• 
biliàries.

Sessió informativa CTE documents bàsics: CTE - DB SE, • 
SE-AE, SE-C, SE-F, SE-A, SE-M. 

Sessió acreditació del Gescol 4.0.• 
Cafè Tècnic: L’assegurança decennal al CTE. La visió de • 
les auditories de risc.

Cafè Tècnic: Presto Q Mass. • 

La documentació del projecte segons el CTE.• 
Sessió informativa CTE: DB HS Salubritat.• 
Cafè Tècnic: Aïllament acústic en habitatges.• 
Cafè Tècnic: Davant del CTE estem preparats i volem • 
que vostè també ho estigui.

Esmorzar Tècnic: La nova Llei del sòl• 
Esmorzar Tècnic: La nova Llei de societats professio-• 
nals

Cafè Tècnic: El tractament de la fusta en el CTE.• 

comunicació, 
cultura i actes socials

Sopar de col·legiats • 
El 30 de novembre, va tenir lloc al Circuit de Catalunya, 

de Montmeló, el sopar de la Delegació, al qual van assis-

tir 300 convidats, que van gaudir de l’espectacle de màgia 

i d’acudits.

Fira de l’Ascensió• 
La Delegació va participar, conjuntament amb el Gremi de 

Constructors, a la 56a edició de la Fira de l’Ascensió de Gra-

nollers.

exposicions

“Forma al fons”, de Mireille Cajet.• 
“Ones i horitzons”, de Rosa López.• 
“Don Quixot i el camí”, d’Àngels Rosés.• 
“Natura viva morta”, de Davidia Enriques.• 
“Pictura”, de Hans Moller.• 
“Oblit”, d’Elisa Mateo.• 
“Prosa visual”, de Xavier Vilageliu.• 
“Sense lema”, de Batlles Pi.• 
“Premis Catalunya Construcció”.• 
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Fotografi a dels assistents al Sopar de Col·legiats de la Delegació del Vallès Oriental.
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activitats 
lúdiques   

Torneig de Futbol del CAATB. Enguany es va participar • 
en el torneig de futbol organitzat per la Delegació del 

Vallès Occidental a les instal·lacions del Club d’Hoquei 

Atlètic de Terrassa.

Partit de futbol entre la Delegació Vallès Oriental i la • 
Delegació del Vallès Oriental del Col·legi d’Advocats. Va 

tenir lloc a les instal·lacions de la Torre Marimon, a Cal-

des de Montbui.

Caminada al Tagamanent. Un grup de  14  persones van  • 
assistir a aquesta caminada al Tagamanent.

Visita a les bodegues Raimat. La Delegació va organitzar • 
una visita a les bodegues Raimat de Lleida, en què van 

assistir un total de 18 persones.

Obra de teatre Mòbil. La Delegació va obsequiar els • 
seus col·legiats amb 150 entrades d’aquesta obra, que 

es varen posar a disposició dels col·legiats.

Viatge a Roma. Es va programar un viatge a Roma del 3 • 
al 6 de maig, amb l’assistència de 48 persones.

Concert de Primavera “Un tomb per la música”. A la • 
sala Francesc Tarafa, va tenir lloc el aquest concert de 

primavera, a càrrec del grup Concerto Vocale.

Viatge a Praga. Es va programar un viatge a Praga amb  • 
un grup de 36 persones.

Bicicletada i esmorzar Granollers – Fòrum  (Barcelona). • 
Excursió amb una distancia total de 24 quilometres. 

Caminada per Caldes de Montbui. Hi va participar un • 
grup de 15 persones.

· Participació conjuntament amb el Gremi de Constructors a la Fira de l’Ascensió.
· Una de les diverses sessions informatives sobre el CTE que la Delegació ha 
organitzat durant l’any 2007. 
· Concert de primavera, a càrrec del grup Concerto Vocale a la Sala Francesc Tarafa.
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DELEGACIÓ 
DEL MARESME

Des del passat 17 de desembre, el Col·legi d’Aparelladors i Ar-

quitectes Tècnics de Barcelona ha ampliat la seva presència 

territorial amb l’obertura a Mataró de la Delegació del Mares-

me. Fins ara, la institució col·legial tenia delegacions al Vallès 

Oriental, el Vallès Occidental, el Bages - Berguedà i Osona.

Amb l’objectiu d’apropar el col·legi professional als 570 apare-

lladors i arquitectes tècnics en exercici a la comarca, l’activitat 

de la nova delegació arranca des de l’Ofi cina de Serveis pro-

visional de Mataró, situada a l’Edifi ci de Vidre, al carrer Pablo 

Iglesias, 63, 1r, despatx 8. 

La posada en funcionament d’aquest espai ha estat fruit de 

la col·laboració entre el CAATB i l’empresa municipal PUMSA 

(Promocions Urbanístiques de Mataró, SA), que ha cedit un 

despatx provisional a l’Edifi ci de Vidre en espera que fi nalitzin 

les obres als locals de la que serà la seu defi nitiva de la Dele-

gació del Maresme, ubicada al carrer d’en Xammar, número 6. 

L’Ofi cina de Serveis de Mataró té, inicialment, un horari 

d’atenció al públic de matí. És un espai diàfan de 60 m2, que 

s’ha equipat amb el material necessari per poder facilitar el 

tràmit del visat. També s’hi poden trobar els equipaments 

mínims per dur-hi a terme reunions de treball. Es preveu 

que el Col·legi es traslladi a la seva seu defi nitiva en un pe-

ríode de sis mesos. 

La Comissió Territorial de la Delegació del Maresme està 

formada per Toni Floriach (delegat), Joan Fèlix Martínez, 

Pere Roig, Pere Móra, Ferran Valero i Roger Bancells.

L’Ofi cina de Serveis provi-
sional de la Delegació del 
Maresme està ubicada en un 
dels espais més moderns de 
Mataró.
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