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Transparència informativa. La meva salutació als 
amics i receptors d’aquesta Memòria, que reflecteix 
l’activitat del nostre dinàmic Col·legi, obligat —des 
d’enguany encara més— a ser transparents en la 
gestió i l’estadística. Nosaltres ja n’érem compli-
dors. 

Volem comunicar-nos. La nostra funció és la de 
formar i informar, donar seguretat en l’exercici pro-
fessional de l’arquitectura tècnica i, per extensió, 
servir la societat. Som una institució de dret públic. 
Tot i que la nostra àrea col·legial són les comarques 
de Tarragona, ens comuniquem amb tots els col-
legis del país, col·laborem amb les administracions 
nacionals i locals, atenem empreses de diferents 
punts del món.

Espai de recursos i serveis. Hem sabut llegir la 
nova economia i la nova societat i poc a poc ens 
convertim en un centre de recursos i serveis que 
pot competir en un marc cada cop més liberalitzat. 
En aquesta Memòria els publiquem. I això en unes 
oficines ampliades en el mandat democràtic de les 
dues juntes que he presidit.  Del 2009, destacar la 
consolidació d’un espai propi del col·legiat amb els 
mitjans més adients. 

Vull ressaltar com a innovacions dels darrers anys 
el procés de modernització i informatització amb:

·  Nou sistema de gestió col·legial.
·  Despatx AT de consulta de visats.
·  La nova pàgina web com a font universal i 

interactiva de continguts.
·  El sistema periòdic de publicacions.
·  Servei de dades estadístiques.

 
Formació i difusió. Treballem la formació i la di-
fusió contínues. Es fa més necessari amb les noves 
lleis que afecten tot el nostre exercici. Cada vegada 
seleccionem més els temes i els ponents. Pel que 
fa a convertir-nos en enginyers d’edificació, dir que 
és en certa manera un grau més i el repte és una 
oportunitat, així el nostre Col·legi s’està movent 

amb les autoritats universitàries perquè els nostres 
col·legiats i els futurs tinguin més facilitats per ac-
cedir-hi.

Reformes i obra nova. Estem connectats a la 
realitat i més directament amb un sector tan viu i 
necessari com és el de la construcció, que està ex-
perimentant a casa nostra i al món un moment difí-
cil, del qual ens en sortirem amb l’estima per l’obra 
ben feta i la solidaritat amb els qui més dificultats 
travessen. El nostre privilegiat observatori (des del 
Gabinet Tècnic) ha detectat que al 2009 les xifres 
de rehabilitació han superat les d’obra nova i que 
pot haver un redreçament de la situació, tot i que 
partim d’una situació molt dramàtica. 

Noves activitats. Els nostres professionals han ajudat 
al progrés i continuaran fent-ho —a peu d’obra— 
en les activitats més clàssiques de direcció d’obra 
d’habitatges nous i, també, en altres amb camí en-
cara per recórrer: rehabilitacions, obra civil, arqui-
tectura logística, construcció d’edificis industrials i 
comercials, equipaments socioculturals, habitatge 
social, obres d’emergència, economia verda, ener-
gies alternatives, formació professional, assessora-
ment tècnic, valoracions immobiliàries, certificaci-
ons, auditoria d’edificis i coordinació de seguretat. 
Per resumir, ens diversifiquem i ens especialitzem.  

Capital humà, situació estratègica. El capital 
humà és el nostre principal actiu. Una dada elo-
qüent, representem més de mig miler de professio-
nals (concretament 501 col·legiats a 31 de desem-
bre de 2009, dels quals gairebé la meitat menor de 
40 anys d’edat). Tenim un potencial jove i de futur, 
que ens fa mirar i treballar amb més força. Actuem 
en un territori que per la seva situació geoestratègi-
ca es desenvoluparà sens dubte.

La recuperació ens agafarà treballant.

Julio Baixauli Cullaré

El prEsidEnt informa
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L’any 2009 ha estat un exercici intens i paradigmàtic. Més enllà de la pa-
ràlisi econòmica del sector que lentament sembla corregir-se, és el final 
d’una etapa de tres anys en els quals s’ha passat d’una gran expansió a la 
contenció. I, a més, la revisió de la nostra organització professional pel que 
fa a l’exercici, la competència, els estudis i, fins i tot, el nou nom: enginyers 
d’edificació.

Però què ha passat? A banda de la crisi, que sembla explicar-lo tot però no és així, 
s’ha desenvolupat un nou marc legal prestacional amb importants canvis: Codi 
Tècnic, EHE, RITE, i altres.

En essència han estat molts canvis (normatius, econòmics, de creixement i decrei-
xement exponencial...), que els actors que intervenim en l’edificació hem de saber 
llegir, assimilar i aprofitar de la manera més intel·ligent possible. El temps pot ser 
un bon aliat, la incertesa pot tenir el seu encant. Tot és possible.

D’entre les novetats que veurem a partir d’ara, a més de l’increment de la reha-
bilitació i la millora de la construcció en volum i qualitat, també està la revisió 
normativa del que s’entén com a col·legiació i visat. El Col·legi s’està convertint 
en un espai de recursos materials i personals que cerca: oportunitats de treball, 
transmissió de coneixement i d’experiències, serveis jurídics, seguretat i assegu-
rances, eines tècniques, col·laboració amb l’entorn (Universitat, administracions, 
empreses i d’altres).

Les grans lliçons que el reajustament econòmic ens deixa són l’especialització i la 
diversificació. El context legal i professional és més exigent que fa uns anys, i la 
responsabilitat professional i social també. La qualitat, l’anàlisi de riscos, la gestió, 
la col·laboració, la solidaritat, la creativitat, seran necessaris en un mercat més libe-
ralitzat: sense taules d’honoraris, regulat per la lliure competència, sense fronteres 
ni altres traves per a l’exercici professional. En dues paraules serà més “competitiu 
i competent”. 

Normes liberalitzadores

La nova normativa va ser, en gran part, aprovada al 2009 i s’està desenvolupant 
durant el 2010.

LLEI PARAIGÜES O LLEI HORITZONTAL. 
Llei 17/2009, 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis 
i el seu exercici 

Els seus objectius són: un autèntic mercat únic de serveis en la UE · criteris d’actu-
ació per a les administracions públiques legisladores · simplificació administrativa · 
reforç dels drets i la protecció dels consumidors de serveis.

 CONTEXT DE LA PROFESSIÓ
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LLEI ÒMNIBUS
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la 
seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
servei

Aquesta llei té caràcter de legislació bàsica i introdueix diverses modificacions:

•	 A	la	Llei	2/1974	sobre	col·legis	professionals	(afecta	als	fins	col·legials,	la	col·
legiació,	el	visat	—que	ha	de	ser	aprovat	abans	del	27	d’abril	de	2010—,	els	
honoraris, la finestreta única, l’atenció a col·legiats i a consumidors, la memò-
ria anual).

•	 A	la	Llei	2/2007	de	societats	professionals,	amb	la	rebaixa	de	l’exigència	dels	
percentatges mínims de participació dels socis professionals en el capital social 
i els òrgans d’administració.

•	 A	la	Llei	38/1999	d’ordenació	de	l’edificació,	que	canvia	el	sistema	d’acredita-
ció de les entitats d’assistència tècnica i dels laboratoris de qualitat.

•	 A	la	Llei	32/2006,	reguladora	de	la	subcontractació	en	el	sector	de	la	construc-
ció, la qual afecta a qüestions laborals i i de seguretat i salut.

ESTATUTS COL·LEGIALS

Enguany s’han aprovat els nous estatut del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tèc-
nics	i	Enginyers	d’Edificació	de	Tarragona	(DOCG	03/02/2009).

També han entrat en vigor els nous estatuts del Consell d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya.

Noves lleis 2008/2009

•	 Codi	Tècnic	de	l’Edificació	(avançant)

•	 Espai	d’Educació	Superior	a	Europa.	El	Pla	Bolonya

•	 Nova	instrucció	del	formigó	estructural	EHE·08

•	 Text	refós	de	la	Llei	del	Sòl

•	 Creació	del	Registre	d’Empreses	acreditades	de	Catalunya

•	 Decret	de	residus	de	la	construcció

•	 Conveni	col·lectiu	de	la	construcció	de	la	província	de	Tarragona	2007·
2011

•	 Pla	Estatal	de	Vivenda	i	Rehabilitació	2009·2012

•	 Llei	de	lliure	accés	a	les	activitats	de	serveis.	Llei	paraigües	o	horitzon-
tal

•	 Llei	bàsica	de	modificació	de	diverses	lleis	per	a	l’adaptació	a	la	llei	de	
lliure accés als serveis. Llei Òmnibus

•	 Estatuts	 del	 Col·legi	 d’Aparelladors,	 Arquitectes	 Tècnics	 i	 Enginyers	
d’Edificació de Tarragona, i del Consell del Col·legi de Catalunya
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TARRAGONA
Rbla.	del	President	Francesc	Macià,	6
43005 Tarragona
Tel.	977	212	799	·	Fax.	977	224	152
a.e.: info@apatgn.org

EL VENDRELL
C. Narcís de Monturiol, cantonada del Puig
43700		El	Vendrell
Tel.	977	155	643
a.e.: delegacio_vendrell@apatgn.org 

 SEUS COL·LEGIALS

 ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS

És l’òrgan sobirà del Col·legi i està integrada per tots 
els col·legiats i colegiades que estiguin en plenitud dels 
seus drets atorgats per la col·legiació. Els seus acords, 
adoptats vàlidament de conformitat amb els Estatuts vi-
gents, obliguen a tots els col·legiats i colegiades.

ACTIVITAT 2009

ASSEMBLEES GENERALS
19/03/2009: Assemblea general de caràcter ordi-
nari d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2008. 
Destacant:
•	 L’aprovació	 de	 la	 liquidació	 dels	 pressupostos	 de	

l’exercici	2008,	essent	el	resultat	de	despeses	pres-

supostàries	del	87,51%	i	el	resultat	d’ingressos	pres-
supostari	del	78,30%.

•	 La	memòria	d’activitats	del	2008,	presentada	per	les	
diferents comissions.

17/12/2009: Assemblea general de caràcter ordina-
ri d’aprovació dels pressupostos de l’exercici 2010. 
Cal destacar, que durant molts anys, la font d’ingres-
sos del Col·legi ha estat el visat, cobrint i ser la font de 
financiació de gairebé de la totalitat dels serveis com 
també es tornaven part dels mateixos com a extorn. 
Però degut a la situació econòmica actual aquesta ten-
dència està canviant, i al 2010 es farà més palès. Per 
aquest motiu, s’acorda adoptar les mesures següents:

web: www.apatgn.org 
a.e: secretaria@apatgn.org 
info@apatgn.org 
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·	 Contenció	de	la	despesa:	reducció	del	12%	de	la	
despesa d’explotació respecte a 2009 i de prop 
del	30%	respecte	de	2008.

- Augment de drets i voluntat de no deixar de 
prestar els serveis assolits, i per tant, s’aplicarà de 
manera paulatina tarifes als serveis que s’oferei-
xen.

- Cercar altres ingressos per mitjà de la prestació 
de nous serveis com: d’assessoria fiscal, assesso-
ria informàtica, assegurances de vida, material 
d’oficina, etc.

    
29/01/2009: Assemblea general extraordinari de 
CITAM. Destacant:
•	 Aprovar	per	majoria	dels	assistents,	prorrogar	6	

mesos qualsevol decisió sobre el futur de CITAM 
mantenint vigents els acords presos en l’anterior 
Assemblea General extraordinària, convocant As-
semblea General extraordinària abans 31 del juliol 
de 2009.

•	 Aprovar	per	majoria	dels	assistents,	donar	trasllat	
dels acords aprovats, en aquesta Assemblea Ge-
neral Extraordinària, al Consell d’Administració de 
CITAM perquè els òrgans de govern de CITAM se’ls 
faci seus íntegrament i a més els dugui a terme.

16/07/2009: assemblea general extraordinari de 
CITAM
La Junta de Govern va exposar la situació econòmica 
actual de CITAM, presentant l’informe de situació de 
la negociació de venda del CITAM al COAAT de Lleida, 
i demanant a l’Assemblea l’autorització de venda d’un 
percentatge de la societat i fixació del preu establert, 
per donar continuïtat a CITAM. 

Es va informar de l’acord aconseguit amb el COAAT de 
Lleida:
1.	 Venda	del	60%	de	l’accionariat.	
2. Garantia de la devolució dels préstecs (315.000 € 

aprox.).
3. Compromís de manteniment del laboratori a Tarra-

gona.
4. Compromís d’inversió i revitalitzar-lo (d’inici 95.000 

€).
5. Compromís del lloguer de la nau (3.592,40 €).
6.	 Obligació	d’ús	dels	recursos	del	COAATT.
7.	 Compromís	de	finançament	del	CITAM	fins	a	finals	

de 2010.
8.	 A	partir	2011,	dret	preferent	a	participar	en	el	ne-

goci a nivell nacional, amb aportació de la resta del 
40%	del	CITAM	o	fusió.

D’acord amb l’exposat, i les diferents opinions expressa-
des pels assistents, i un cop recordada la greu situació 
financera i les dificultats per trobar un altre interessat, 
es va passar a votació la proposta, la qual per ser una 
venda de participacions requereix el vot favorable de 

les	2/3	parts	dels	 assistents	 segons	estableixen	els	 es-
tatuts del COAATT, resultant de la votació no assolir-se 
la majoria establerta estatutàriament no queda apro-
vada la proposta presentada per la Junta de Govern a 
l´Assemblea General

A més es va explicar als assistents que deguda a la situ-
ació de fallida exposada, i en base a la legislació mer-
cantil, caldrà adoptar mesures urgents i en el seu de-
fecte fer un concurs de creditors. Es sol·licita per part 
de diferents col·legiats l’aclaració dels efectes d’aquest 
acord i una nova assemblea extraordinària en la que es 
plantegi la continuïtat i alternatives de futur de l’em-
presa CITAM. 

•	 Nomenament	 d’un	 nou	 vocal·conseller	 del	 consell	
d’Administració de CITAM, la Sra. Carme Cárcamo 
López.

•	 La	Junta	de	Govern	va	proposar	 l’ajut	temporal	de	
subvenció	de	 la	quota	col·legial	de	6	mesos	(21	€/
mes	 x	 6	mesos	 =	 126	€), ajut que rebran els col-
legiats residents al mes de desembre que en el citat 
mes estiguin al corrent de pagament de les quotes 
col·legials.

•	 Aprovar	 per	 unanimitat	 dels	 assistents,	 la	 creació	
conjuntament amb els Col·legis d’Aparelladors i 
Arquitectes	 Tècnics	 de	 Barcelona,	 Girona,	 Lleida	 i	
Terres de l’Ebre, l’Associació Enginyers d’Edificació 
de Catalunya, i si fos necessari la creació de l’Asso-
ciació Enginyers d’Edificació de Tarragona. Aprovar 
per unanimitat dels assistents, autoritzar al president 
per la formalització i execució dels acords adoptats, 
subscrivint tots els documents, tant públics com pri-
vats, que resultin al respecte o serveixin per precisar-
los, rectificar-los o subsanar-los.

30/07/2009: assemblea general extraordinari de 
CITAM. Destacant:
•	 Aprovar	d’acord	amb	els	Estatuts	col·legials	per	2/3	

parts dels assistents, l’opció de donar capacitat a 
la junta per formalitzar i signar els acords que si-
guin necessaris per fer efectius l’oferta plantejada 
pel Col·legi de Lleida i INQUA, incloent autorització 
per	la	venda	inicial	del	60%	de	les	participacions	i	la	
posterior integració o fusió de la resta, així com els 
nomenaments de càrrecs del consell resultant de les 
operacions que es portaran a terme.

•	 Aprovar	 per	 la	majoria	 dels	 assistents,	 donar	 tras-
lladat als acords adoptats en aquesta Assemblea 
General Extraordinària al Consell d’Administració de 
CITAM, per tal que els òrgans de govern de CITAM 
se’ls facin seus íntegrament i a més els duguin a ter-
me.
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 COL·LABORACIÓ I RELACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS

MEDI AMBIENT
I HABITATGE

APPCE
Agrupació Provincial de Promotors Constructors d’Edificis de Tarragona
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Des	de	2007,	el	Col·legi	es	troba	immers	en	el	procés	de	modernització	i	informatització	dels	sistemes	i	processos.	
Un procés de renovació total per tal d’estar preparats pels nous reptes que la tecnologia i normativa demanden, i 
que cada cop més els col·legiats utilitzen i requereixen. La integració de dades, els nous formats digitals, els nous 
requeriments legals sobre signatura electrònica o emmagatzematge de documentació, finestreta única, el visat 
digital, els nous sistemes de comunicació... fan necessari donar cabuda als canvis, i adaptar-se als nous mètodes 
de treball. 

Tots	aquests	canvis	s’estan	assolint	amb	un	gran	esforç	i	adaptació.	S’està	desenvolupant	en	6	fases,	amb	el	
següent estat d’assoliment:

 ASSOLIMENTS I REPTES DE FUTUR IMMEDIAT

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ TECNOLÒGICA DEL COAATT 2007 - 2008

•	Auditoria	informàtica
•	Projecte	global	de	millora	en:	Seguretat	–	Integració	–	Serveis	web	–	Gestió	de	
la	Documentació	–	Connectivitat	amb	les	Administracions

•	Selecció	d’un	programari	de	gestió	col·legial	

100%

INFRAESTRUCTURES 2008

•	Renovació	del	maquinari	i	del	programari	del	col·legi
•	Instal·lació	i	configuració	d’un	Firewall	i	de	dos	nous	servidors
•	Canvi	d’adreçament	IP
•	Millores	bàsiques	en	seguretat

100%

BACK OFFICE 2008 - 2009

•	Implementació	del	nou	aplicatiu	de	gestió	col·legial	(CSD·SICA),	i	traspàs	de	
dades

•	Implementació	del	nou	aplicatiu	de	comptabilitat	col·legial	(SIGESCON),	i	tras-
pàs de dades

•	Implementació	del	Gestor	Documental	(ALFRESCO)
•	Implementació	de	l’aplicatiu	de	gestió	de	formació	(GESFORM)

100%

SERVEIS WEB 2009 - 2010

•	Aplicació	web	de	gestió	per	als	col·legiats	‘DESPATX	AT‘
•	Implementació	del	gestor	de	continuguts	de	la	nova	web	col·legial	(LifeRay)
•	Nova	estructura	i	serveis	web

90%

VISAT TELEMÀTIC 2010  

•	Aplicació	web	de	visat	telemàtic	(CSD)
•	Signatura	electrònica
•	Digitalització	de	documents

70%

INTEROPERABILITAT ADMINISTRATIVA 2010 - 2011

•	Servei	web	de	comunicació,	sobre	la	plataforma	DCOC	del	Consorci	Adminis-
tració Oberta de Catalunya 70%
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ASSOLIMENTS DE L’ANY 2009

Nou sistema informàtic de gestió col·legial: 
Entrada en funcionament del un nou software de ges-
tió col·legial, que integra varis mòduls:

-  SICA: mòdul que gestiona de col·legiats, societats, 
clients,	visats,	facturació,	registre	d’entrada/sortida.

-  SIGESCON: mòdul de comptabilitat que va enllaçat 
amb SICA.

-  FORMACIÓ: mòdul que gestiona la formació que es 
realitza al COAATT. 

Inauguració del “Despatx AT”: 
L’1 de octubre es va posar en funcionament l’aplicatiu 
web “Despatx AT”, el qual permet als col·legiats con-
sultar els seus visats, les factures emeses pel COAATT i 
els trimestres, disposant tan sols d’un navegador i una 
connexió a internet. Aquesta fita representa la culmi-
nació de la integració dels sistemes interns de visats i 
comptabilitat. 

També s’hi pot trobar en un nou entorn més estruc-
turat, el contingut que fins aquesta data hi havia en 
l’àrea restringida del web del COAATT, com poden ser, 
documents per visar, assessoria de treball, documents 
tècnics, etc. a més de nous que des dels serveis del Col-
legi s’aniran ampliant i actualitzant.

Proves d’integració amb els ajuntaments:
S’estan ultimant les proves amb els serveis que pos-
sibiliten l’accés de forma segura, per part dels ajun-
taments, als projectes visats pels col·legiats lliurats en 
suport electrònic. Aquests serveis hauran de permetre 
als col·legiats prescindir de les múltiples còpies en pa-
per. Una única còpia en format electrònic que emma-
gatzemarà el Col·legi podrà ser descarregada de forma 
segura i amb totes les garanties jurídiques necessàries 
per l’ajuntament, un cop el col·legiat li comuniqui el 
numero de visat. Els ajuntaments ja disposen d’un en-
torn web que permet realitzar aquesta operació (www.
eacat.cat) proporcionat per l’Administració Oberta de 
Catalunya (www.aoc.cat). Els ajuntaments estan co-
mençant a demanar que no es presentin els projectes 
visats en paper sinó que es faci en format electrònic.   

REPTES DE FUTUR IMMEDIAT

Nou web col·legial: 
Durant el segon semestre del 2009, s’ha treballat per 
poder obrir el 2010 el nou lloc web col·legial, orientat 
a serveis, que permetrà oferir més informació, serveis i 
canals de comunicació als col·legiats, les empreses i els 
particulars. 

Implantació de la “ventanilla única”: 
El Col·legi ha estat treballant conjuntament amb el 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, 
per adaptar els seus sistemes a un nou web que durant 
el 2010 es posarà en marxa, anomenat “VENTANILLA 
ÚNICA”. Aquest web servirà de passarel·la per accedir 
als diferents serveis on-line que els col·legis espanyols 
ofereixen als arquitectes tècnics.

Implantació del visat telemàtic: 
Gràcies als canvis que s’han anat realitzant en el back-
office del COAATT, el Col·legi en breu posarà en marxa 
el Visat Telemàtic. Amb aquest visat telemàtic es facili-
tarà als col·legiats la presentació dels projectes a visar, 
al poder-se fer a qualsevol hora del dia, sense mou-
re’s de casa o del despatx. Alhora, els projectes visats 
electrònicament seran els que els ajuntaments podran 
recuperar també telemàticament quan el col·legiat els 
comuniqui el codi de projecte visat. 
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 LA JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern es reuneix setmanalment per fer el seguiment corresponent sobre l’activitat col·legial, els temes 
que els són propis, i els que afecten al desenvolupament diari de les tasques del COAATT.

Activitat 2009:  Nombre de convocatòries i de Juntes informatives:
   24 Juntes de Govern
   21 Juntes de Govern informatives

Les reunions són obertes al col·lectiu per tractar temes proposats, prèvia informació de la voluntat d’assitir-hi.

President:	Julio	Baixauli	Cullaré
Secretària: Montserrat Muñoz Madueño
Tresorer: Jordi Adam Andreu
Comptador: Maria Teresa Solé Vidal
Vocal-Vicepresident: Adolf Quetcuti Carceller
Vocal 2: Josep Marsal Sans
Vocal 3: José Luis Hernández Osma
Vocal 4: Jesús Moreno Martos
Vocal	5:	Francesc	Xavier	Llorens	Gual

Bústies d’atenció als col·legiats
junta@apatgn.org · suggeriments@apatgn.org

L’actual Junta de Govern va prendre possessió el 28 de maig de 2007, i està formada per:

 ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ

•	 XIII	Jornada	Monogràfica	sobre	l’Habitatge	‘Noves	eines	per	a	la	reactivació	del	Sector	de	l’Habitatge’	
organitzada per l’Agrupació Provincial de Promotors, Constructors d’Edificis de Tarragona

•	 Assistència	a	la	jornada	sobre	MUSAAT	organitzada	pel	CAATEEB	de	Barcelona
•	 Assistència	a	l’Assemblea	General	de	PREMAAT
•	 Dinar	de	Germanor	del	COAAT	Lleida
•	 Sopar	de	Germanor	del	COAAT	Terres	de	l’Ebre
•	 Visita	a	Construmat

Relació amb els Consells de Col·legis

Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya
De les diferents reunions a les quals ha assistit el president, entre altres temes, cal destacar: els nous Estatuts del 
Consell, el treball realitzat sobre l’entrada en vigor de la Llei Òmnibus i com els diferents Col·legis han treballat 
perquè els seus col·legiats puguin cursar Enginyeria d’Edificació.

Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Les diferents reunions a les quals ha assistit el president, entre altres temes, és a destacar, el treball realitzat 
sobre l’entrada en vigor de la Llei Òmnibus, la ventanilla única, la nova denominació de la professió, Enginyer 
d’Edificació, i la convalidació d’Arquitecte Tècnic a Enginyer d’Edificació, atribucions professionals, com també 
la relació entre els Col·legis de l’Estat i les administracions.
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Cens col·legial
El cens de col·legiats residents, a 31 de desembre de 2009, ascendeix a 501

Dades de col·legiats

 Altes i baixes de col·legiats, conceptes ACTIVITAT 2009
 Altes de col·legiats residents 21
 Col·legiats habilitats  125
 Societats professionals col·legiades residents 2
 Societats professionals col·legiades habilitades 12
	 Baixes	col·legials	voluntàries	 6
	 Baixes	col·legials	per	defunció	 2
	 Baixes	col·legiats	no	residents	 4

Distribució per edats i sexes

  Dones Homes Total
	 20·30	Anys	 31	 57	 88
 31-40 Anys 49 102 151
	 41·50	Anys	 16	 60	 76
	 Més	de	50	Anys	 6	 180	 186

Gestió administrativa de MUSAAT i PREMAAT

El COAATT actua com a agent de les companyies MUSAATT (Assegurances) i PREMAATT (Mútua de previsió soci-
al), tramitant i assessorant els col·legiats en matèria de responsabilitat civil i previsió social.

 Pòlissa de responsabilitat civil professional  ACTIVITAT
 de MUSAAT 2009

 Altes 14
	 Baixes	 6
 Modificacions de cobertura de pòlisses 4
 Pòlisses de societats professionals 1 
 Pòlisses de taxadors 1
	 Baixes	de	pòlisses	de	taxadors	 1

 Sistema de cotització PREMAAT ACTIVITAT 2009

 Altes  10
	 Baixes	 7
 Prestació de jubilació 1
 Prestació de viduïtat - 
 Prestació d’invalidesa - 
 Prestació de natalitat 13
	 Prestació	de	nupcialitat	 6
 Prestació d’accidents -
 Prestació d’orfandat - 
 Prestació d’incapacitat temporal per maternitat biològica 1
 Subsidi de defunció 4

 GESTIÓ COL·LEGIAL
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 EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT CONSTRUCTIVA

HABITATGE DE NOVA PLANTA

Habitatge residencial visat

El fet més significatiu de l’anàlisi de les dades sobre el visat de projectes d’obra nova residencial és que Tarragona 
va	encapçalar	al	2008	la	caiguda	a	nivell	nacional	amb	un	descens	del	77%.

Núm. d’habitatges visats/acabats
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Núm. d'habitatges visats 2009
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1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 4t Trimestre

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 4t Trimestre

266 500 293 262

Estructuralment	el	sector	continua	en	2009	un	procés	de	reajustament	 iniciat	al	2007	i	que	les	dades	semblen	
insinuar	que	comença	a	estabilitzar·se.	2009	s’encetà	amb	els	mateixos	resultats	amb	els	que	es	va	tancar	2008,	
una	caiguda	d’un	70%		sobre	uns	resultats	ja	prou	dolents	al	2007.

Potser el més significatiu de l’observació de les dades 
sobre construcció d’habitatges de nova planta és la 
contenció de la caiguda i el repunt de les vendes, dues 
dades	esperades	atesos	els	resultats	de	2007	i	2008.

Dos aspectes importants: per primera vegada les da-
des de rehabilitació d’habitatge superen a les de nova 
planta,	que	cauen	en	2009	un	47%	respecte	de	l’any	
anterior dins l’àmbit geogràfic del COAATT, i sobre el 
40%	a	la	resta	de	Catalunya	i	Espanya;	en	segon	lloc	
el número d’obres no iniciades o inacabades —renún-

cies—, supera el nombre de visats d’obra nova al 2009. 
Molts	projectes	visats	al	2006	i	2007,	davant	una	òbvia	
manca de viabilitat econòmica s’han desestimat, intro-
duint un factor de correcció sobre el volum del parc 
d’habitatge visat de nova planta segons el resultats de 
2008	i	2009	certament	significatiu.

Pel que fa a l’obra nova no residencial i a l’obra ci-
vil,	els	resultats	no	es	modifiquen	respecte	de	2008	i	el	
consum	de	ciment	en	canvi	baixa	un	32%.

2005 2006 2007 2008 2009

15.757 16.348 11.078 2.511 1.321

12.211 14.527 15.655 7.899 4.173
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El segon i tercer trimestres però, en els quals no hem de considerar els resultats anòmals del mes d’agost que són 
el producte de circumstàncies particulars, es pot observar una certa recuperació que durant el quart trimestre es va 
consolidar.	En	conjunt,	la	caiguda	arriba	fins	al	47%,	1.321	habitatges	visats,	molt	lluny	dels	16.348	de	2006.

Núm. d’habitatges visats 09

PER MUNICIPIS

Calafell 92

Cambrils 20

Cunit 7

El Vendrell 3

Reus 187

Salou 45

Segur de Calafell 13

Tarragona 315

Valls 28

Vila-seca 72

Núm. d’habitatges visats 09

PER COMARQUES

Alt Camp 59

Baix	Camp 268

Baix	Penedès 215

Conca	de	Barberà 14

Priorat 9

Ribera d’Ebre 81

Tarragonès 675

Núm. d’habitatges visats 09

PER TRIMESTRES

1r Trimestre 266

2n Trimestre 500

3r Trimestre 293

4t Trimestre 262
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El	context	desfavorable	de	molts	dels	projectes	ha	posat	de	relleu	una	situació	poc	significativa	fins	2008	i	2009,	
les	renúncies.	S’ha	desestimat	l’inici	del	molts	projectes	visats	en	2005	i	2006		enfront	la	manca	de	viabilitat	eco-
nòmica dels mateixos, un fet que ens obliga ha revisar les dades i dóna un especial relleu al nombre d’habitatges 
acabats. 

En un entorn viable, el nombre d’habitatges visats ofereix una visió fiable a molt curt termini del sector. La incer-
tesa actual però devalua aquesta dada. Quants dels 1.321 habitatges visats aquest any es duran a terme?

Núm. d’habitatges visats 2009
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Núm. de visats habitatge residencial / Núm. de renúncies
habitatge residencial 2009
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2.417 2.466 1.631 565 251

341 483 544 698 503
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Habitatge residencial acabat

L’habitatge	residencial	finalitzat	presenta	un	desfasament	d’uns	18	mesos	aproximadament	amb	l’inici	de	nous	
projectes i és ara quan presenta uns major índex de caiguda. A aquestes dades s’han de sumar també molts pro-
jectes iniciats i paralitzats temporal o definitivament, i les renúncies.

Núm. d’habitatges acabat 09

PER MUNICIPIS

Calafell 74

Cambrils 315

Cunit 35

El Vendrell 303

Reus 509

Salou 474

Segur de Calafell 17

Tarragona 609

Valls 168

Vila-seca 343

Núm. d’habitatges acabats 09

PER COMARQUES

Alt Camp 246

Baix	Camp 1.151

Baix	Ebre 7

Baix	Penedès 566

Conca	de	Barberà 116

Priorat 22

Ribera d’Ebre 132

Tarragonès 1.933

Núm. d’habitatges acabats 2009
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1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 4t Trimestre

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 4t Trimestre

1.369 934 503 1.367

Molt probablement fins finals de 2010, començament 
de 2011, l’habitatge finalitzat i acabat no aconsegueixin 
assolir	 un	 equilibri	 trencat	 al	 2006,	 reduint	 de	manera	
considerable l’oferta d’habitatge de nova planta que en-
tra al mercat.

246

1.151
1.933

566

116

22

132

7

El nombre d’habitatges acabats és més que mai ara una dada d’interès que obvia la correcció del mercat sobre l’obra visada, 
devaluat per la incidència considerable de les renúncies i la paralització d’obres.



19

m
em

òr
ia

 0
9

COAATT

LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES

Es necessari considerar que al 2009 i per primer cop en l’àmbit professional de l’arquitecte tècnic podem veure com 
les obres de reformen superen les intervencions en obra nova, les causants de la davallada del sector. 

En major o menor mesura l’obra nova sempre ha superat les obres de reforma o restauració. La redacció de projec-
tes	de	reforma	de	poca	entitat	i	la	direcció	de	les	obres,	s’han	multiplicat	per	dos	gairebé	entre	2002	i	2008.	

 àMBIT PROFESSIONAL DELS ARqUITECTES TèCNICS

La direcció d’execució d’obra nova, juntament amb el control de qualitat en edificació d’habitatge residencial, ha 
estat amb una gran diferència el camp professional habitual de l’arquitecte tècnic. Sis de cada deu professionals 
aproximadament	entre	2004	i		mitjans	2006,	s’han	dedicat	de	manera	exclusiva	al	control	d’obra	nova.	

L’efecte del reajustament dels canvis del mercat i la desaparició de la demanda d’obra nova han produït una pro-
funda reordenació professional. Diversificació i especialització semblen les claus del nou àmbit professional de 
l’arquitecte tècnic. 

Obra nova
Ampliació
Reforma o restauració
Llicència activitat
Reforç i consolidació
Conservació i manteniment
Urbanització
Instal·lacions
Enderrocs

Visats agrupats per tipus d’obra 2009
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17 10 3

20 11 8

91 115 76

25 26 17

La gestió de la seguretat i salut o el control de qualitat reflecteixen la desaparició de l’obra nova però no arriben a 
assolir els nivells de la direcció d’execució. 

El transvasament de tècnics cap a altres sectors, principalment l’obra civil o la construcció d’edificis industrials i 
comercials, i l’impuls cada vegada més important del sector de la reforma i la rehabilitació d’habitatges, amorteixen 
la caiguda tot i així molt important de feina.
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Obres	de	 reforma,	urbanització,	enderrocs,	els	expedients	d’activitat;	direccions	 i	 redacció	de	projectes	 són	un	
nínxol molt estable professionalment i els tècnics que habitualment s’hi han dedicat, conserven el seu mercat amb 
expectatives	de	creixement	entre	el	2%	o	3%	anual.

La redacció d’informes, l’assessorament tècnic, els certificats o els estudis econòmics són altres de les intervencions 
professionals que cada vegada més atreuen un major nombre de professionals.

Evolució de les intervencions professionals 2009

0

200

400

600

800

1.000

1.200
Seguretat i salut
Obres
Estudis tècnics
Estudis urbanístics
Control de qualitat
Informes, certificats i valoracions
Assessoraments
Estudis econòmics
Amidaments

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre

1r 
Trimestre

2n 
Trimestre

3r 
Trimestre

444 490 383

468 529 389

57 60 57

9 8 6

184 231 180

887 978 914

4 18 4

36 52 40

9 15 19

Reforma o restauració

Reforç i consolidació

Conservació i manteniment

Obra nova

Ampliació

Llicència activitat

Urbanització

Instal·lacions

Enderrocs

0
2002 2003 2004 2005 2006

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2007 2008

Visats agrupats per tipus d’obra

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

6.480 7.276 7.866 8.786 8.807 6.406 2.727

442 621 604 632 664 687 554

1.344 1.357 1.715 1.775 1.673 1.837 1.739

150 168 207 236 239 205 150

11 5 4 1 3 2 5

21 21 48 18 9 36 29

9 3 2 3 14 26 23

97 172 202 250 253 268 190

49 90 114 138 132 143 128
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Informes, certificats i valoracions

Seguretat i salut
Obres
Estudis tècnics
Estudis urbanístics
Control de qualitat

Assessoraments
Estudis econòmics
Amidaments
Altres

Evolució de les intervencions professionals
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1.194 1.484 1.763 4.162 4.261 3.660 2.167

3.727 4.155 4.609 4.991 4.974 4.058 2.344

242 254 237 259 218 245 208

19 31 43 55 52 46 27

2.161 2.497 2.664 2.962 2.991 2.258 1.102

1.622 1.951 2.494 2.737 3.039 3.508 3.705

16 25 42 67 54 53 27

32 35 71 96 107 127 123

62 66 80 117 121 125 82

16 12 3 51 36 61 17
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FORMACIÓ

Formació continuada:
Programació orientada al reciclatge i actualit-
zació de coneixements professionals.

Formació instrumental:
Cursos complementaris a la formació especí-
fica, que tenen l’objectiu d’introduir i millorar 
les habilitats instrumentals dels professionals, 
sobretot pel que fa a la utilització i explota-
ció de les noves tecnologies aplicades al món 
professional.

Sessions d’empreses:
El COAATT acull periòdicament aquestes ses-
sions, en les que les empreses presenten les 
aplicacions pràctiques dels seus productes.

VISITES TÈCNIQUES PRÀCTIQUES

Jornades Tècniques:
Jornades informatives d’assessorament i re-
colzament en l’entorn laboral dels col·legiats.

Visites tècniques pràctiques:
El COAATT amb col·laboració amb empreses 
del sector, o aprofitant l’edició de fires o con-
vencions, programa visites tècniques d’interès 
per als col·legiats. 

Aquest any el COAATT ha completat la seva activitat 
formativa oferint cursos de llarga durada. Inclosos en 
l’àrea competencial de “Formació Continuada”, s’ha 
desenvolupat cursos  d’especialització en temàtiques 
concretes.  

A fi de poder satisfer totes les necessitats formatives, 
aquests cursos s’han ofert tant de forma complerta com 
modular, fet que ha donat la possibilitat d’assistir a una 
sessió determinada.  

En la programació dels cursos s’ha tingut una acura-
da atenció respecte a la situació de crisi que estem vivint, 
a fi i efecte de programar cursos que continguin tant un 
elevat contingut tècnic, com que ofereixin la possibili-
tat d’introduir als tècnics en aquells camps que fins el 
moment no havien treballat, però que a data d’avui es 
considera que poden ser possibles sortides laborals.

L’objectiu de l’Àrea de Formació es concentra en el disseny d’una programació global que inclou cursos i sessions 
formatives adreçades als professionals de l’edificació per tal de proporcionar-los els instruments d’actualització dels 
coneixements i d’assumpció dels canvis que es van produint en la professió.

En els darrers anys, l’activitat formativa del COAATT s’ha anat consolidant com una opció de valor formatiu elevat, 
sobretot per la cura que es té en la selecció dels ponents que la imparteixen.

Formació 
continuada

Formació 
instrumental

Formació 
Empresa

Jornades
informatives

Visites
tècniques
pràctiques

Cursos 7 3 8 4 2

Jornades 54 12 9 4 2

Hores 
Lectives 283 43 19 8 18

Assistents 307 18 132 146 38

 àREA DE FORMACIÓ

Evolució de les dades de l’àrea de formació

  2006 2007 2008 2009
Nombre de cursos	 21	 37	 32	 23
Assistents Col·legiats	 791	 950	 883	 619
 Externs	 109	 81	 145	 22

Activitat formativa 2009

àrees competencials 
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Formació Continuada

n	EL CONTROL DE QUALITAT A L’EDIFICACIÓ - APLICA-
CIÓ PRÀCTICA DE LES NOVES NORMATIVES
Aquest curs pretén  oferir una aproximació al procés 
de gestió del control de qualitat que el CTE i la nova 
EHE desenvolupen. Mitjançant el desenvolupament 
de diferents casos pràctics i la utilització de les eines 
informàtiques a la nostra disposició, es revisarà el 
control de recepció de productes, equips i sistemes, 
el control d’execució i el control d’obra acabada. Fi-
nalment es tracta per la seva especial complexitat el 
cas de la protecció enfront del soroll, i especialment 
els apartats relacionats amb les condicions dels ma-
terials, el control d’execució i l’entrega de les obres.
Carmen Cárcamo López - Arquitecta Tècnica -  COTCA 
Ramón Rebollo Martín - Arquitecte Tècnic -  COAATT 
Josep Anguera Cubells -  Arquitecte Tècnic -  COAATT 
Josep	Solé	Bonet	·	Arquitecte	Tècnic	·		URSA	
Juan	José	Lloret		·		Enginyer	Tèc.	Ind.·		LEC·LAB

n	EL COORDINADOR DE SEGURETAT
La importància tècnica i les repercussions legals que 
implica el desenvolupament de la tasca del Coordi-
nador de Seguretat a les obres de construcció, ha 
impulsat al COAATT a promoure anualment la cele-
bració de les jornades de seguretat. El format de les 
jornades ha volgut sempre donar una visió essenci-
alment pràctica, insistint en aquells aspectes especi-
alment importants: les innovacions i repercussions 
legals, els criteris de contractació, de control, els 
elements d’inspecció, etc. Fiscals, advocats, assegu-
radores, inspectors de treball i especialment tècnics, 
amb experiència i solvència professional, participa-

ran també aquest any per donar continuïtat a un 
cicle de jornades que considerem imprescindibles.
Imma Costa - Coordinador de seguretat i salut de 
servei de prevenció GAUDÍ

n	NOU DECRET D’HABITABILITAT - DECRET 55/2009 -  
PRINCIPALS MODIFICACIONS
El	7	d’abril	es	va	aprovar	
el	Decret	55/2009,	so-
bre condicions d’habi-
tabilitat dels habitatges 
i de la cèdula d’habita-
bilitat, el qual substitu-
eix	el	Decret	259/2003,	
per tal d’adequar-se a 
les exigències introduï-
des per l’articulat de la 
Llei	18/2008,	del	dret	a	
l’habitatge. L’objectiu 
de la jornada és do-
nar una visió general del document i aclarir dubtes 
respecte de les modificacions en les condicions dels 
habitatges que el document incorpora i que és ne-
cessari conèixer. Núria Pedrals i Puges - Directora Ge-
neral de la Direcció General de Qualitat de l’Edificació i 
Rehabilitació de l’Habitatge.

n	TÈCNIC ESPECIALISTA EN CONTROL I MANTENIMENT 
D’INSTAL·LACIONS D’EDIFICIS

n	INSTAL·LACIONS DE GAS EN EDIFICIS DE VIVENDES
Informar i orientar sobre les novetats del nou Reial 
Decret, pel qual s’aprova el Reglament Tècnic per 
a la distribució i utilització de combustibles gasosos 
d’obligat compliment fins el més de març, i la seva 

 ACTIVITATS FORMATIVES



24

m
em

òr
ia

 ‘0
9

COAATT

interacció pel que fa a la evacuació dels productes 
de la combustió amb el nou RITE.
Sergio Tato -  Delegat nova construcció Gas Natural
Domingo Puertas Egea -  Gestor tècnic i de grans comp-
tes

n	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ
Tramitació de sol·licituds d’escomeses, procés, do-
cumentació i contractació, contractes mercat lliure, 
etc... Aspectes tècnics i normativa distribuïdora per a 
la ubicació de Centres de Transformació de compa-
nyia i de client (NTP - Normas Técnicas Particulares).
Alexis Valero Gallermi - Tècnic FECSA-ENDESA

n	INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFI-
CIS DE VIVENDES
En els últims anys, els usuaris de les vivendes, han 

passat a disposar de moltes instal·lacions de teleco-
municació que han anat sobreposades als  edificis 
existents  i moltes vegades, en els de nova construc-
ció per manca de previsió. L’objectiu d’aquesta ses-
sió és conèixer les normatives que els afecten, i els 
aspectes que cal tenir en compte a l’hora de deixar 
una obra preparada per a que les instal·lacions de 
telecomunicació es pugin portar a terme correcta-
ment. 
Josep M. Ribes Artigas -  Enginyer de Telecomunicacions

n	CONFERÈNCIA DE PATOLOGIES A L’EDIFICACIÓ
La rehabilitació d’edificis, tant en fase de projecte 
com la seva direcció, són per a l’arquitecte tècnic un 
camp d’especialització en fase de creixement però 
que requereix d’una formació imprescindible. Prac-
ticar la diagnosi correcta de la possible patologia, 
aclarir les causes i proposar la reparació més adient, 
són els elements essencials en la rehabilitació d’edi-
ficis. El professor, el Sr. Manuel Muñoz Hidalgo, és 
expert en patologies i amb una àmplia experiència, 
també és autor de diferents llibres sobre el tema. Ha 
impartit amb anterioritat diferents cursos al COAATT 
sobre patologies amb una molt bona acollida.  
Manuel Muñoz Hidalgo

n	POSTGRAU DE PERÍCIA FORENSE
La demanda d’especialistes en l’activitat pericial 
comporta la creació d’un postgrau amb l’objectiu de 
transmetre els coneixements necessaris per desen-
volupar les competències pròpies en matèria peri-
cial i formar professionals qualificats al sector de la 
construcció que cobreixin aquesta demanda i donin 
credibilitat i prestigi a aquest col·lectiu. 
Programa: Conceptes jurídics fonamentals i aspectes 
legals de la construcció. - Valoracions immobiliàries 
- Valoracions hipotecàries. - El cadastre. - Comuni-
cació oral i escrita. - Perícia asseguradora. - Perícia 
forense. - La perícia en els procediments de la ju-
risdicció contenciosa administrativa. Casos pràctics.  
- La prova pericial contradictòria. - La perícia en els 
procediments de la jurisdicció penal. Casos pràctics. 
- Simulació judicial. - Projecte de perícia.
Professorat	del	CAATEEB

n	PREPARACIÓ D’OPOSICIONS PER A ARQUITECTES 
TÈCNICS
En aquest curs es dóna el temari específic dels Ar-
quitectes Tècnics, que es demana a les diferents ad-
ministracions.
Programa: Legislació urbanística - Regim urbanístic 
- Planejament urbanístic - Efectes de l’aprovació del 
figures del planejament - Efectes del planejament - 
Gestió urbanística - Sistemes d’ocupació urbanística  
- Sectors d’urbanització prioritària - Instruments de 
política del sol - La intervenció del sòl en l’edificació 
- Protecció de la legalitat urbanística - Intervenció 
administrativa en incidència ambiental - Espais natu-
rals protegits - Espais urbans, planificació i urbanit-
zació - Agents de l’edificació - CTE - La comptabilitat 
i el control de preus -  Control administratiu d’obres 
públiques - Execució d’una obra - Seguretat i Salut 
(normativa i documentació) - Prevenció de riscos -  
Requisits d’habitabilitat - Normativa tècnica - Segu-
retat d’utilització dels edificis - Accions de l’edificació 
-  Fonaments - Obra de fàbrica - Formigons - Condi-
cions de qualitat - Armats - Forjats - Instal·lacions - 
Condicions tèrmiques i acústiques - Humitats - Codi 
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d’accessibilitat - El llibre de l’edifici.
Octavi Anguera   Llicenciat en Dret,  Tècnic en Urbanisme 
Josep  i 
Lluís Server, Arquitecte, professor Universitari

Formació Instrumental
n	AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS – PRESTO 10.0

Aquest curs pretén aprofundir en les eines de Presto 
per poder dur a terme un projecte en totes les seves 
fases. Des de l’estat d’amidaments fins a l’elaboració 
d’un pressupost, amb els corresponents informes i 
certificacions. S’utilitza una metodologia basada en 
la pràctica, desenvolupant un projecte.
Jordi Fumadó

n	AUTOCAD 2008 – NIVELL INTERMEDI
El curs pretén assolir el domini de les diferents eines 
per dibuixar objectes de dos dimensions, treballant 
amb línies, corbes, eines de tall i combinació i ús de 
matrius.
Sergi Segarra

Formació Empreses
n	VENTILACIÓ D’HABITATGES

El	Codi	Tècnic	de	l’edificació	en	el	seu	DB	SALUBRI-
TAT té com a objectiu reduir a límits acceptables els 
riscos  a que els usuaris pateixin molèsties o malalties 
en els habitatges (mals de cap, irritacions, al·lèrgies), 
i que els edificis es deteriorin per condensacions o 
que deteriorin el medi amb emissions contaminants. 
L’exigència bàsica HS, qualitat de l’aire interior, trac-
ta la ventilació dels habitatges com un element im-
prescindible per aconseguir aquests objectius
ALDER VENTICONTROL
Eduard	 Bielza	 ·	 Enginyer	 Industrial	 Resp.	 Departament	
Tècnic
Enric Mateos  -  Resp. Tècnic Comercial Catalunya

n	LA FAÇANA ENERGÈTICAMENT EFICIENT -  “SISTEMA 
MAPETHERM”
Presentació d’un sistema eficient d’aïllament tèrmic 
exterior.
Confort, benestar i estalvi energètic: Transport de la 
calor a través d’un tancament - Perfils de tempera-
tura en un tancament - Perfils de temperatura en la 
proximitat d’un tancament: efecte de la temperatu-
ra radiant sobre el confort - Estalvi energètic - Flux 
de vapor a través d’un tancament - Sol·licitacions 
en l’estructura d’un tancament - Esforços sobre el 
sistema Mapetherm. El Sistema Mapetherm: Prepa-
ració del lloc de treball - Preparació dels suports - 
Col·locació dels panells aïllants - Acabats - Detalls 

constructius.  La normativa vigent: La nova directiva 
d’Eficiència Energètica - El Codi Tècnic de l’Edificació 
- L’“European Technical Approval”. Un cas d’èxit: Sa 
Gerreria: Detalls constructius - Execució: reportatge 
fotogràfic.
Gabriel A. Ortín Rull - Arquitecte - Director d’Assistència 
Tècnica	–	Mapei

n	MORTERS MONOCAPA, ADHESIUS I MATERIALS DE 
JUNTA
Morters Monocapa: Els imperatius de qualitat, eco-
nomia i rapidesa que regeixen la construcció han im-
pulsat el desenvolupament dels morters monocapa 
per al revestiment exterior de façanes. La seva fabri-
cació industrial garanteix una qualitat constant i una 
uniformitat en les seves prestacions, evitant d’aques-
ta manera, la manca de regularitat que suposa la 
utilització de morters dosificats a peu d’obra amb 
prestacions finals molt variables. Rajoles ceràmiques: 
El sector ceràmic ha experimentat una gran evolu-
ció tant en les rajoles ceràmiques, amb absorcions 
molt baixes i grans formats, com en els locals on es 
col·loca, grans superfícies, quiròfans, indústries... En 
aquest marc, en molts casos és inviable la col·locació 
per tècniques tradicionals, i per això, la indústria dels 
adhesius -morters cola- han desenvolupat productes 
que aporten la solució tecnològica necessària per 
assegurar una col·locació fiable i duradora de qual-
sevol tipus de rajola.
ANFAPA	–	Asociación	Nacional	de	Fabricantes	de	Morteros	
Industriales
Jordi Sierra i Gabriel Ortin

n	INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ EN EDIFICIS
Presentació de conceptes relatius a la ventilació, tant 
Mecànica com Híbrida als habitatges amb la finalitat 
de conformar un criteri en quant a la selecció del sis-
tema més adequat per a cada projecte d’edificació.
Santiago	Pascual	Sola		·	Enginyer	Industrial	–	Siber,	venti-
lación inteligente

n	DOMÒTICA I IMMÒTICA
Donar a conèixer els conceptes de domòtica i immò-
tica, les seves aplicacions i les mesures de control i 
manteniment que requereixen.
Luis	Miguel	Muñoz	–		Director	tècnic	de	E2	enginyeria		
Narcís Saperas -  Futurasmus  
Sergi Català  -  Jung Ibérica  

n	APARELLS ELEVADORS - CARACTERÍSTIQUES, DIS-
SENY I CONTROL D’OBRA
L’arquitecte tècnic realitza de forma habitual el pro-
jecte i la posterior direcció de les obres d’implantació 
d’ascensors en edificis existents. També és l’encar-
regat de controlar la correcta execució a qualsevol 
tipus d’edifici destinat a habitatge. Aquesta jorna-
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da pretén formar en aquells elements primordials 
d’aquest tipus d’instal·lacions, tant en la fase de 
projecte com en la d’execució. També vol recordar 
les mesures de seguretat oportunes durant la im-
plantació d’elements elevadors .
THYSSEN KRUPP ELEVADORES

n	COBERTES LLEUGERES
Donar a conèixer el sistema de cobertes lleugeres 
fabricat i comercialitzat per ONDULINE
Xavier	 Pedrosa	 ·	 Responsable	 del	 Departament	 	 tècnic	
d’ONDULINE

n	CARACTERÍSTIQUES I APLICACIONS DEL FORMIGÓ 
POLÍMER
Conèixer les característiques químiques i físiques del 
formigó polímer així com els seus camps d’aplica-
ció.
Iñigo	Anduaga	·		Gestor	de	Soluciones	de	Rehabilitación	–	
ULMA HORMIGON POLIMERO

Jornades informatives
n	JORNADA MUSAAT

MUSAAT, a través del seu director general, informa 
al col·lectiu del seu funcionament, de la seva situació 
respecte la crisi que pateix el sector i, sobretot, de les 
novetats que per l’any 2010 afectaran a pòlissa de 
responsabilitat civil professional i a altres productes.  
José Elías Gallegos - Director General de MUSAATT

n	MESURES ANTICRISI I MÀRQUETING EN TEMPS DE 
CRISI
Davant la situació de crisi que estem vivint, i consi-
derant la condició de professionals liberals en la que 
treballem la majoria del nostre col·lectiu, des de les 
associacions CTAC i PIMEC, ens donen pautes es-
tratègiques per fer-ne front. Mesures anti-crisi. Com 
fer màrqueting amb pocs recursos. La comunicació 
a l’empresa. Fiscalitat. Assessorament en temes tri-
butaris.  Mesures financeres. Mesures de fiscalitat 
Protecció social Reclamació d’impagats.
Alexandre	Fernàndez	Brösel	·	Secretari	Institucional	PIMEC		
i Ana Estrella Villares - Directora Oficina tècnica, CTAC

n	ACTUALITAT: GRAU D’ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ 

Amb	l’entrada	en	vigor	del	Pla	Bolonya,	la	titulació	
universitària d’Arquitecte Tècnic desapareix, donant 
pas al Títol de GRAU D’ENGINYER EN EDIFICACIÓ. 
Els Col·legis d’Arquitectes Tècnics de tot l’estat acu-
llen aquests nous titulats o passen a ser COL·LEGI 
OFICIAL D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA.
Tot i que les atribucions són les mateixes per les dues 
titulacions, el títol de grau té unes característiques 

que marquen una distinció: poder accedir al nivell 
A del funcionariat, accedir a la titulació de màster, 
la docència universitària o la homologació del títol a 
nivell europeu entre d’altres.
Això fa que gran part del col·lectiu, mostri interès en 
la obtenció d’aquesta titulació, i és per aquest motiu 
que el COAATT es posa en contacte amb diferents 
universitats que poden cursar el grau, per arribar a 
acords que facilitin l’accés a la titulació a aquells que 
ho desitgen. A mesura que van sortint ofertes, es 
programen sessions informatives.  

n	JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL CURS DE COM-
PLEMENTS DE FORMACIÓ DEL TÍTOL DE GRAU EN 
ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ, PER A APARELLADORS I 
ARQUITECTES TÈCNICS. ARQUITECTURA LA SALLE, 
BARCELONA

n	JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL CURS PRESENCI-
AL VIRTUAL D’ADAPTACIÓ AL GRAU D’ENGINYERIA 
D’EDIFICACIÓ REALITZAT PER LA UNIVERSITAT JAU-
ME I DE CASTELLÓ

Visites tècniques pràctiques
n	VISITA CASA KYOTO

L’empresa PMP Promocions Montse Pujol, ha rebut 
el premi Endesa a la Promoció Immobiliària més Sos-
tenible, pel projecte Casa Kyoto per les seves bones 
solucions sostenibles per a l’habitatge i la seva cam-
panya “Practico el Kyoto” pel seu enfoc de comuni-
cació clar i directe en temes de sostenibilitat.
La Casa Kyoto és una casa pensada, dissenyada i 
construïda segons criteris bioclimàtics i de sosteni-
bilitat: comportament bioclimàtic, estalvi d’aigua, 
estalvi d’electricitat, construcció  prefabricada, cons-
trucció sostenible i materials reutilitzables.

Vinculada	 a	 les	 jornades	 ‘Habitat	 Sostenible’,	 que	
van	tenir	lloc	al	COAATT	al	llarg	de	2008,	es	va	pro-
gramar	una	visita	guiada	a	una	de	les	primeres	‘Casa	
Kyoto’ feta realitat i que es troba a Torre Serona 
(Lleida), la sortida es va completar amb la visita a les 
instal·lacions que Prefabricats Pujol té a Mollerussa.
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 PUBLICACIONS TèCNIqUES

Vol. VIII 
AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LA EDIFICACIÓN. Proyecto, 
cálculo, control técnico y administrativo. Adaptado al 
CTE DB-HR 
Josep M. Querol Noguera 
2009	·	30	cm	;	169	páginas	
ISBN:	978·84·95624·96·3

Aquest manual és una introducció a l’aïllament acústic en 
l’edificació, destinat principalment a arquitectes, arquitectes 
tècnics, enginyers, organismes de control tècnic i companyies 
asseguradores. Pretén facilitar una eina de treball en les fa-
ses de projecte i d’execució, i familiaritzar-se amb les normes 
acústiques més recents de la Unió Europea, així com anticipar-
se a les exigències d’habitabilitat acústica que pugui establir 
el desenvolupament del Codi Tècnic de l’Edificació, atenent a 
la cada vegada major exigència en paràmetres de confort.

MANUALES PROFESIONALES

Amb la voluntat de donar suport als professionals en l’actualització continuada de coneixements, a més de l’activi-
tat formativa que desenvolupa, el COAATT publica dues col·leccions de llibres tècnics destinats a recollir els temes 
que afecten la professió.

Donada la bona acceptació i demanda, es treballa en la revisió i adaptació dels títols a les noves normatives, 
sobre tot, els relacionats amb els continguts del CTE, així com en la incorporació de temàtiques emergents que fan 
referència a tècniques i sistemes innovadors.

NOU

Vol. VII 
AISLAMIENTO TÉRMICO EN 
LA EDIFICACIÓN. 
Limitación de la demanda ener-
gética DB-HE 1 e iniciación a la 
calificación energética
Josep	Solé	Bonet.	
2007.	139	p.	
ISBN:	978·84·95624·04·8

Vol. VI
APRENDIENDO ESTRUCTURA A 
TRAVÉS DE 11 CASOS INÉDITOS
Asoc. de Consultores de 
Estructuras (coord.) 
2005. 112 p. 
ISBN.	84·95624·49·4

Vol. V
LA SEGURIDAD EN LAS 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
Fructuós Mañà i Reixach
2004. 112 p. 
ISBN:	84·95624·27·3

Vol. IV 
AISLAMIENTO TÉRMICO EN LA 
EDIFICACIÓN. 
El cálculo de la demanda energéti-
ca como herramienta de diseño
Josep	Solé	Bonet
2004.	136	p.	
ISBN:	84·95624·25·7
[Descatalogat per la nova ed. adaptada al CTE]
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Tomás Ferreres Gómez és aparellador molt vinculat 
amb la investigació i la patologia constructiva. Ha exer-
cit de manera lliure la seva professió i ha treballat per a 
empreses tant constructores com d’innovació i desenvo-
lupament. Ha estat tècnic del CSlC i de la Fiscalia de l’Ha-
bitatge. Professor a l’Escola d’Arquitectura Tècnica de la 
Universitat Jaume I de Castelló. Soci fundador del Gabinet 
per a l’Estudi d’Humitats en la Construcció i assidu confe-
renciant en matèries d’aquesta especialitat.

Lino Cuervo Menéndez és arquitecte i exerceix la 
seva	 professió	 de	manera	 lliure	 des	 del	 1982.	Ha	 treba-
llat en el desenvolupament de projectes municipals per a 
l’Ajuntament de Torrejón de Ardoz, en habitatges provisio-
nals d’emergència per l’Institut Eduardo Torroja, en rehabi-
litació d’edificis públics i privats, i en patologies per humi-
tat per a diverses institucions i empreses. Compta amb una 
llarga experiència en l’elaboració de programes i materials 
per a publicacions i en la docència de cursos relacionats 
amb la protecció dels edificis davant la humitat.

Vol. III
AISLAMIENTO ACÚSTICO EN 
LA EDIFICACIÓN. 
Proyecto, cálculo, control técnico 
y administrativo
Josep M. Querol Noguera
2003.	168	p.	
ISBN:	84·95624·17·6
[Descatalogat per la nova ed. adaptada al CTE]

Vol. II
TRATAMIENTO DEL AGUA Y 
PREVENCIÓN DE DAÑOS EN 
EDIFICIOS. Red sanitaria, cale-
facción, torres de refrigeración y 
piscinas.
Jorge Marcó Gratacós
2002.	160	p.	
ISBN:	84·95624·13·3

Vol. IX
PREVENCIÓN DE 
HUMEDADES I. 
Prevención de hume-
dades en cubiertas 
y en edificaciones 
enterradas.

Vol. X
PREVENCIÓN DE 
HUMEDADES II. 
Prevención de 
humedades en 
fachadas. Protección 
frente a la humedad 
de condensación en 
los edificios.

Vol. I 
LA CARGA DE FUEGO Y EL 
RIESGO DE INCENDIOS. 
Parámetros de cálculo
Félix González Redondo 
2002. (2ª ed. ampl.). 112 p. 
ISBN:	84·95624·23·0

NOVETATS DE L’ANY 2010

Els autors Lino Cuervo i Tomàs Ferreres, reconeguts especialistes en patologies, són els autors dels nous vo-
lums de la col·lecció, centrats en la prevenció d’humitats.
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qUADERNS TèCNICS
El Col·legi es va proposar publicar materials de referència per als professionals, textos breus, útils, i de molta actu-
alitat, amb un format molt manejable i a preus assequibles. L’any 2005 va aparèixer aquesta col·lecció elaborada 
íntegrament pel Gabinet Tècnic del Col·legi. El format breu, pràctic i esquemàtic, està sent la clau de l’èxit d’aques-
ta col·lecció.

Decret 55/2009, sobre les condicions d’habitabilitat dels habi-
tatges i de la cèdula d’habitabilitat

Aquesta publicació substitueix el Quadern Tècnic del COAATT que 
recollia les  especificacions sobre habitabilitat indicades al Decret 
259/2003.	La	publicació	s’estructura	en	tres	apartats:

Hi trobem un primer capítol que recull el text complert del Decret i 
els seus annexes, una informació sovint necessària per tal de poder 
contrastar la interpretació de l’autor.

La segona part de la publicació agrupa les dues tipologies d’habitat-
ge, nou i usat, i recopila aquells punts i apartat més importants,  les 
característiques, les limitacions, sovint acompanyats de diagrames ex-
plicatius. Recull aquells canvis més importants, aquelles novetats que 
en el cas d’habitatge nou són moltes i molt importants.

NOU

Fitxes tècniques 
bàsiques per a la 
supervisió de la 
seguretat a l’obra
88	p.;	21	cm	
Abril	2006

Assessorament al 
coordinador de seguretat 
i salut.  Volum 1: 
Normativa i planificació.
59	p.;	21	cm	
Octubre 2005

Assessorament al 
coordinador de seguretat 
i salut. Volum 2: 
Seguretat a peu d’obra.
176	p.;	21	cm	
Octubre 2005

Intervenció 
administrativa de les 
activitats amb incidència 
ambiental.
71	p.;	21	cm	
Octubre 2005

Gestió de la prevenció 
a l’obra: conceptes, 
obligacions i 
responsabilitat en 
matèria de Seguretat i 
Salut.
66	p.;	21	cm	
Març 2005

Les bastides: 
recomanacions per al 
muntatge, manteniment 
i desmuntatge.
64	p.;	21	cm	
Març 2005
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L’amidament: criteris per 
a les diferents partides de 
l’obra.
7	p.;	21	cm	
Març 2005

DISTRIBUCIÓ I VENDA

Tel.	977.212.799	(ext.	5)
a.e.: publicacions@apatgn.org

Les col·leccions de publicacions tècniques del COAATT, es consoliden 
cada cop més com a textos de referència i reconegut interès per als 
professionals.

A més de la oferta que es fa mitjançant el web col·legial, es mante-
nen acords de distribució amb diverses llibreries que faciliten l’arriba-
da de les publicacions a tot el territori i a molts més professionals.

LLIBRERIES ‘Jordi Capell’
Barcelona	–	Girona	–	Tarragona	–	Lleida	–	Terrassa
Manresa	–		Sant	Cugat	–	Tortosa
A Internet: www.eupalinos.org 

LLIBRERIES ‘Díaz de Santos’
Madrid	–	Barcelona	–	Sevilla	·	Galicia
A Internet: www.diazdesantos.es

LLIBRERIES DE LA GENERALITAT
Tarragona	–	Barcelona	–	Lleida	–	Girona
A	Internet:	http://llibreria.gencat.cat	

LLIBRERIA TÈCNICA FORMATOS
A Coruña
A Internet: www.libreriaformatos.com



guia de serveis

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

Rambla del President Francesc Macià, 6 · 43005 Tarragona
977 212 799  •  Fax: 977 224 152

info@apatgn.org · secretaria@apatgn.org
www.apatgn.org
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Tel.	977	212	799	(ext.	1)
a.e.: secretaria@apatgn.org

Centralitza l’assessorament en l’exercici professional, 
d’acord amb la Llei de Col·legis Professionals, tant pel 
que fa a la responsabilitat civil (MUSAAT) com a la pre-
visió mútua (PREMAAT i RETA). 

Assessorament en sinistralitat: Centralitza les con-
sultes i sol·licituds de col·legiats pel que fa a expedi-
ents de sinistres i denúncies presentades per particu-
lars a col·legiats. El COAATT dona suport al col·legiat 
en la tramitació de les reclamacions presentades en 
procediments judicials. L’Inspector del Col·legi, junt 
amb el tècnic de l’obra emeten un informe de situa-
ció de l’obra (generalment per les mesures de segu-
retat), que ajuda en la tramitació de l’expedient, tant 
a MUSAAT, com a l’advocat corresponent. 

 L’any 2009, el servei d’inspecció ha realitzat 9 ins-
peccions relacionades amb accident laborals i infor-
mes de deficiències en matèria de seguretat i salut 
laboral.

Coordinació d’assessorament: Es coordina la trami-
tació d’expedients que són derivats a les assessories 
externes per dur a terme els corresponents expe-
dients, com poden ser la defensa jurídica d’un col-
legiat davant un procediment judicial.

 ATENCIÓ I ASSESSORAMENT AL COL·LEGIAT

RESUM D’ACTIVITAT 2009: 

GESTIÓ DE SINISTRES DE MUSAAT

2005 2006 2007 2008 2009

Judicials 59 62 53 82 55

Extrajudicials 20 16 24 30 19

Comunicació Preventiva (PC) 10 15 11 18 11

Judicials/Extrajudicials/CP 
No residents

2 5 1 1 1

Judicials/Extrajudicials/CP
Habilitats

25 26 21 21 9

TOTAL 116 124 110 152 95

COMUNICACIÓ DIRECTA AMB EL COAATT

Centraleta: 977 212 799  •  Fax: 977 224 152
info@apatgn.org · secretaria@apatgn.org
www.apatgn.org

SECRETARIA

Tel.	977	212	799	(ext.	1)
a.e.: secretaria@apatgn.org

  

Centralitza els següents serveis  
Atenció al col·legiat
Col·legiacions
Acollida i informació als nous col·legiats
Gestió amb les mutualitats
Registre de documentació
Gestió de Societats Professionals
Activitats socials i de representació  
Emissió de certificat i compulsa de documentació
Atenció a consumidors i usuaris

ASSESSORIA

Assessors externs del COAAT

ASS.	JURÍDICA	 Sr.	Xavier	Escudé	(Tarragona)
  Sr. Ricard Foraster (Reus)

ASS. FISCAL Porras Garcia Assessors

ASS.	LABORAL	 Assessoria	Félix	González
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Tel.	977	212	799	(ext.	4)
a.e.: visats@apatgn.org

Aquest departament té la finalitat d’informar tots els 
col·legiats de l’obligatorietat de donar compliment a 
tots els requisits mínims legals i procediments de trami-
tació establerts pel COAATT per a la revisió i posterior 
visat de les seves actuacions professionals, i de donar 
sortida i solució a les possibles incidències en els encàr-
recs, sempre que estigui al seu abast solventar-les.

L’assessorament administratiu de visat, compta amb 
el suport del Gabinet Tècnic, que recull els casos que 
sobrepassen les atribucions del primer.

Per dur a terme aquestes tasques, el departament 
compta amb els fulls de gestió de visat necessaris per 
subsanar les possibles incidències, sempre que no es 
tracti de defectes de forma (manca de signatures, etc.), 
en aquests casos, és la seva obligació paralitzar l’ex-
pedient. Per facilitar les presentació dels encàrrecs, els 
col·legiats compten amb un arxiu de fulls de gestió de 
visat que poden descarregar des de l’àrea restringida 
del web.

ASSESSORAMENT ADMINISTRATIU DE VISAT

ASSESSORAMENT TèCNIC
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Tel.	977	212	799	(ext.	3)
a.e.: gabtec@apatgn.org

El principal objectiu del Gabinet Tècnic del COAATT és 
assistir i assessorar als aparelladors, arquitectes tècnics 
i enginyers de l’edificació en el desenvolupament de la 
seva tasca professional.

Paral·lelament, ofereix el servei d’assessorament a 
altres professionals del sector, estudiants i a la societat 
en general.

•	 Assessorament	tècnic	relacionat	amb	l’àmbit	tècnic	i	
professional. 

•	 Assessorament	en	temes	relacionats	amb	el	visat.	

•	 Servei	d’inspecció	i	assessorament	per	a	la	Seguretat	
i Salut en les obres.

•	 Col·laboració	amb	el	Centre	de	Documentació	del	
COAATT, recerca, propostes en col·laboració amb  
els millors recursos i serveis pels professionals i l’es-
tudiant. 

•	 Introducció	de	paràmetres	mediambientals	a	tot	el	
procés constructiu, ja sigui a l’hora de projectar, en 
la tria  dels materials o en l’execució de les obres. 

•	 Acords	i	convenis	dels	professionals	del	sector	amb	
el servei del gabinet Tècnic. 

•	 Anàlisi	i	avaluació	de	les	noves	normatives	·	legisla-
ció. Seguiment i accions dels canvis legislatius. 

•	 Realització	d’eines,	documents	 i	guies	d’assessora-
ment tècnic - normatiu. 

•	 Representacions	del	COAATT.

Aquest servei, assumeix també l’elaboració, redacció i 
supervisió de tota la informació tècnica que es fa arribar 
als col·legiats, de la que apareix al lloc web col·legial, 
així com de la que s’elabora per altres institucions i mit-
jans de comunicació sobre l’evolució del sector, i de la 
que es comunica als col·legiats mitjançant les revistes 
‘TAG’,	i	‘Enllaç’

ACTIVITAT 2009
L’actual situació econòmica, els canvis legals, fun-
cionals	 i	 estructurals;	 els	 interrogants	 sobre	 el	 visat,	
la	 col·legiació	o	 el	 col·legi;	 la	 incorporació	 a	un	marc	
professional europeu, la liberalització d’honoraris o la 
profunda reconsideració de l’exercici professional, han 
originat un context incert de revisió dels professionals 
i de la professió que es reflecteix en les qüestions i la 
feina del Gabinet Tècnic, el qual s’ha caracteritzat per 
dos aspectes essencials en aquest context incert. D’una 
banda s’ha produït un descens en el nombre de consul-
tes	ateses.	Es	van	atendre	un	39%	menys	de	consultes	
telefòniques	dels	col·legiats	i	es	van	fer	fins	a	un	70%	
menys de trameses d’informació tècnica, comercial o 
bibliogràfica. D’altra banda s’ha modificat la matèria de 
les consultes i qüestions. El càlcul de costos professio-
nals, el control de recepció del materials, la capacitat 
professionals i les novetats legals i formals, les implica-
cions del nou entorn normatiu, són ara els principals 
dubtes atesos.

El nou entorn, les prioritats i les necessitats dels 
col·legiats, la ràpida comunicació que ens permet la in-
formàtica, han fet que ara l’anàlisi i avaluació d’eines 
informàtiques, la implantació de protocols per al visat 
electrònic, o l’estudi eines i processos que millorin la co-
municació entre els col·legiats i els Ajuntaments, entre 
el col·legiats i el col·legi, siguin els principals objectius.
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SERVEI D’INSPECCIÓ I GESTIÓ D’ACCIDENTS

Tel.	Emergències	977	212	799	(ext.	8)
a.e.: gabtec@apatgn.org

Aquest servei atén les necessitats dels col·legiats afec-
tats per un accident laboral en obres de la seva respon-
sabilitat. En aquests casos, un tècnic del Gabinet Tècnic 
es desplaça al lloc de l’accident per elaborar-ne un in-

forme, o per reconèixer l’obra i informar de les incorrec-
cions en matèria de seguretat laboral.

Les gestions i assessorament posteriors es tramiten 
des de l’Assessoria col·legial.

L’any 2009, el servei d’inspecció ha realitzat 9 ins-
peccions relacionades amb accident laborals i informes 
de deficiències en matèria de seguretat i salut laboral.
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És significatiu també l’augment de les consultes que 
han realitzat els estudiants d’arquitectura tècnica i en-
ginyeria de l’edificació en relació a temes d’assessora-
ment tècnic i professional.

CONSULTES I ASSESSORAMENT TÈCNIC

2005 2006 2007 2008 2009 % 08/09

Col·legiats 453 1.356 1.432 1.237 751 ·39,29%

Particulars i professionals 110 452 356 251 132 ·47,41%

Informes de resposta 47 94 87 72 21 ·70,83%
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El COAATT ha habilitat a la pròpia seu col·legial dos es-
pais per als col·legiats:

ESPAI DEL COL·LEGIAT: Sala de treball ubicada a la 
planta superior i que compta amb un terminal informàtic 
amb connexió a Internet, telèfon, fotocopiadora i mate-
rial d’escriptori a disposició del col·legiat. En aquest espai 
es poden trobar també tots els formularis i documents de 
visat que el col·legiat pot necessitar per a les seves gesti-
ons. Annexa a aquesta, hi ha una petita sala de reunions 
preparada per atendre qualsevol necessitat.

ESPAI INFORMÀTIC DEL COL·LEGIAT: Ubicat a l’aula 
informàtica de la planta baixa, i pensat per oferir al col-
legiat un lloc on treballar en cas de necessitar-ho.

Compta amb un terminal de treball que inclou el pro-
gramari ofimàtic bàsic, connexió a Internet, impressores 
i plotter, i un ampli ventall d’aplicacions tècniques.

Equipament
	 n Connexió a Internet
	 n	Port	USB	per	a	memòries	externes
	 n	Lectors	de	targetes	de	memòria	MS	i	CF/MD
	 n	Impressores	en	color	i	b/n
	 n Plotter i copiadora de plànols
	 n Gravadora de CD i DVD
 * Els serveis de reprografia i gravació de dades  
    estan subjectes als preus anuals establerts.

Programari tècnic 
 n	Control de qualitat:
   CDEO Q. Qualitat
   CDEO E. Execució
 n	AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS:
   TCQ 2000
   Presto v.10.14
   Premeti
   Preoc
   Com-Cal
	 	 	 BEDEC	PR/PCT
 n	LLIBRE	DE	L’EDIFICI	I	TEST	DE	MANTENIMENT:
   DicPla
   Clau 2000
 n	SEGURETAT I SALUT:
   Generador de plecs de condicions tècniques  
   de seguretat i salut (IVE)
   UrbiCAD. Estudis de seguretat
   UrbiCAD. Coordinador de seguretat
   Prevenció de riscos PRLC. Lex Nova
 n	CÀLCUL D’ESTRUCTURES:
   Cype
   Calculateh

 SERVEIS GENERALS

ESPAI DEL COL·LEGIAT
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CENTRE DE DOCUMENTACIÓ · BIBLIOTECA

Tel.	977.212.799	(ext.	5)
a.e.: biblioteca@apatgn.org
Catàleg	en	línia:	http://biblioteca.apatgn.org

La missió d’aquest servei és la de recollir, sistematit-
zar i fer accessible la informació, en qualsevol suport i 
format, per tal de donar resposta a les demandes dels 
col·legiats i dels departaments del propi Col·legi en el 
desenvolupament de la seva tasca professional i suport 
en l’actualització de coneixements.
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CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
BIBLIOTECA COAATT

POSEM AL VOSTRE ABAST

• Un fons de 3.000 llibres sobre construcció i edificació
• Novetats editorials, i disciplines emergents
• Hemeroteca especialitzada
• Legislació i normativa d’interès
• Articles tècnics

 biblioteca@apatgn.org
http://biblioteca.apatgn.org

2009: resum d’activitats i serveis

Consultes ateses 778

Col·legiats 490

Personal del COAATT 153

Estudiants i pre-col·legiats 95

‘Formació	a	la	carta’ 40

Préstecs 639

Llibres 524

Articles tècnics 57

Hemeroteca i Revistes 58

Servei d’Obtenció de documents (SOD) 307
Legislació i normativa 103

Altres 207

Novetats legislatives i normatives publicades 150

Anuncis de licitacions d’obres i serveis publicats 348

Anuncis d’oferta pública i oposicions 75

Bibliografies temàtiques de suport a la formació 5 (Control de Qualitat, Domòtica i immòtica, Ascensors, 
Coordinació	de	Seguretat,	i	EHE·08)

Creixement del fons
Nous títols incorporats a la col·lecció 51

Nous	Articles	Tècnics	(Buidat	de	revistes) 122

Normes UNE incorporades al fons 210

Documents digitals 60
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ASSESSORIA DE TREBALL

Tel.	977	212	799	(ext.	3)
a.e.: assessoriatreball@apatgn.org

El Servei d’Assessoria de Treball del Col·legi té com a 
objectiu establir un nexe de comunicació entre els par-
ticulars que ho precisin i els col·legiats, donar difusió 
a les ofertes d’empreses del sector que ho demanin, 
intentar obrir nous mercats de treball i informar sobre 
les licitacions, la contractació d’obres o les subvencions 
de l’Administració pública.

Assessoria de treballs ofereix:

•	 Particulars i empreses. Es gestionen les ofertes 
que particulars i empreses fan arribar al COAATT

•	 Pèrits judicials. Es revisa i envia periòdicament a 
les Administracions públiques, partits judicials i al-
tres professionals, la llista dels col·legiats interessats 
a formar part per actuar en qualitat de pèrit judicial 
en l’àmbit de la província de Tarragona i als partits 
judicials.

•	 Test de l’edifici. Es gestiona en col·laboració el De-
partament de Medi Ambient i Habitatge, la realitza-
ció del test de l’edifici pels col·legiats inscrits per a 
la realització del mateix en l’àmbit de la província de 
Tarragona

•	 Oferta pública i oposicions.	El	Servei	de	Bibliote-
ca i Documentació revisa i actualitza diàriament la 
informació sobre els processos selectius de personal 
tècnic per a les administracions públiques dins l’àm-
bit geogràfic del COAATT

•	 Licitacions de l’Administració pública. El Servei 
de	Biblioteca	i	Documentació	revisa	i	actualitza	dià-
riament els anuncis i convocatòries de licitacions de 
les diferents administracions dins l’àmbit geogràfic 
del COAATT.

•	 Subvencions.	El	Servei	de	Biblioteca	i	Documenta-
ció revisa ì actualitza diàriament les diferents sub-
vencions que Ens Locals, Autonòmics o Estatals, 
ofereixen en els aspectes relacionats amb el sector 
de la construcció

•	 Altres sortides professionals.	 El	 Servei	 de	Bibli-
oteca i Documentació revisa i actualitza periòdica-
ment la informació que en l’àmbit de la formació 
o del desenvolupament de l’exercici professional, 
ofereix possibilitats dins i fora de l’estat.

Activitat 2009: Les ofertes de particulars i empreses 
han	baixat	més	d’un	55%	respecte	de	 l’any	anterior.	
En el cas dels particulars, els certificats d’habitabilitat 
d’habitatge usat i la redacció d’informes, dictàmens i 
certificats, conformen el gruix de les ofertes. 

Pel que fa a les empreses, un fet que no fa sinó re-
flectir l’actual situació econòmica i professional, aques-
tes busquen un tècnic amb experiència en la licitació 
d’obra pública, tant pel que fa a la preparació de la 
licitació com al control d’obres.

L’Assessoria de Treball ha gestionat la distribu-
ció,	elaboració	i	facturació	de	75	test	de	l’edifici	l’any	
2009.
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SISTEMES D’INFORMACIÓ

Tel.	977	212	799	(ext.	2)
a.e.: informatica@apatgn.org

Aquest departament té la doble missió de donar suport 
al personal i departaments interns del COAATT, i com a 
servei directe als col·legiats.

Com a Departament col·legial, s’ocupa del manteni-
ment de la infraestructura tecnològica del col·legi, i del 
desenvolupament i manteniment de les aplicacions de 
gestió col·legial, així com del web col·legial, i de l’aula 
d’informàtica.

@apatgn Adreça electrònica i webmail col·legial: 
En el context de les estratègies orientades a avançar cap 
a la digitalització dels serveis i les comunicacions entre 
el COAATT i els col·legiats, s’ofereix gratuïtament a tots 
els col·legiats poder disposar d’una adreça de correu 
amb el domini @apatgn, configurable com a webmail i 
que incorpora un antivirus i un anti-spam.

Des del departament de Sistemes d’Informació, 
s’ofereix a tots els col·legiats el servei d’assistència in-
formàtica per resoldre problemes puntuals amb els sis-
temes informàtics, configuracions, perifèrics, software 
tècnic, eliminació de virus, recuperació de dades, etc.

Assistència tècnica online

Resolució de problemes amb connexió remota entre el 
PC i el COAATT. 

Servei no presencial, sense desplaçaments 

Assistència tècnica

Resolució de problemes tècnics a domicili o despatx, o 
al COAATT

Paquet SAT

Paquet d’assistència tècnica i manteniment mensual

I.T.V.

Revisió a domicili amb informe final i software de pro-
tecció inclòs
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LLOGUER D’EqUIPS

Tel.	977.212.799	(ext.	5)
Fax.	977	224	152
a.e.: info@apatgn.org
Formulari de sol·licitud de lloguer: 
www.apatgn.org -> Suport tècnic

El Col·legi disposa de diferents aparells topogràfics a 
disposició de tots els col·legiats en règim de lloguer.
Els equips són revisats periòdicament, i tant els nivells, 

taquímetres i excleròmetres tenen el corresponent cer-
tificat de calibració.
Condicions del servei:
•	 La	persona	qui	retira	l’aparell	es	fa	responsable	

directe del material retirat.
•	 Per	retirar	material	en	nom	d’un	col·legiat,	cal	

una autorització per escrit d’aquest.
•	 No	es	comptabilitzen	caps	de	setmana	ni	festiu	a	

efectes del còmput de dies de lloguer. 
•	 Els	serveis	de	lloguer	que	sobrepassin	els	7	dies	

s’incrementaran	en	un	50%.	

EQUIPAMENT DISPONIBLE CONDICIONS USOS DIES

Metro Làser Leica (Distanciòmetre) 3 €/dia	(1r	dia	gratuït) 7 10

Excleròmetre 3 €/dia	(1r	dia	gratuït) 1 1

Sonòmetre 3 €/dia	(1r	dia	gratuït) 3 17

Nivell	Òptic	Geo	10	X	22 3 €/dia	(1r	dia	gratuït) 0 0

Taquímetre Leica T-100 5 €/dia 2 2

Taquímetre Wild T-05 5 €/dia 1 1

Nivell Òptic Wild Nk 3 €/dia	(1r	dia	gratuït) 1 1

Multidetector 3 En 1 3 €/dia	(1r	dia	gratuït) 0 0

Taquímetre Fet 500 5 €/dia 0 0

Tacòmetre 3 €/dia	(1r	dia	gratuït) 0 0

Les consultes realitzades als espais de licitació de l’Admi-
nistració pública, oferta pública i oposicions han arribat 
fins	a	les	3.863,	i	l’apartat	de	novetats	legislatives	i	nor-
matives que el servei de biblioteca i documentació revisa 
ì	actualitza,	fins	les	2.686.	Si	es	considera	que	la	mitja	
de les consultes a altres noticies de la pàgina principals 
del web no superen les 42, es posa en un context prou 
evident un fet que no fa sinó mostrar les circumstàncies 
actuals.

Anuncis 
publicats

Licitacions
348 Anuncis de licitació 
d’obres i serveis

Oferta pública
75 Anuncis d’oferta 
pública i convocatòria 
d’oposicions
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PARTICULARS 2005 2006 2007 2008 2009 08/09

Aixecament planimètric 7 8 5 7 2 -5

Amidaments 2 3 2 0 0 0

Cèdula habitabilitat 194 212 277 207 179 ·28

Certificat 8 8 4 3 3 0

Coordinació 1 1 1 0 0 0

Direcció d’obra 11 11 13 2 1 -1

Expedient d’activitat 17 20 21 9 4 -5

Informe 79 81 61 49 26 -23

Legalització 3 1 3 2 5 3

Memòria valorada 2 1 0 1 2 1

Projecte i direcció 27 27 15 14 11 -3

Taxació 11 11 8 5 5 0

Estudis de seguretat 2 1 1 1 0 -1

TOTAL 364 385 411 300 238 -62

OFERTES EMPRESES 51 72 82 32 14 -18
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Tel.	977	212	799	(ext.	6)	/	977	250	871
Fax:	977	224	152
a.e.: serveisexterns@apatgn.org

La finalitat d’aquest departament és donar suport als 
tècnics que actuen com a promotors, o que dintre de 
la seva tasca professional inclouen per als seus clients 
la gestió de contractar els serveis necessaris per dur a 
terme l’obra. En aquest aspecte el departament ofereix 
els serveis de tramitació d’assegurances, contractacions 
de OCT i laboratori d’assaig.

Un altre vessant del departament és la contractació 
de publicitat en els mitjans de difusió o la relació amb 
empreses externes que col·laboren en la formació que 
es porta a terme al col·legi.

S’estableixen relacions amb altres organismes del 
sector	de	 la	construcció	com	són	gremis	 i/o	associaci-
ons de promotors i constructors i a valorar la possibilitat 
d’actuacions conjuntes amb aquests, a fi i efecte de fa-
cilitar la tasca dels nostres col·legiats.

Serveis externs també ofereix en lloguer les sales 
d’actes, polivalent i aula informàtica, i estableix rela-
cions amb entitats i administracions per assessorar-los 
sobre les cobertures dels tècnics, i oferir-los cursos de 
formació a mida.

SERVEIS EXTERNS

Serveis de contractació

Contractació d’OCT

Assegurances 
relacionades amb la 
construcció

Decennal

Tot Risc

Responsabilitat Civil Promotor-Constructor

Responsabilitat Civil Autopromotor

Altres pòlisses

Laboratori d’assaigs

Lloguer d’Espais

Sala Polivalent

Sala d’actes

Aula informàtica

Publicitat

Revista TAG

Enllaç 

Web

Manuales Professionales

Quaderns tècnics

Fulletons de butxaca

Vinculació amb 
entitats

Gremis del sector

Altres col·legis professionals

Universitats

Administracions

Entitats formatives no oficials

Serveis externs COAATT
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AVANTATGES COL·LEGIALS

Ofertes concertades per col·legiats: Cada departament 
col·legial gestiona amb els seus proveïdors condicions 
especials per al col·lectiu per tal d’oferir productes i ser-
veis a preus reduïts. 

Les condicions dels avantatges i descomptes es po-
den consultar al lloc web col·legial.

BOE

SOFTWARE
de arquitectura y construcción

COM-CALR

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

REOC

2009

REMETI

2009
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Una de les funcions bàsiques del COAATT es centra en 
la informació al col·lectiu professional, tant pel que fa 
als aspectes tècnics relacionats amb la professió, com 
els canvis normatius, administratius, etc. que afecten 
el desenvolupament de les tasques professionals i que 
aquests han de conèixer.

Altres destinataris són també els agents relacionats 
amb l’activitat constructiva: administracions, empreses, 
estudiants, i en un sentit molt més ampli, la societat  
que és en definitiva qui fa ús dels serveis dels professio-
nals a qui representa el COAATT.

Els canals d’informació del COAATT s’orienten a co-
brir aquest ventall de destinataris, intentant adequar en 
cada cas el canal, el llenguatge i el format per arribar-hi 
amb garanties. En aquest sentit, els darrers anys, s’ha 
fet un esforç per adequar aquests canals a l’entorn tec-
nològic amb la voluntat d’aprofitar-ne els avantatges 
sense perdre el rigor de la publicació impresa.

 COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ

El lloc web del COAATT es consolida com un servei més 
al col·legiat, i una font d’informació i referència neces-
sària sobre l’activitat social i professional del col·lectiu 
amb	un	 total	 de	57.300	 visites	 registrades	 al	 llarg	de	
l’any 2009.

El procés de renovació tecnològica en que es troba 
immers	 el	Col·legi	 des	 de	 l’any	2007,	 donarà	 cabuda	
també a tot un gir en el lloc web col·legial incorporant 
tecnologies de gestió de continguts, que han de donar 
com a resultat una comunicació molt més àgil i nous 
espais de serveis.

El resultat final serà el nou web col·legial, que es 
presentarà al llarg del primer semestre de 2010. 

El nou disseny i organització de la informació estan 
clarament orientades a oferir serveis en línia exclusius 
per als col·legiats (Despatx AT, Visat telemàtic, Inscripció 
a cursos...) i a ampliar els serveis d’informació tècnica i 
administrativa que ja es venien oferint.

S’ampliaran també els serveis oferts a empreses (As-
sessoria de Treball, Patrocini, Formació a mida...) i als 
particulars (Atenció de consultes i orientació,  informa-
ció sobre subvencions i accessibilitat...)

WEB COL·LEGIAL     http://www.apatgn.org

Tel.	977.212.799	(ext.	5)
c.e.: publicacions@apatgn.org
Arxiu: www.apatgn.org. Àrea de comunicació 
amb el col·legiat

L’enviament per correu electrònic de les activitats set-
manals	es	va	iniciar	l’any	2007,	i	al	llarg	del	2009,	amb	
un	total	de	38	missatges	enviats,	s’ha	consolidat	com	
un mitjà molt vàlid per recordar l’activitat de la setma-
na: cursos, actes, etc. així com qualsevol altra novetat 
de darrera hora.

Els enviaments tenen una periodicitat setmanal però 
que pot ser variable en funció de la informació a comu-
nicar. Aquest butlletí s’envia a tots els col·legiats que 
han consignat una adreça de correu electrònic al regis-

tre de col·legiats a través de la Secretaria. Puntualment, 
s’elaboren monogràfics sobre temes d’especial interès: 
Aquests correus porten el nom de COMUNICACIONS 
COAATT.	Durant	2009	s’ha	 fet	un	 total	de	16	mono-
gràfics.

AGENDA D’ACTIVITAT. Missatges ‘RECORDEU’ i ‘Comunicacions COAATT’
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Tel.	977	212	799	(ext.	5)
Consultes: publicacions@apatgn.org
Continguts tècnics: gabtec@apatgn.org
Publicitat: serveisexterns@apatgn.org
Configuració informàtica: informàtica@apatgn.org
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Edició: Centre de Documentació del COAATT
Tel.	977	212	799	(ext.	5)
a.e.: publicacions@apatgn.org
Per rebre l’Enllaç per correu-e: 
Comunicar-ho a la Secretaria del COAATT

És el butlletí mensual de comunicació del COAATT amb 
tots els col·legiats. 

Paral·lelament, l’’Enllaç’ és també el mitjà de comu-
nicació i informació de la vida col·legial, tant en la seva 
vessant sociocultural, com institucional.

L’Enllaç del mes en curs, i tots els anteriors, es troben 
disponibles en línia a l’arxiu obert del web col·legial.

FORMAT ELECTRÒNIC: Tots els col·legiats que hagin 
comunicat una adreça de correu electrònic a la Secre-
taria col·legial, reben a partir del mes d’abril de 2009 
l’informatiu Enll@ç per aquest mitjà. L’edició electrònica 
continua amb la mateixa periodicitat i format, i en paper 
per a tots aquells qui no utilitzen el correu electrònic.

INFORMATIU Enllaç

REVISTA TAG

Consell de redacció: info@apatgn.org
Contractació de publicitat: Serveis Externs COAATT 
Tel.	977	212	799	(ext.	6)
a.e.: serveisexterns@apatgn.org

La revista TAG és el mitjà de comunicació i difusió del Col-
legi amb els col·legiats, els col·legis, les institucions, l’adminis-
tració i el públic en general, per tal d’informar sobre el sector 
i promoure el coneixement de la professió i el seu context a 
la província.

Es publica trimestralment, i recull temes relacionats amb 
el sector professional i l’àmbit historiogràfic local amb un to 
divulgatiu que vol arribar a tots els sectors de la societat.

Amb motiu de l’arribada als 15 anys de publicació ininter-
rompuda,	el	2008	es	va	inaugurar	l’arxiu	digital	de	la	revista,	
on és possible consultar la col·lecció completa (1993-2009), 
accessible a: 

http://documentacio.apatgn.org/tag/revistatag.htm
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TAG. Núm. 52 (1r trimestre 2009)

Editorial: Ser sostenibles, tenir judici
L’entrevista:	Xavier	Sabaté,	delegat	del	Govern	de	la	Generalitat	a	Tarragona
Habitatge:	XII	Jornada	monogràfica	sobre	habitatge.
Assessoria jurídica:	Dictàmens	pericials.	F.	Xavier	Escudé	Nolla
Laboratori d’assaigs: Obres d’urbanització (3) Antoni Civit i Calleja. Rehabilita-
ció, proves i assaigs
Sostenibilitat: El COAATT y la sostenibilidad. José Luis Hernández Osma. Cons-
trucció residencial industrialitzada. Montse Pujol i Torrent. Situación actual de la 
construcción prefabricada en Europa. Luis de Garrido
Actualitat: Decret llei sobre el Fons Estatal d’Inversió Local
Patrimoni: Estudis històrics i rehabilitació. Montserrat Villaverde. Arquitectura 
modernista	(3).	Josep	Maria	Buqueras.	Torres	i	masos.	Benjamí	Català.
Informàtica.	Xarxes	socials.	Marcel	Ramírez
Cultura: Anar fent memòria. Marià Casas Hierro

TAG. Núm. 53 (2n trimestre 2009)

L’entrevista: Joaquim Margalef. Director de política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat a Tarragona.
Assessoria Jurídica: La	renúncia	professional.	F.	Xavier	Escudé	Nolla
Gabinet Tècnic:	Dades	del	sector	a	les	comarques	de	Tarragona	08’
Sostenibilitat:	Entrevista	a	Margarita	de	Luxán.	Proyecto	Gaia:	 las	7	viviendas	
más avanzadas de España. Luis de Garrido.
Territori: El mapa mental, una visió qualitativa de l’espai urbà. L’exemple de Tar-
ragona. Jaume Iniesta Girona
Rehabilitació: La restauració del castell de Vila-seca. Rubén Heras i Miquel Ore-
llana
Patrimoni: L’evolució històrica de l’espai de la Catedral de Tarragona. JM Macias, 
JJ	Menchón,	A	Muñoz,	I	Teixell.	Arquitectura	modernista	a	Tarragona	(4).	JM	Bu-
queras.	Tegulae	et	imbrices:	Teules	romanes.	Benjamí	Català	Benach,	Nissagues	
marineres	setcentistes	(I).	Josep	Maria	Sanet	i	Jové.	El	Gòtic	(2).	Antoni	Bladé

TAG. Núm. 54 (3r trimestre 2009)

Activitat Col·legial: Guia d’accessibilitat de Cambrils. Manual d’acústica. Home-
natge als nostres professionals
Assessoria Jurídica: Actuacions professionals per encàrrec de les administraci-
ons	públiques.	F.	Xavier	Escudé	Nolla
Actualitat: Construmat, saló internacional de la construcció. Transposición de la 
directiva de servicios y ley ómnibus: 15 preguntas sobre la reforma de los colegios 
profesionales. Unión Profesional
Sostenibilitat: Proyecto Gaia (II). Luis de Garrido
Rehabilitació: La restauració del castell de Vila-seca (2). Rubén Heras i Miquel 
Orellana
Laboratori d’assaigs: Acústica a l’edificació. Lluís Comes
Patrimoni: Arquitectura	modernista	a	Tarragona	(5).	Josep	Maria	Buqueras
Espai al Temps:	El	Gòtic	(3).	Antoni	Bladé.	Nissagues	marineres	setcentistes	(2).	
Josep Maria Sanet i Jové
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TAG. Núm. 55 (4t trimestre 2009)

L’entrevista: Núria Pedrals, directora de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de 
l’Habitatge de la Generalitat
Sostenibilitat: Proyecto Gaia (III), Luis de Garrido. Programa europeu Greenbuil-
ding, CREVER - Grup d’Enginyeria Tèrmica Aplicada URV
Assessoria jurídica:	L’hora	de	la	veritat,	F.Xavier	Escudé	Nolla
Assaig: Una nova arquitectura per al tercer mil·leni. Manuel Rivera
Accessibilitat: Fundació Tarragona Unida: Model de detecció de barreres, Lluís 
Roig. Accessibilitat! Anna Pujol i Anguera
Rehabilitació: la restauració del castell de Vila-seca (3), Rubén Heras Tuset i Mi-
quel Orellana Gavaldà. 
Formigó armat per restaurar, Mariana Esponda Cascajares.
Patrimoni:	arquitectura	modernista	a	Tarragona	(6),	Josep	Maria	Buqueras.	‘La	
tradició’, una obra de l’escultor Agustí Querol, Ramon Ribera Gassol

ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ

Premsa: Gabinet Tècnic
Tel.	977.212.799	(ext.	3)
a.e.: gabtec@apatgn.org

Part de les responsabilitats del COAATT, se centren en la 
difusió de la professió i l’activitat professional. 

Amb aquest objectiu, i gràcies als esforços que es 
venen realitzant en els darrers anys en el tractament de 
dades de visat i activitat, el Gabinet Tècnic publica tri-
mestralment l’evolució del sector a la revista TAG, els 
resultats de les anàlisi es fan públics periòdicament en 
mitjans de comunicació destinats al públic general.

Altres actes i activitats organitzades pel COAATT, 
també són objecte de ressenya a la premsa.

ARXIU	DE	DOSSIERS	DE	PREMSA	EN	LÍNIA
Totes les notes de premsa des de l’any 2005
Disponibles a text complet al web col·legial
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Més	Tarragona.	27	de	novembre
Especial	 Hàbitat.	 ‘Dades	 de	 l’evolució	 del	 sector	 de	

projectes d’obra a les comarques de Tarragona’

Diari	de	Tarragona.	17	d’octubre
Suplement	especial	‘Construcción’	[Anunci]

Cambrils	ciutat:	Butlletí	d’informació	municipal.	Juliol
‘Reedició	de	la	Guia	d’Accessibilitat’

La Façana. Juny
‘Homenatge	 del	 Col·legi	 d’Aparelladors	 als	 seus	

professionals’

Diari de Tarragona. 15 de juny
‘Homenatge	 del	 Col·legi	 d’Aparelladors	 als	 seus	

professionals’

Més Tarragona. 10 de juny
‘Cambrils	presenta	 la	seva	nova	“Guia	per	a	persones	

amb mobilitat reduïda”’

Diari de Tarragona. 9 de juny
‘126	establecimientos	de	Cambrils	’aptos’	para	personas	

con movilidad reducida’

Revista Cambrils. Diari Digital. 9 de juny
‘Es	presenta	la	Guia	d’accessibilitat	per	a	persones	amb	

mobilitat reduïda després de valorar 200 establiments 
privats i públics’

Més Tarragona. 22 de maig
‘Nou	decret	sobre	les	condicions	d’habitabilitat’

Més	Tarragona.	28	d’abril
Especial col·legis professionals [Anunci]

Diari de Tarragona. 24 de març
‘Restaurantes	 y	 hoteles	 de	 Cambrils,	 objeto	 de	 un	

estudio sobre accesibilidad’

Diari de Tarragona. 10 de març
‘Tarragona	modernista’

Més	Tarragona.	27	de	febrer
‘Més	 de	 40	 aparelladors	 i	 arquitectes	 tècnics	 de	

Tarragona visiten la Casa Kyoto’

La	Vanguardia.	27	de	febrer
‘Ecologia	quotidiana:	el	repte	d’un	arquitecte	tècnic’

Nàstic. Revista Oficial. 24 de gener
’Rei Negre i grana’

Diari de Tarragona. 09 de gener
‘Diada	de	Reis’	del	Col·legi	d’Aparelladors	i	Arquitectes	

Tècnics

NOTÍCIES DESTACADES DE L’ANY





vida col·legial
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 ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
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El	divendres	5	de	juny	es	va	celebrar	el	sopar	anual	de	col·legiats/des	al	restaurant	L’Orangerie	de	Masia	Clos	Ba-
renys. Aquest any va reunir més de 200 assistents entre col·legiats i acompanyants. A l’acte també hi van assistir els 
presidents	dels	col·legis	de	Barcelona,	de	les	Terres	de	l’Ebre	i	de	Lleida	en	representació	del	col·lectiu	professional	
de les respectives demarcacions. La vetllada va començar amb un aperitiu informal seguit del sopar i del parlament 
del President del COAATT agraint la presència de tots els assistents, i particularment a les autoritats, els homenat-
jats i els nous col·legiats. Finalment, els col·legiats es van poder acomiadar amb ball i una copa fins l’any vinent.

SOPAR DE GERMANOR I HOMENATGE

Informació i difusió: Mitjançant l’Informatiu Enllaç, l’Enll@aç, els missatges RECORDEU, i el web col·legial
c.e.: activitats@apatgn.org



49

HOMENATGE ALS COL·LEGIATS QUE CELEBREN ANIVERSARI PROFESSIONAL. 
L’acte més destacat del sopar és el que es dedica als professionals que celebren aniversari professional, i durant el 
qual reben les insígnies d’or i les escultures commemoratives.

Col·legiats que han celebrat el 50è aniversari professional: 
Aurelio Manrubia Mirete, Ángel Martínez Lanzas, José Marza Soler, Enrique de Riquer Vila

Col·legiats que han celebrat el 25è aniversari professional: 
Pere Domènech Grau, Francisco Javier Andrés Pueyo, José Maria Porta Comino, José Gázquez Martínez, 
F.	Xavier	Llauradó	de	Grau,	Carlos	Brull	Casado,	Lluís	Rovira	Díaz

Amb aquesta mostra va quedar inaugurada la primera exposició que té lloc a la 
Sala Polivalent del COAATT (planta baixa), un espai pensat per acollir actes, exposi-
cions i cursos i que està a disposició de tots els col·legiats que en vulguin fer ús. 

Pintures i aquarel·les de Josep M. Llorens
Del 16 de gener al 20 de febrer. Sala Polivalent COAATT

Josep M. Llorens i Llobet va néixer a Valls l’any 1935. Al llarg de la seva vida ar-
tística ha realitzat diverses exposicions col·lectives i ha participat en treballs d’arts 
gràfiques, publicitat, disseny, decoració i il·lustració de llibres. La major part de la 
seva obra es centra però en la tècnica de l’aquarel·la i en els temes urbans de Tar-
ragona: la Rambla, el Serrallo, la Parta alta... que són l’eix vertebrador de la mostra 
que es presenta.

MOSTRA DE PINTURA
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PROGRAMA DE LA VISITA
Dissabte, 21 de febrer
Guia: Sr. Andreu Muñoz, expert en 
arqueologia	i	director	del	Museu	Bí-
blic Tarraconense

Un ampli grup de col·legiats i acom-
panyants van seguir la visita guiada 
per les expertes explicacions d’An-
dreu Muñoz Melgar, expert arque-
òleg	i	director	del	Museu	Bíblic	Tar-
raconense.

L’itinerari va portar el grup per al-
guns racons amagats de la Catedral, 
i que no són oberts a les visites, per 
mostrar algunes de les descobertes 
més recents arran de les excavacions 
que s’engloben dins el Pla Director 
de la Catedral de Tarragona que es 
va	 iniciar	 el	 1996	 i	 que	 conclourà	
amb la restauració integral del mo-
nument.

La proposta va causar molt d’interés 
entre els col·legiats, i els que van de-

manar assistir-hi van ser tants, que 
la visita es va haver de fer en dos 
grups d’una trentena de persones 
per tal que tothom pogués seguir 
les explicacions amb comoditat.
El Col·legi agraeix la bona disposició 
d’Andreu Muñoz, que va resultar un 

guia entusiasta, que amb els seus 
comentaris va aconseguir encoma-
nar l’interés i fer molt amena la vi-
sita, i que va ampliar la informació 
sobre el tema al número 53 (2n. Tri-
mestre 2009) de la revista TAG.  

NOUS COL·LEGIATS: Lara Giralt Alvarez, Anna Flaqué Duran, Raúl Soriano López, Amèlia Ortega Gomez, Francesc Gibert 
Bonastre, Núria Merlo Montagut, Oriol Moyà Serola, Albert Escudero Alberich, Josep Maria Civit Gomis, Santiago Arnó 
Sardà, Daniel Navarrete Acosta, Josep Maria Ollé Represa, Roser Gavaldà Sobrepere, Patricia López Gallego, Antonio Casas 
Fabregas, Montserrat Treich Ulldemolins, Xavier Alfonso Castellnou, Alexandra Descarrega Solé

VISITA GUIADA A LA CATEDRAL DE TARRAGONA 
Prospeccions geofísiques, darrers descobriments: el Temple d’August

JORNADA D’ACOLLIDA DE NOUS COL·LEGIATS
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La Junta de Govern del COAATT ofereix cada any als nous col·legiats aquesta trobada al llarg de la qual es vol 
donar acollida i benvinguda als nous professionals que acaben d’incorporar-se al món laboral i oferir un entorn de 
relació professional per a l’intercanvi d’experiències i opinions, i estretar els canals de comunicació amb els òrgans 
de	govern	del	COAATT.	Aquest	any,	la	jornada	va	tenir	lloc	el	dijous	26	de	novembre	i	es	va	celebrar	amb	una	xer-
rada informativa sobre el funcionament i els serveis del COAATT, per finalitzar amb un sopar informal al restaurant 
‘La	Puda’	del	Serrallo	de	Tarragona.
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JORNADA GASTRONÒMICA:  
Tast d’olis i vins amb denominació d’origen

Recordant	la	bona	acollida	que	va	tenir	el	2007	el	Tast	de	vins	organitzat	pel	COAATT,	enguany	es	va	ampliar	la	
oferta i es proposà una nova experiència per als sentits gaudint d’una jornada relacionada amb els productes més 
saborosos i destacats de la dieta mediterrània: l’oli i el vi, dels quals Tarragona és una de les zones productores amb 
més	tradició	i	que	gaudeix	de	la	distinció	‘Denominació	d’origen’,	la	qual	és	garantia	de	la	qualitat	i	excel·lència	
d’aquests productes.

TAST DE VINS D.O. – Denominació 
d’Origen – TARRAGONA
La DO Tarragona té el seu origen en 
l’època de l’imperi romà, quan els vins 
de la Tarraconense ja es destacaven 
com els més privilegiats de l’imperi. 
Amb aquests antecedents la produc-
ció vinícola ha arribat als nostres dies 
per oferir les millors qualitats. El Celler 
Clos	Barenys	va	mostrar	els	seus	pro-
ductes més destacats.

TAST D’OLIS D.O.P. – Denominació 
d’Origen Protegida – SIURANA
Guiat per experts del Consell Regu-
lador de la DOP que van donar les 
pautes a seguir per iniciar-se en la 
distinció dels diferents tipus i usos de 
cada varietat d’oli, i van explicar com 
treure’n el màxim profit d’aquest 
apreciat producte a partir de les prin-
cipals varietats.

MOSTRA FOTOGRàFICA

Detalls modernistes: Casa Navàs i Institut Pere Mata de Reus

El COAATT recupera del seu fons la col·lecció de fotografia de 
Josep Maria Ribas i Prous per mostrar-la de nou, omplint les 
parets de la seu col·legial amb la significació dels detalls en 
l’arquitectura modernista, encara més destacable si és l’ull de 
l’artista qui modela la llum, el color i l’enfocament.

Josep Maria Ribas i Prous.	(Barcelona,	1940).	Fotògraf	cre-
atiu
Cursà estudis de formació artística a l’Escola del Treball, im-
partits per Modest Gené, i que posteriorment amplià a l’Es-
cola d’Art del Centre de Lectura. Ha obtingut més de 1000 
premis de primera importància en l’àmbit estatal, i més de 
100 medalles d’or en salons internacionals.

En motiu d’aquesta exposició, es va publicar un article a la 
revista TAG	(Núm.56,	1er.	trimestre	de	2010)



52

Vi
da

 c
ol

·le
gi

al
COAATT

CAMPANYA DE NADAL INFANTIL

Amb	el	 tema:	 ‘Col·laborem	 i	 aprenem	de	 la	 gent	
gran’, els nens participants van presentar els seus 
dibuixos, que serviran per il·lustrar les accions de la 
Fundació durant l’any.
Tots els participants al concurs van rebre com a ob-
sequi un llibre de la col·lecció TONET de la qual és 
autor el col·legiat Aleix Cort, i que han estat cedits 
per l’editorial tarragonina Arola.

DIADA DE REIS AL COAATT

La jornada de Reis va tornar a reunir a la seu col·legial 
els més petits de cada casa, acompanyats dels pares, i en 
molts casos, avis i àvies. Més de cinc-centes persones van 
passar al llarg de tot el matí. Tothom qui va venir, va tenir 
un regal, dolços i festa per una bona estona.
Enguany,	el	 rei	Baltasar	ha	estat	 interpretat	pel	 jugador	
del Nàstic Serge N’Gal.
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Presentació

La Fundació Privada Tarragona Unida és una Organit-
zació No Governamental (ONG) que es dedica al fo-
ment de la solidaritat dins del món de la construcció, 
respectant i millorant l’entorn, amb la missió de con-
tribuir a generar canvis en la societat, tot fomentant 
una cultura de solidaritat i compromís ciutadà.  

Va ser creada el desembre del 2002 en el si del 
Col·legi Professional del col·lectiu d’Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics de la ciutat de Tarragona i està 
inscrita,	amb	el	número	1863	en	el	Registre	de	Fun-
dacions de la Generalitat de Catalunya.

La declaració universal dels Drets Humans diu que 
“tota persona té dret a la vida” i que “tothom té dret 
a un nivell de vida adequat que asseguri, així com a 
la seva família, la salut, el benestar i, en especial l’ali-
mentació, el vestit, la vivenda, l’assistència mèdica i 
els serveis socials necessaris”. Aquest dret universal és 
un dels pilars fonamentals d’actuació de la Fundació 
Tarragona Unida.

Però, sobre tot, l’any 2009 ha estat també un any 
on hem treballat l’accessibilitat. Sensibilitzar i consci-
enciar als ciutadans, en general i, als professionals de 
la construcció, en particular, sobre les barreres arqui-
tectòniques. 

Actuem sota el convenciment que costa menys 
fer-ho bé que malament i que hi ha solucions a la ma-
joria de problemes que creen barreres a les persones 
discapacitades o amb dificultat de moviment. Creiem 
que	amb	la	suma	de	petites	i/o	grans	actuacions	fa-
rem una societat més justa i accessible. Fem del món 
la terra de tothom, sense exclusions.
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Càrrecs del patronat
President: President del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, que delega la 
representació al Sr. Adolf Quetcuti Carceller.

Vicepresident: Sr. Jesús Moreno Martos.
Secretari:	Sr.	Josep	Maria	Buqueras	Bach
Tresorer: Sr. Jordi Adam Andreu
Vocal: Sr.	Francesc	Xavier	Llorens	Gual
Vocal: Sr. Maria Teresa Solé Vidal
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Activitats

Guia d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda de Cambrils

El president del COAATT —Julio Baixauli—, la regidora de 
Polítiques Socials i Salut —Maricel Llaveria—, la regidora 
de Turisme —Ana López— i el president de la Fundació 
Tarragona Unida —Adolf Quetcuti—, durant la signatura del 
conveni per fer la guia d’accessibilitat de Cambrils

D’esquerra a dreta: Adolf Quetcuti, Maricel Llaveria, Anna 
López i Julio Baixauli

L’objectiu principal de l’activitat va ser realitzar un 
anàlisi exhaustiu de l’estat d’espais exteriors i edificis 
públics, així com establiments d’àmbit comercial des 
de la perspectiva de l’accessibilitat per als discapaci-
tats, que permetés elaborar una guia d’accessibilitat 
i a la vegada estratègies d’intervenció municipal i 
participació ciutadana per suprimir barreres arqui-
tectòniques i facilitar la integració dels discapacitats 
en les dinàmiques habituals dels ciutadans de Cam-
brils. Es tractava d’un treball per donar informació 
i facilitar l’accés dels discapacitats a no només els 
carrers, si no també a tots aquells edificis públics i 
privats que formen part de les dinàmiques habituals 
de la població, com són comerços i equipaments. 

El projecte tenia com a objectiu final la elaboració 
i edició d’una guia d’accessibilitat del municipi de 
Cambrils amb la utilitat que aquesta havia d’apor-
tar a la ciutadania tant a nivell d’informació com de 
conscienciació del que representen les barreres ar-
quitectòniques dins l’entorn urbà.

Per arribar al resultat final desitjat, calia dur a terme 
una tasca prèvia de caràcter tècnic en la que s’havien 
de incloure diferents aspectes i formes d’actuació. 

Cal destacar que es va poder comptar amb la partici-
pació d’estudiants d’arquitectura tècnica i topogra-
fia, una arquitecte tècnica i una terapeuta ocupaci-
onal  que va aportar la seva experiència professional 
en matèria d’accessibilitat des d’un vessant sociosa-
nitària.

Es presenta la Guia d’accessibilitat per a persones 
amb mobilitat reduïda després de valorar 200 esta-
bliments privats i públics (juny-2010).
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Concurs de dibuix  Nadal-Reis 
Com cada any la Fundació Tarragona Unida va or-
ganitzar el concurs de dibuix dirigit als més menuts 
de	la	casa,	els	fills,	filles,	néts	i	nétes	dels	col·legiats/
des. 

Es va iniciar la modalitat 1 dibuix x 1 regal, que 
va	entregar	el	Rei	Mag,	el	dia	6	de	Gener	de	2010	al	
COAATT, a cada nen que va portar un dibuix. Apro-
fitant que el 2010 es celebrarà l’any internacional 
d’apropament a les cultures, es va pensar que seria 
adient que la temàtica dels dibuixos anés dirigida en 
aquest sentit.

Aquest any el tema del concurs, aprofitant que 
s’ha de celebrar l’any que te a veure amb a questa 
temàtica, ha estat: Apropament a les cultures.

Una altre forma de veure, des dels ulls dels més 
petits, la integració social.  

El dibuix escollit serà, com en altres edicions, la 
base per a fer les felicitacions de Nadal 2010 del 
Col·legi i del laboratori d’assaigs.

Reis a la Fundació La Muntanyeta 
(Paràl·lisi Cerebral)
Com cada any el dia de Reis ens van arribar, a la Fun-
dació la Muntanyeta, amb ses Majestats del Col·legi 
portant-los un regal personalitzat per a cadascú dels 
interns i adequat a les seves necessitats.  

Enguany, una altra vegada, l’alegria i les ganes de 
compartir van presidir la jornada. Tant per a nosaltres 
com per als interns, els seus parents i col·laboradors 
en un dia molt especial i intens d’emocions.

D’aquesta manera s’ha consolidat la relació entre 
les dues Fundacions.

Felicitació de Nadal 2009 amb el dibuix finalista del concurs 
2008: Col·laborem amb la gent gran

Relacions institucionals
S’han mantingut contactes de forma regular amb:

•	 Ajuntament	de	Tarragona,	Institut	de	Servei	al	Disminuït
•	 Càtedra	d’accessibilitat	de	la	UPC	de	Barcelona
•	 Centre	educatiu	La	Salle	de	Tarragona	
•	 Fundació	la	Muntanyeta

Objectius per a 2010
1. Gestionar la possibilitat de fer l’anàlisi d’accessibilitat en altres municipis.
2. Col·laborar amb altres organismes per a desenvolupar projectes en el 3r món:

Lleida Solidària
Escola d’Arquitectura (Càtedra d’Accessibilitat)
Arquitectes sense Fronteres
Medicus Mundi

3. Mantenir contactes amb les federacions i coordinadores de discapacitats de Tarragona per a oferir-los els 
nostres serveis d’adaptabilitat d’habitatges.

4. Fer un seguiment de l’interès dels diferents ajuntaments costaners de Tarragona i les Terres de l’Ebre en el  
projecte d’accessibilitat a les platges.



directori de serveis
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OFICINES COL·LEGIALS, Comunicació directa amb el COAATT

BÚSTIES D’ATENCIÓ ALS 
COL·LEGIATS

junta@apatgn.org suggeriments@apatgn.org

SEU DE TARRAGONA.	Rbla.	del	President	Francesc	Macià,		6	·	43005	Tarragona
Centraleta:	977.212.799	·	Fax:	977.224.152	·	info@apatgn.org	·	www.apatgn.org
VISATS:	:	Dilluns	a	dijous:	08.00	a	14.00,	i	de	15.30	a	17.00	h,	Divendres:	08.00	a	14.00	h
RESTA	DE	SERVEIS:	Dilluns	a	dijous:	08.00	a	14.00,	i	de	15.30	a	17.30	h,	Divendres:	08.00	a	15.00	h
HORARI D’ESTIU:
VISATS:	Dilluns	a	divendres:	08.00	a	14.00	h	·	RESTA	DE	SERVEIS:	Dilluns	a	divendres:	08.00	a	15.00	h

DELEGACIÓ DEL VENDRELL.	C/	Narcís	de	Monturiol,	cantonada	del	Puig,	43700	El	Vendrell
Tel.·Fax.:	977.155.643	·	delegacio_reus@apatgn.org
VISATS:	(Únicament	col·legiats	residents)	Dimarts	i	dijous:	16.00	a	19.00	h

SEU DE TARRAGONA

GERÈNCIA Pablo Fdez. de Caleya gerencia@apatgn.org

SECRETARIA
Atenció al col·legiat
Registre i gestió d’expedients
Activitats socioculturals

Míriam Ferrer
Dora Fernández

secretaria@apatgn.org
activitats@apatgn.org

VISATS
Carme Vallverdú
Eva Larraz

visats@apatgn.org

GABINET	TÈCNIC
Borsa	de	treball
Servei d’inspecció

Ramón Rebollo
Lluís Roig
Josep Anguera

gabtec@apatgn.org
assessoriatreball@apatgn.org

COMPTABILITAT Joan Sáenz comptabilitat@apatgn.org

FORMACIÓ Meritxell Gispert formacio@apatgn.org

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
BIBLIOTECA

Alexandra Fortuny
biblioteca@apatgn.org
http://biblioteca.apatgn.org

SERVEI	DE	PUBLICACIONS
Publicacions tècniques
Publicacions i revistes col·legials

Alexandra Fortuny publicacions@apatgn.org

INFORMÀTICA
Assistència Informàtica

Jaume Cabré informatica@apatgn.org

SERVEIS	EXTERNS
Assegurances
OCT · Laboratori d’Assaigs
Contractació i publicitat

Meritxell Gispert 
Tel.	977	212	799	(ext.	6)
serveisexterns@apatgn.org

MANTENIMENT
Lloguer d’equips

Angelina Guspí
Joan Sáenz

Tel.	977	212	799

ONG, Tarragona Unida

ONG, Tarragona Unida Lluís Roig tarragonaunida@apatgn.org

Assessories Externes

Assessoria Jurídica
Escudé Advocats (Tarragona)
Ricard Foraster (Reus)

secretaria@apatgn.org
Tel.	977.213.458Assessoria Fiscal Porras Garcia Assessors

Assessoria Laboral Assessoria Félix González

 DIRECTORI DE SERVEIS
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Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Tarragona

 



memòria 2009
Rbla. President Francesc Macià, 6

43005 Tarragona

Tel. 977 212 799
Fax 977 224 152

www.apatgn.org

COAATT


