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Un any més, amb la voluntat d’explicar i manifestar amb transparència les
realitats del COAATT, us fem memòria textual i gràfica de l’exercici. De veritat
us dic, perquè ho puc confrontar, que poques institucions de la mida de la
nostra a tot el país mantenen una línia de publicacions tan regular. No podem
viure d’esquena a la Societat de la informació i el coneixement. Com tampoc
podem fer-ho a la realitat que es presenta dura i canviant, però que capgirarem –amb treball, paciència i saber fer.
Any de transformacions. 2010 ha estat un any de transformacions importants, principalment normatives i d’acceptació d’una nova realitat, en la que
ja res no serà com abans, ni el sector ni el Col·legi. Davant d’aquests canvis
el Col·legi s’ha anat transformant i adaptant, necessitat que ja ens van manifestar diputats i ponents de la Llei sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici, mentre defensàvem una transició més moderada que
no provoqués tantes incerteses. Aquest any el podríem anomenar l’any de
transformacions i presa de resultats d’uns canvis plantejats a l’inici del present
mandat col·legial. Més que un col·legi, cal ser un col·lectiu a un territori i, més
que un nom d’institució, un referent real.
Necessitats col·lectives. Transformacions i també de resultats en les noves
necessitats plantejades per la normativa, sense voler disminuir els serveis als
nostres col·legiats sinó intentant aportar cada cop més valor, amb els recursos
molt limitats, però amb un servei més personalitzat i defensor dels interessos
individuals i col·lectius. També defensem el col·lectiu envers el seu territori i la
seva nova realitat, i continuem cercant fórmules per avançar i no desviar-nos
de l’assistència i suport necessari de la professió i de les persones que conformen aquest col·lectiu tècnic.
Accés a tecnologies. Transformacions i resultats en l’àmbit de l’ús i del tractament de les noves tecnologies, el visat digital i les comunicacions electròniques, que han entrat a formar part de les eines habituals de cap cop més
col·legiats. Una transformació que s’ha assolit després d’anys de profunds
canvis i depuracions en el funcionament i operativa interna. A més ja estem
en disposició que administracions autoritzades puguin visualitzar la nostra
informació digitalitzada, en breu es podrà fer per a les cèdules de segona
ocupació i alguns ajuntaments ja han mostrat el seu interès. Tot això fruit
d’una transformació programada i acordada amb les administracions. Cal felicitar al col·lectiu, perquè s’ha adaptat perfectament i més ràpid del que es
va planificar inicialment.
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Formació interna i externa. Transformacions i resultats en l’àmbit de la
formació i les col·laboracions externes. Cada cop tenim més jornades i activitats, així com col·laboracions amb d’altres agents amb els que ens puguem
intercanviar i aprofitar coneixements. Moltes tardes i algun matí les nostres
dependències s’omplen de professionals que cerquen formar-se o reciclar-se
i adaptar-se als nous temps i noves realitats. Destaquem l’èxit de la primera i
segona convocatòria del curs d’accés al Grau en Enginyeria d’Edificació amb
la Universitat Jaume I de Castelló, on ja s’apunta una tercera per al 2011. I ja
es parla que la nova titulació per la Universitat Rovira i Virgili s’iniciarà a Reus
en breu.
Relacions institucionals. Transformacions i resultats en l’àmbit de les relacions institucionals. Estem presents en cada cop més institucions del territori
i de fora d’ell, intentant fer valdre els nostres valors professionals i les capacitats territorials, i també els nostres drets i necessitats. Arribem a solucionar
temes claus en cobertura de responsabilitat civil per persones del col·lectiu
i ens fem sentir en diferents administracions i institucions clau en matèria
normativa.
Units per als nous reptes. Transformacions d’una organització perquè sigui
capaç de continuar adaptant-se als nous reptes i continuï donant-nos els resultats desitjats i adaptats a la nova realitat de la professió. Transformacions
que esperem continuïn per ser cada cop més referent en la millor defensa i
representació d’un col·lectiu unit i capaç d’afrontar els nous reptes.
Julio Baixauli Cullaré
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El 2010 ha estat un exercici de resistència, però també de remuntada —tot
i que als mesos finals. Les xifres de conjuntura ho demostren: als darrers
mesos es va estabilitzar la caiguda d’obra nova i l’increment en l’ocupació
després de molts mesos de caiguda. L’entrada en vigor de les normatives
liberalitzadores ha provocat un exercici de transformacions, sense excloure la lluita en diversos fronts, començant pel legal, en els quals el Col·legi
ha participat. Els estudis d’Enginyer d’Edificació van guanyant grau.
La crisi econòmica —sobre tot financera— més la supressió del visat han conformat sens dubte la tempesta perfecta per a la professió, i el Col·legi no ha estat
aliè, com no l’està davant de qualsevol problemàtica dels seus associats o del seu
entorn social.
Obra i xifres
Les anàlisis estadístiques del Gabinet Tècnic del COAATT han detectat una frenada
en la caiguda de l’obra nova i una creació de llocs de treball principalment a les
capitals (Tarragona inclosa). Si bé el 2010 es tanca amb una caiguda del 6,13%
respecte a l’any anterior de 2009, es van encadenar als mesos anteriors cinc mesos
consecutius de pujades, un 21,18% entre juliol i desembre: un fet inèdit des de
començaments de 2006.
La distància entre habitatge privat i de protecció oficial s’ha escurçat. Cada cop
hi ha més intervenció pública. Tampoc cal menysprear el creixement de l’autopromoció.
La rehabilitació continua progressant, ja va començar al 2007 per l’impuls de l’Administració. I l’obra civil i d’infraestructura, abans tan forta, ha patit el fenomen
“retallada”.
El certificat, especialment els certificats d’habilitabilitat, i la redacció d’informes o
l’assessorament tècnic, conformen més de la meitat de les intervencions professionals que realitzen els arquitectes tècnics.
La seguretat i salut o el control de qualitat són activitats molt lligades a l’obra
nova, estan encara en fase de recuperació. Es preveu una lenta recuperació de
l’activitat i una llarga reordenació del nostre sector, però compte amb l’economia
de la que tant depenem i que no és ciència exacta.
Desplegament normatiu
Aquest any ha estat, d’una banda, el de desplegament de normes liberalitzadores
dimanants de directives europees i que ha aplicat el Govern de l’Estat i que afecten molt a la professió: La llei paraigües (Llei 17/2009, 23 de novembre) sobre el
lliure accés a les activitats; i la llei Òmnibus (Llei 25/2009, de 22 de desembre) de
modificació de diverses lleis per a l’adaptació a la llei paraigües.
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Diverses modificacions han estat contestades amb arguments jurídics i al carrer. La
imatge: la manifestació a Madrid de milers d’arquitectes, aparelladors i enginyers
sobre la supressió del visat professional, el 7 de maig de 2010.
El nostre Col·legi ha fet un front amb altres col·legis territorials i amb el Consejo
General de la Arquitectura Técnica de España per defensar la professió i la desprotecció del consumidor.
Visat i certificat d’idoneïtat. El COAATT, representant a 502 col·legiats residents
i 22 societats professionals inscrites, a rel de la publicació del projecte de Real Decreto (que finalment es publicaria al BOE, mesos més tard, el 6 d’agost) va enviar
un informe a la Generalitat i al Ministeri d’Economia i Hisenda, exposant entre
d’altres:
• L’existència de causalitat directa entre els treballs professionals i l’afectació de
la integració física i seguretat de les persones que justifiquen l’existència de
visat dintre del nou marc normatiu regulador dels visats de treballs professionals.
• Que el visat és la forma més ràpida, eficaç, proporcional i econòmica per poder
dur a terme el control dels treballs professionals.
La Generalitat de Catalunya va presentar també un recurs contra el que entenia
invasió de competències, i a més va argumentar que fins ara el visat era l’únic control fiable de supervisió dels treballs professionals i substituïa en part l’actuació de
control de l’Administració, que es delegava als col·legis professionals.
Així, el govern català va acordar el 10 de desembre de 2010 fixar les directrius
per possibilitar la delegació de determinades funcions de control i supervisió del
treballs professionals en favor dels Col·legis professionals.
Una de les mesures més importants va ser l’establiment d’un règim de visat voluntari: el certificat d’idoneïtat, que gestionarà els col·legis, els quals a més rebran
una part de la taxa administrativa. Un document de garantia i, gosaríem a dir, molt
convenient.
Enginyeria d’Edificació. Un altre punt de controvèrsia ha estat el títol o grau
d’Enginyeria d’Edificació. És una qüestió amb molta litigiositat i recursos.
El Tribunal Suprem va fallar, mitjançant sentència de 9 de març de 2010, l’anul·lació
de la denominació “Enginyer d’Edificació” per a la titulació dels graduats en el
marc de l’adaptació al procés de Bolonia de les titulacions universitàries. Enginyers
d’altres àmbits i arquitectes s’han manifestat contraris a la denominació.
El 29 d’abril el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España va presentar
un recurs defensant la titulació de grau universitari.
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El Govern de l’Estat, el 10 de novembre, en seu parlamentària i responent a una
pregunta d’un diputat, va tranquil·litzar el Consejo i la professió, argumentant que
la sentència del Suprem, que no estableix jurisprudència, “no prohibeix que les
universitats puguin proposar títols que en el futur comprenguin aquesta expressió
(la d’Enginyer d’Edificació)”.
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SEUS COL·LEGIALS
A INTERNET
web: www.apatgn.org

Serveis en línia 24 h
-

Notícies i actualitat col·legial i del sector
Agenda col·legial
Inscripció en línia a cursos i jornades
Despatx AT: Visat i Registre digital o telemàtic
SAACU, Servei d’Atenció i Assessorament a Consumidors i Usuaris
- Catàleg de la Biblioteca i Centre de Documentació
- Decàrrega de documentació administrativa
- Consultes i assessorament...

SEU DE TARRAGONA
Rbla. del President Francesc Macià, 6
43005 Tarragona
Tel. 977 212 799 · Fax. 977 224 152
a.e.: info@apatgn.org / secretaria@apatgn.org

OFICINA DE VISAT DEL VENDRELL

Nova adreça, a partir del juny de 2010
Camí Reial 13-17 (L’Eina - Viver d’empreses), Planta 3ª
43700 El Vendrell
Tel. 977 664 940
a.e.: delegacio_vendrell@apatgn.org
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ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS
L’Assemblea 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 vigents, obliguen a tots els col·legiats i colegiades.

ACTIVITAT 2010
ASSEMBLEES GENERALS
25/03/2010: Assemblea general ordinària d’aprovació liquidació exercici 2009.
Destacant:
• Aprovació de la liquidació dels pressupostos de
l’exercici 2009, essent el resultat de despeses pressupostàries del 105,15 % i el resultat d’ingressos
pressupostari del 90,71 % respecte del pressupost
aprovat.
• Aprovació de la memòria d’activitats del 2009, presentada per les diferents comissions.
16/06/2010: Assemblea general extraordinària.
Amb l’objecte de donar compliment a l’acord propiciat
entre la Dirección General de Seguros amb MUSAAT i
el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España dins del contenciós obert amb motiu de l’actuació
del COAATT en qualitat d’agència d’assegurances, i a la
prestació d’altres serveis d’interès general per a la professió, col·legiats i societat, essent la seva/es finalitat/s
coincident/s amb els fins del Col·legi d’acord amb els
seus Estatuts.
A destacar
• Aprovar la constitució de la societat mercantil.

• Aprovar la creació una societat per dur a terme
la mediació d’assegurances es va considerar la
creació d’una estructura empresarial que presti
serveis al col·legiat i a tercers que generin noves
vies de negoci al col·legiat i al Col·legi.
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16/12/10: Assemblea general ordinària d’aprovació del pressupost per a l’exercici 2011.
Destacant:
El pressupost per l’any 2011 és conservador respecte
a l’any 2010 i ha estat elaborat partint de la base de
continuar amb el control de la despesa, l’austeritat, i
prestant els mateixos serveis als col·legiats i donar més
eines, així com augmentant la presència als mitjans. Per
aquests motius:
• Sistema equilibrat on les quotes juntament amb els
drets d’intervenció suposin el 60% dels ingressos
del Col·legi, que comportarà poder mantenir els
serveis actuals (pòlissa de vida i accidents, assistència tècnica, legal i informàtica, tècnic de guàrdia en
cas de sinistres, assessorament bàsic fiscal i laboral
a nivell de consultes, sales d’ordinadors, biblioteca,
formació i activitats socials, plataforma informàtica,
e-mails gratuïts, i molts altres) i disposar de nous. Per
aquest motiu, hi haurà un reajustament en els drets
per obres grans i molt grans d’algunes activitats i un
augment de les quotes.
• Facturar sobre serveis prestats i seguint altres
Col·legis, es cobrarà per les altes al Col·legi i pel
manteniment de les societats.
• Potenciar les ajudes com la bonificació en formació,
les noves altes i quotes per als recents titulats per
primer cop, així com les socials: ajudes en cas de
defunció, ajudes a persones necessitades...
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COL·LABORACIÓ I RELACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS

Col·legi d’Administradors de Finques de
Tarragona

Col·legi d’Agents de la Propietat
Immobiliària de Tarragona

12
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	assoliments i reptes de futur immediat
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.
A les fases desenvolupades i superades en etapes anteriors, i amb l’entrada en funcionament del Visat Digital
els esforços del COAATT es centren en aportar eines tecnològiques i suport instrumental i documental a la gestió
que els col·legiats poden realitzar virtualment. Amb aquests objectius, des del COAATT es mantenen contactes
amb ajuntaments i altres administracions pel que fa a les gestions que les impliquen, i es treballa en el desenvolupament d’eines tecnològiques integradores de les tasques professionals dels tècnics que complementin la gestió
econòmica que ja és possible dur a terme des del ‘Despatx AT’.

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
•
•
•
•

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

2008

100%

BACK OFFICE

2008 - 2009

•
•
•
•

100%

Implementació del nou aplicatiu de gestió col·legial (CSD-SICA), i traspàs de dades
Implementació del nou aplicatiu de comptabilitat col·legial (SIGESCON), i traspàs de dades
Implementació del Gestor Documental (ALFRESCO)
Implementació de l’aplicatiu de gestió de formació (GESFORM)

SERVEIS WEB

2009 - 2010

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

100%

VISAT TELEMÀTIC
• Aplicació web de visat telemàtic (CSD)
• Signatura electrónica

2010

100%

13

memòria ‘10

COAATT
INTEROPERABILITAT ADMINISTRATIVA
• Servei web de comunicació, sobre la plataforma DCOC del Consorci Administració Oberta
de Catalunya
TRAMITACIÓ CÈDULA D’HABITABILITAT USAT ONLINE
• Servei web de comunicació, amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
GESTBUILD+
• Gestbuild+ és una solució integradora per als professionals de la construcció, que ajunta
tres àrees fonamentals: la gestió administrativa del professional, la gestió d’execució i la
gestió de control de qualitat d’edificació.
CREACIÓ DE L’ARXIU DIGITAL DEL COAATT
• Digitalització de la gestió dels documents col·legials, registre de correspondència, factures i
altres documents.

ASSOLIMENTS DE L’ANY 2010
NOU WEB COL·LEGIAL:
http://www.apatgn.org
El 15 de març del 2010 es va posar en funcionament el nou web
del COAATT orientat a serveis,
que permet oferir més informació,
serveis i canals de comunicació als
col·legiats, les empreses i els particulars.
Col·legiats registrats amb accés
complet a totes les àrees: 397.
S’han rebut un total de 42.779
Visites i s’han visualitzat 187.000
pàgines.
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Les seccions més consultades han
estat les de l’Assessoria de Treball,
Formació, i l’Àrea Tècnica i de Recursos documentals.

2010 - 2011

90%
2011

90%
2010 - 2011

95%
2011

15%
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REGISTRE / VISAT DIGITAL
El 20 de setembre del 2010, va entrar en funcionament la
nova plataforma de vista / registre telemàtic. Aquesta plataforma web, permet realitzar qualsevol tràmit de visat / registre en línia.
Registres Digitals realitzats entre 20/09/10 i el 31/12/10:
120 Registres/Visats
Cal indicar que el registre/visat digital correspon al 4% del
Total de Registres/Visats.

Registres digitals

2% 2%

SENSE DESCRIPCIÓ

10%

27%

2%
6%
4%
1%

8%
2%
11%

11%

9%

2%
3%

COORD. EN PROJ. I/O REDACCIÓ ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT
COORD. DURANT L'EXEC. DE L'OBRA (INCLOU L'APROV. DELS PLANS)
COORD. PROJ. I/O RED. ESTUDI BÀSIC I COORD.EXEC. (INC. APROV)
PROJECTE I DIRECCIÓ
PROJECTE
DIRECCIÓ D'OBRA (ARQ. TÈCNIC EXCLUSIVAMENT)
DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ MATERIAL. (ARQ. TÈCNIC I ARQUITECTE)
ESTUDI DE PROGRAMA I DIRECCIÓ DE CONTROL DE QUALITAT
PROJECTE D'ACTIVITATS
MEMÒRIES VALORADES
INFORMES, DICTAMENTS I RECONEIXEMENTS
CERTIFICATS
CÈDULES D'HABITABILITAT
AMIDAMENT EDIFICACIÓ

“VENTANILLA ÚNICA” del Consejo General de la Arquitectura
Técnica de España
El Col·legi ha estat treballant conjuntament amb el Consejo General de
la Arquitectura Técnica de España, per adaptar els seus sistemes al nou
web que durant el 2010 es va posar en marxa, anomenat “VENTANILLA
ÚNICA”. Aquest web serveix de passarel·la per accedir als diferents serveis on-line que els col·legis espanyols ofereixen als arquitectes tècnics i
als usuaris particulars.
El COAATT actualitza mensualment les dades dels col·legiats residents
al Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Tarragona.

ADAPTACIÓ DE LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES AL NOU IVA I AL NOU DECRET LLEI 1000/2010
El Col·legi ha hagut d’adaptar l’aplicació de gestió col·legial al nou canvi d’IVA durant el 2010.
També s’ha hagut d’adaptar les eines informàtiques al nou decret llei 1000/2010. Això ha comportat una sèrie de
canvis com per exemple, canvi de tarifes de drets, noves etiquetes de registre / visat i nous formats de factures, així
com a analitzar i redefinir una sèrie de processos interns.

15
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REPTES DE FUTUR IMMEDIAT

En aquest web es farà la sol·licitud. Tot el tràmit es farà
en línia.

Tramitació de cèdules d’habitabilitat en línia:
S’estan ultimant les proves amb el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, pel qual, es podrà tramitar la cèdula d’habitabilitat
d’habitatge usat un cop registrada / visada al COAAT
de Tarragona.
El tècnic un cop registrada / visada la nota d’encàrrec i el certifificat d’habitabilitat, accedirà al web de la
generalitat:
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT

Habitatge consultarà i descarregarà directament els
documents registrats / visats de la plataforma web del
COAATT
http://expedients.apatgn.org

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

Creació de l’arxiu digital del coaatt:

16

S’està implementant una plataforma web (Alfresco), que permetrà
gestionar documents en format electrònic. Això permetrà consultar
la documentació instantàneament, sense tenir que anar a l’arxiu
en paper que té el COAATT. També permetrà oferir nous serveis als
col·legiats.
La primera fase d’aquest projecte consistirà en allotjar els documents registrats/visats digitalment.
Aquesta plataforma allotjarà en següents fases els documents del registre d’entrada / sortida, factures de
proveïdors..., i qualsevol altre document que gestioni el COAATT.

LA JUNTA DE GOVERN
L’actual Junta de Govern va prendre possessió el 28 de maig de 2007, i està formada per:
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President: Julio Baixauli Cullaré
Secretaria de Junta: Montserrat Muñoz Madueño
Tresorer: Jordi Adam Andreu
Comptador: Maria Teresa Solé Vidal
Vocal -Vicepresident: Adolf Quelcuti Carceller
Vocal: Josep Marsal Sans
Vocal: José Luís Hernández Osma
Vocal: Jesús Moreno Martos
Vocal: Francesc Xavier Llorens Gual
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 2010: Nombre de convocatòries, i de Juntes informatives
		
25 Juntes de Govern
		
20 Juntes de Govern informatives
Les reunions són obertes al col·lectiu per tractar temes proposats, prèvia informació de la voluntat d’assistir-hi.

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

ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ
Actes de representació
•
•
•
•
•
•

Assistència a l’assemblea de la Real Societat Arqueològica de Tarragona
Dinars de la Construcció CAATEB Barcelona
Presentació del llibre ‘Els patrons setcentistes de la marina mercant de Tarragona’ del Sr. Josep M. Sanet
Sopar del Col·legi d’Administradors de Finques
Inauguració del Congrés Internacional Rehabilitació i Sostenibilitat organitzat pel CAATEB de Barcelona
Dinar de Germanor del CAAT de Lleida

Relació amb els Consells de Col·legis
L’activitat del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
i del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha estat marcada per l’entrada en vigor del RD
1000/2010, de 5 d’agost, sobre el visat obligatori, i la seva posada en marxa en la vida col·legial.

17
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GESTIÓ COL·LEGIAL
Cens col·legial
El cens de col·legiats residents, a 31 de desembre de 2010, ascendeix a 510
Dades estadístiques de col·legiats
ALTES I BAIXES DE COL·LEGIATS, CONCEPTES

ACTIVITAT 2010

Altes de col·legiats residents

15

Col·legiats habilitats

109

Societats professionals col·legiades residents

2

Societats professionals col·legiades habilitades

12

Baixes col·legials voluntàries

3

Baixes col·legials per defunció

1

Baixes col·legiats no residents

4

Distribució per edats i sexes
Homes

Dones

Total

20-30 Anys

44

27

53

31-40 Anys

116

45

167

41-50 Anys

65

22

89

Més de 50 Anys

205

7

201

TOTAL

430

101

510

Gestió administrativa de MUSAAT i PREMAAT
El COAATT actua com a agent de les companyies MUSAATT (Assegurances) i PREMAATT (Mútua de previsió social), tramitant i assessorant els col·legiats en matèria de responsabilitat civil i previsió social.
Pòlissa de responsabilitat civil
professional de MUSAAT

18

ACTIVITAT
2010

Sistema de cotització PREMAAT

ACTIVITAT
2010

Altes

6

Altes

6

Baixes

5

Baixes i Suspensió prestacions i serveis

9

Modificacions de cobertura de pòlisses

3

Prestació de jubilació

13

Pòlissa errors de replanteig

18

Prestació de viduïtat

---

Reducció de prima per poca activitat

4

Prestació d’invalidesa

2

Cobertura de la franquícia

6

Prestació de natalitat

12

Col·legiats incorporats a la pòlissa
col·lectiva d’inactius

3

Prestació de nupcialitat

7

Pòlisses de societats professionals

---

Prestació d’accidents

1

Pòlisses de taxadors

---

Prestació d’orfandat

---

Baixes pòlissa de taxadors

1

Prestació d’incapacitat temporal per
maternitat biològica

4

Pòlissa per obra en concret

5

Pòlissa d’obres menors

4

Reducció de 50% de la quota mensual
i de les prestacions

1

Pòlissa multirisc oficines

1

Subsidi de defunció

---

Pòlissa multirisc de la llar

4
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EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT CONSTRUCTIVA
L’habitatge residencial nou (a les comarques de Tarragona)
El nombre de nous projectes d’obra nova residencial s’estabilitza al voltant dels 1.200 habitatges anuals.
Els dades sobre habitatge nou residencial al 2010 s’estabilitzen. Especialment els resultats del quart trimestre de
2010 confirmen, tal i con s’insinuava al trimestre anterior, que la caiguda sostinguda en l’inici de nous projectes de
construcció d’habitatge residencial s’estabilitza finalment.
L’obra nova residencial sembla haver tocat fons, perquè si bé globalment 2010 es tanca amb una caiguda del
6,13 % respecte 2009, també s’encadenen cinc mesos consecutius de pujades, un 21,18 % entre juliol i desembre,
un fet inèdit des de començaments de 2006.
Uns 1.200 habitatges nous anuals. Aquest podria ser el punt d’inflexió a la llarga reordenació del sector de
l’habitatge residencial a les comarques de Tarragona. Una producció que es podria allargar segons els diferents
informes econòmics fins mitjans 2013.
Tipològicament , l’habitatge unifamiliar suma el 81% de les obres i és gairebé en el 100% dels casos de promoció privada. Altrament, més del 35 % dels habitatges nous projectats es destinaran a VPO. En aquest sentit
l’esperada retallada de la inversió pública passarà molt probablement, desapercebuda, en l’àmbit de l’habitatge
residencial.

Habitatge residencial nou

2.500

Habitatges
nous visats

Habitatges
nous acabats

1r Trimestre 2009

266

2.209

2n Trimestre 2009

500

1.015

3r Trimestre 2009

293

685

4t Trimestre 2009

262

961

1r Trimestre 2010

428

636

2n Trimestre 2010

136

656

3r Trimestre 2010

439

514

4t Trimestre 2010

237

563

2.000
1.500
1.000
500
0

1r Tri. 2n Tri. 3r Tri. 4t Tri. 1r Tri. 2n Tri. 3r Tri. 4t Tri.
2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010

La distribució territorial dels nous projectes evidencia la desaparició de les promocions de segones residències
als municipis costaners d’una banda, i la concentració als grans municipis, especialment en la ciutat de Tarragona,

Núm. d’habitatges nous visats per comarques
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de primera residencia. El 40 % dels habitatges nous iniciats al 2010 es construirà a la ciutat de Tarragona, uns 480,
una xifra molt per sobre de la resta de municipis.
Núm. d’habitatges nous visats per municipis

600
500
400
300
200
100
0

483

48

43

39

33

25

24

15

15

10

9

9

Mo
n

Tar
r

47

S
t-R
oig alou
de
lC
a
Co mp
ma
rru
ga
Ca
laf
ell
Cu
Sa nit
nta
Oli
v
El a
Ca
tlla
r
Riu
do
ms
Va
lls

49

la

50

afu
l

72

ag
on
Ca a
mb
rils
El
Ve
n
Ro drel
da
l
de
Ba
rà
Tor
Re
r e d us
em
ba
rra

87

Alt

memòria ‘10

COAATT

La segueixen: Cambrils amb 86, el Vendrell amb 79 o Reus amb 54, un 90% menys que a la ciutat de Tarragona.

Habitatges nous visats i acabats
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16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
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Un altre dels indicadors de referència, obres iniciades i acabades, evolucionen paral·lelament des del tercer trimestre de 2009 i confirma la situació d’estancament en la que es troba el sector.
El referent obra iniciada i acabada no ens permet anticipar resultats però sí en canvi ens ofereix una imatge especialment clara de la situació actual. Des de finals de 2006, el punt que marcava l’entrada a la recessió, el nombre
d’habitatges acabats supera al d’iniciats. Una circumstància que molt probablement s’hauria d’invertir per primer
cop cap al tercer trimestre de 2011 per primera vegada.

Núm. habitatges nous visats 2005-2010

18.000
16.000
14.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Desembre

1.721

827

398

131

113

35

Novembre

1.176

1.394

391

147

49

73

937

996

588

138

100

129

1.192

2.220

778

222

136

153

Octubre
12.000

Setembre
Agost

581

1.129

1.112

41

63

157

10.000

Juliol

1.734

1.720

708

280

94

129

Juny

1.166

1.913

1.223

232

104

66

Maig

1.898

1.560

962

205

146

23

Abril

1.259

1.127

1.054

194

250

47

Març

1.659

1.197

1.676

257

71

202

Febrer

1.293

1.345

1.313

373

113

192

Gener

1.141

920

875

292

82

34

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Desembre

975

1.414

1.289

629

393

104

Novembre

1.100

1.476

1.209

1.814

90

348

8.000
6.000
4.000
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Núm. habitatges nous acabats 2005-2010

18.000

Octubre

16.000

755

996

1.193

1.841

478

111

1.108

808

825

1.487

287

186

Agost

604

462

351

669

62
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Juliol

1.139

1.241

1.515

1.134

336

254

Juny

1.035

1.737

2.069

940

259

114

Maig

1.382

1.468

1.505

1.471

363

254

Setembre

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000

Abril

1.194

1.127

1.283

871

393

288

Març

1.170

1.254

1.208

1.026

693

114

Febrer

787

1.498

1.534

1.818

697

290

Gener

962

1.046

1.674

1.365

819

232

4.000
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LA REHABILITACIÓ
La rehabilitació des de principis de 2007 ha rebut un impuls especialment important per par de les Administracions
públiques: el Plan E, l’aplicació d’un IVA reduït, la incentivació fiscal i l’increment dels ajuts a la rehabilitació. A
curt termini es pretén garantir el teixit del sector i pal·liar la destrucció de llocs de treball —al voltant d’un milió
des del 2006. Però la rehabilitació dels edificis i la seva conservació i manteniment és un aspecte fonamental dins
l’entramat urbà, és necessari socialment, culturalment i mediambientalment.
És necessari avançar en aspectes com la responsabilitat ambiental, l’orientació del consumidor cap un consum
sostenible i l’imperatiu de realitzar un canvi en la manera de pensar i construir dels professionals per potenciar
l’eficiència energètica dels edificis i les seves instal·lacions.
Les dades sobre intervencions professionals referides a la rehabilitació d’edificis són eloqüents: des de començament de 2009 podem veure com per primer cop les obres de rehabilitació superen les obres de nova planta, i pot
ser més significatiu, entre 2006 i 2010 el nombre d’intervencions professionals relacionades amb la rehabilitació
s’han multiplicat per dos.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

D’altra banda, la repercussió de les reformes sobre el pes total del sector que es situava habitualment al voltant del
21%, al 2010 ocupa el 40% del total d’obres. Em de considerar que a la resta de l’UE i en condicions econòmiques
normals, el pes dins el sector ronda el 37%
El tipus de reforma que es realitza segons dades de la Secretaria de l’Habitatge en relació al conjunt de les obres
que han rebut subvenció econòmica, un 58.5 % s’han destinats a la reparació de patologies de diversos graus d’intensitat, un 23.2 % a millorar l’accessibilitat i la instal·lació d’ascensors; un 13.37 % a millores a les instal·lacions
d’aigua, llum i gas i un 4.77 % han tingut a veure amb l’aïllament acústic i la millora de l’eficiència energètica.
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ACTIVITAT PROFESSIONAL
Els certificat, especialment els certificats d’habitabilitat, i la redacció d’informes o l’assessorament tècnic, conformen més de la meitat de les intervencions professional realitzades per arquitectes tècnics al 2010, un espai potenciat des de les Administracions públiques i que cada vegada atreu un major nombre de professionals.

Intervencions professionals
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1r Tri. 2n Tri. 3r Tri. 4t Tri. 1r Tri. 2n Tri. 3r Tri. 4t Tri.
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2010

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre

4t Trimestre

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre

4t Trimestre

Seguretat i salut

444

490

383

410

415

473

327

325

Obres

468

529

389

460

442

479

352

329

57

60

57

60

72

69

56

48

Estudis urbanístics

9

8

6

7

9

9

6

7

Control de qualitat

184

231

180

166

171

183

189

127

Informes, certificats i valoracions

887

978

914

1.058

1.031

1.225

1.047

979

4

18

4

13

14

6

2

9

Estudis tècnics

Assessoraments
Estudis econòmics
Amidaments

36

52

40

86

46

43

45

49

9

15

19

29

19

20

17

22

23
La seguretat i salut o el control de qualitat, son intervencions lligades amb l’obra, rehabilitació i obra nova, encara
que la diversificació en sectors com l’obra civil o els usos industrials han suavitzat la caiguda tot i així molt important.
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Intervencions professionals agrupades per tipus d’obra
500
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2009

2010

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre

4t Trimestre

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre

4t Trimestre

Obra nova

374

440

356

360

339

396

313

300

Ampliació

88

142

86

109

106

84

68

39

430

454

372

426

409

464

389

473

57

51

26

56

54

47

25

58

0

2

2

0

0

3

2

3

Conservació i manteniment

17

10

3

11

7

9

6

21

Urbanització

20

11

8

20

6

113

62

57

Instal·lacions

91

115

76

69

98

27

23

42

Enderrocs

25

26

17

29

20

25

25

41

Reforma o restauració
Llicència activitat
Reforç i consolidació

Agrupades segons el tipus d’obra, la rehabilitació d’edificis és l’epai amb un major nombre d’intervencions professionals i la seva evolució és en general molt estables con tendència a l’alça. La gran crisi del sector està relacionada
com es pot veure exclusivament amb l’espai de l’obra nova, que ha passat de les gairebé 9.000 a les 1.300 intervencions en 2010.
Obres d’urbanització, enderrocs, els expedients d’activitat, son un nínxol molt estable professionalment i els
tècnics que habitualment s’han dedicat a el, conserven el seu mercat amb expectatives de creixement entre el 2%
o 3% anual.
24
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Intervencions professionals agrupades per tipus d’obra
10.000
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Obra nova

6.444

7.257

7.847

8.782

8.807

6.406

2.725

1.531

1.348

Ampliació

436

619

604

632

664

687

554

425

297

1.387

1.397

1.757

1.793

1.702

1.896

1.796

1.714

1.735

149

167

207

236

239

205

150

244

184

Reforma o restauració
Llicència activitat
Reforç i consolidació

11

5

4

1

3

2

5

4

8

Conservació i manteniment

21

21

48

18

9

36

29

48

43

Urbanització

9

3

2

3

14

26

23

65

238

Instal·lacions

97

172

202

250

253

268

190

449

190

Enderrocs

49

90

114

138

132

143

128

117

111

25
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ÀREA DE FORMACIÓ
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.
Evolució de les dades de l’àrea de formació
		
Nombre de cursos
Assistents
Col·legiats
Externs

2006
21
791
109

2007
37
950
81

2008
32
883
145

2009
23
619
22

2010
16
642
16

Àrees competencials
FORMACIÓ
Formació continuada:
Programació orientada al reciclatge i actualització de coneixements professionals
Formació instrumental:
Cursos complementaris a la formació específica, que tenen l’objectiu d’introduir i millorar
les habilitats instrumentals dels professionals,
sobretot pel que fa a la utilització i explotació de les noves tecnologies aplicades al món
professional.
Sessions d’empreses:
El COAATT acull periòdicament aquestes sessions, en les que les empreses presenten les
aplicacions pràctiques dels seus productes.
VISITES TÈCNIQUES PRÀCTIQUES
Jornades Tècniques:
Jornades informatives d’assessorament i recolzament en l’entorn laboral dels col·legiats.

Activitat formativa 2010

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 acurada 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 possibilitat 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.

Formació
continuada

Formació
instrumental

Formació
Empresa

Jornades
informatives

Actes
Socio-culturals

9

6

2

1

1

Jornades

17

20

2

1

2

Hores
Lectives

54

39

6

2

3

303

233

28

69

25

Cursos

26

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

Assistents
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ACTIVITATS FORMATIVES

Formació Continuada

n GESTIÓ DE DESPATXOS I HONORARIS
PROFESSIONALS

n TALLERS DE PROJECTES
Davant la situació de paralització d’obra nova en la
que ens hem trobat en aquest període, la junta de
govern del COAATT ha realitzat diverses accions a
fi de facilitar als tècnics la possibilitat de participar
en intervencions que fins ara no eren habituals en
la seva vida laboral. Amb els tallers de projectes, es
pretén posar a l’abast de tots els qui hi participin, les
eines bàsiques per a la redacció de diferents tipus de
projectes i poder-ne fer després un bon seguiment.
Es proposa treballar sobre un document model i del
qual se’n revisaran els aspectes següents: - Memòria descriptiva i constructiva - Documentació gràfica
- Plec de condicions - Tractament dels elements auxiliars - Aspectes relacionats amb la seguretat (Estudi
de seguretat. Estudi bàsic...)
Professorat:
Sr. Ángel Casas . Arquitecte i Arquitecte
Sra. Gemma Muñoz Sória- Arquitecta i Arquitecta tècnica,
professora de la EPSEB - UPC
Sr. Fernando Murguizur STAFF Piscines
Sr. Juan Jose Lloret - Enginyer

Aquestes jornades s’han pogut realitzat de forma
conjunta, o modular, participant en cadascun dels
tallers de manera independent.

Aquesta jornada te l’objectiu de revisar tots aquets
aspectes, la seva importància en el context econòmic
i professional actual, i la reva repercussió a curt i mig
termini.
Professorat:
Sr. Carles Puiggros Lluenes . Arquitecte tècnic i aparellador.

n CÀLCUL D'ESTRUCTURES PER A APARELLADORS
Realitzar els càlculs senzills per a projectes de rehabilitació, tals com estintolaments o implantacions d’ascensor de forma senzilla i pràctica.
Professorat:
Sra. Gemma Muñoz Sòria . Arquitecta i Arquitecte tècnic
Professora de EPSEB – UPC

n VALORACIONS I FINANCES
El curs pretén facilitar els conceptes de valoracions i
finances, donant a conèixer el mètodes més utilitzats
per a poder realitzar un informe de valoració o taxació.
Aquesta és una de les sortides professionals que està
tenint més demanda.
Professorat:
Sr. José Babiloni Gomis. Arquitecte Tècnic i professor de la
UJI
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n INFORMES PERICIALS
S’ofereix un curs per a donar coneixements i habilitats per redactar informes de valoració de danys en
edificis existents, a fi de facilitar eines en una de les
activitats que té més sortida dintre del nostre camp
laboral.
El curs està impartit per arquitectes i arquitectes
tècnics, professors universitaris.

MÒDUL FORMIGÓ
MÒDUL FÀBRICA
MÒDUL FUSTA
MÒDUL ACER - PEDRA

Professorat:

Professorat:

Sr. Ángel Albert Esteve, Sr. Ángel Pitarch Roig i Sra. Beatriz
Sáez Riquelme, Arquitectes Tècnics i professors de la UJI.

Sra. Gemma Muñoz Sòria . Arquitecte i Arquitecte tècnic
Professora de EPSEB – UPC
Sra. Vanessa Aulesa Caro . Arquitecte tècnic Professora de
EPSEB – UPC.

n GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO
Durant els anys del boom immobiliari, a Catalunya
es van arribar a gestionar fins a 7 milions de Tones de
residus de construcció i enderroc a l’any, dels quals
un 70% eren residus d’enderroc d’edificacions i la
resta provenien de restes dels processos de construcció d’obra nova. Sovint aquest residus s’eliminaven
de les obres sense que ens plantegéssim a on anaven
a parar o si hi ha alguna possibilitat d’aprofitar-los.
La cada vegada més creixent preocupació per la protecció del medi ambient, la preservació de la natura
i del paisatge, porta a què els sobrants i residus en
general s’hagin de controlar mitjançant una gestió
adequada, que vagi més enllà de la simple deposició
en un abocador controlat.
Aquestes motivacions i d’altres són les que ara ja
fa 16 anys, varen portar al Departament de Medi
ambient de la Generalitat de Catalunya a la publicació del Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcció. No obstant, un dels
objectius bàsics del decret, que era el de arribar a
l’aprofitament i el reciclatge dels residus de construcció no s’ha aconseguit ni de bon tros, i l’objectiu concret del programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya 2002-2006 (PROGROC)
d’arribar a un 60 % de reciclatge, es va quedar en
un 3 %. Posteriorment, el decret d’ecoeficiència i
el Reial Decret 105/2008, han aportat la novetat de
programar les operacions de reciclatge als projectes,
situació en la que ara ens trobem.
Professorat:
Sr. Toni Floriach, Arquitecte tècnic. Director d’execució
d’obres. Construction Management. Col·laborador en temes de medi ambient i formador del COAATB
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El programa està compost per quatre mòduls ben
diferenciats que tractaran depenent del materials la
problemàtica en la rehabilitació.

n PROJECTES DE REHABILITACIO
Conèixer els sistemes estructurals dels edificis d’habitatges antics i moderns.
- Diagnosticar les causes dels danys que presenta i
avalua la seva gravetat.
- Elegir i dissenyar la forma d’intervenció més fonamentada i adient a cada cas.

Formació Instrumental
n PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA APARTOT (VERSIÓ 5)
Presentar la nova versió del programa AparTot i
explicar el funcionament del nou apartat de CQO
(Control de Qualitat d’Obra) de forma pràctica, aplicat.
Professorat:
Sr. Amadeu Escriu, Arquitecte tècnic. Gabinet Tècnic de
CECAM.

n INTERNET I EL SEU ENTORN
La implantació del visat digital a principis de setembre
de 2010, en va donar peu a programar una sèrie de
cursos per actualitzar o donar coneixement sobre eines bàsiques informàtiques, al voltant d’internet, que
es convertiran en imprescindibles per a poder utilitzar
el nou sistema de visat que està a punt d’entrar en
funcionament.
Aquestes sessions les ha portat en Jaume Cabré,
informàtic i tècnic del departament d’informàtica del
COAATT.
Connectar-se i navegar
Aquest mòdul ens introduirà en el món d’internet,
preparant el nostre ordinador per a la connexió, ensenyant-nos els diferents navegadors més comuns
de la xarxa, com accedir a les pàgines que ens interessen, configurant les nostres preferències... Aprendrem a fer descàrregues d’arxius, i instal·lar-los al
nostre sistema.
Comunicar-se per la xarxa
Aquest segon mòdul ens introduirà en el món de
les comunicacions a traves de la xarxa. Aprendrem
a configurar la nostra compte de correu, i a enviar
i rebre documents, adjuntant documents annexos,
enllaços...i a configurar el nostre correu per a classificar els documents, rebutjar spam...

Coneixerem les xarxes de comunicació més utilitzades: messenger, facebook... així com la possibilitat de
fer compres a través de la xarxa.

n NOVES EINES PER AL COMPLIMENT DEL CTE I SOLU-

Eines pel nou visat digital
En aquest tercer mòdul es presentaran les eines imprescindibles per poder realitzar el visat digital.
La generació i tractament de documents PDF:
¿perquè cal enviar els documents en PDF? ¿Com es
generen? ¿Quant ocupen i com es poden comprimir?
La signatura digital: Quines garanties de privacitat té,
com aconseguir-la i com introduir-la en el nostres documents. IDE-CAT i DNI electrònic.
Primera presentació del visat digital.

Aquesta Jornada Tècnica té per objecte donar a conèixer el Catàleg de Solucions Ceràmiques per al
compliment del CTE, desenvolupat per Hispalyt i l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo TorrojaCSIC, l’eina Silensis de disseny acústic d’edificis i els
sistemes Silensis de parets de maó que compleixen les
exigències del Document Bàsic de Protecció davant
del Soroll (DB-HR) del CTE. Els sistemes Silensis de parets de maó apareixen recollits en el DB-HR del CTE ja
que garanteixen uns resultats d’aïllament acústic “in
situ” superiors als exigits en la normativa.
En la jornada s’explicarà la manera de projectar i
les regles bàsiques d’execució de les parets de maó
Silensis.

Professorat:
Sra. Gemma Muñoz Sòria . Arquitecta i Arquitecte tècnic.

CIONS SILENSIS, PARETS CERÀMIQUES D’ALT AÏLLAMENT ACÚSTIC”
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n NOU SOFTWARE PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE
CONTROL DE QUALITAT

El programa CDO Qualitat creat per l’empresa Altra
software i que el COAATT distribuïa de manera gratuïta per als col·legiats, desapareix i serà substituït
per una nova aplicació més completa i millorada que
utilitza també un nou entorn de treball que canvia
substancialment respecte de CDEO Qualitat.
L’objectiu de la jornada es el de presentar i introduir als usuaris en aquest nou entorn de treball
i les possibilitats de l’aplicació Altra Quality per la
redacció i seguiment del control de qualitat en edificació.
Professorat:
Sr. Enric Heredia Campmany-Gaudet, Arqutiecte Tècnic,
consultor d’estructures i director d’Altra Software

Formació Empreses
n CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS RESIDENCIALS

Jornades Tècniques
n GESTIÓ DEL PATRIMONI. COM PROTEGIR EL NOSTRE
PATRIMONI? COM RESERVAR-LO?

Darrerament s’han dictat una sèrie de sentències
desfavorables on els col•legiats veuen afectat el seu
patrimoni per garantir les responsabilitats civils no cobertes.
Per altra banda, el COAATT, sovint rep consultes
respecte les opcions de tipus de societat i les seves
avantatges. Per aquet motiu s’ha pensat en fer una
jornada informativa sobre la gestió del patrimoni, a
fi de cercar fórmules per poder valorar millor les següents qüestions:
- com està de protegit el nostre patrimoni davant
sentències desfavorables?
- com protegir el nostre patrimoni?
- com protegir als nostres hereus?
- quin tipus de societat és més convenient? Quines
són les avantatges fiscals i la de responsabilitat
de cadascuna.

- NOU MÈTODE SIMPLIFICAT

-

-

-

Conèixer el procediment tècnic i administratiu per
certificar energèticament edificis de nova construcció.
Conèixer l’estat de l’art de diferents mètodes de
certificació, concretament els mètodes simplificats.
Conèixer el mètode simplificat CeO2, desenvolupat per ANDIMAT i la càtedra de Termodinàmica
de la Universitat de Sevilla.

Professorat:
Sr. José M. Domínguez, Enginyer industrial. Responsable
d’Assistència i Promoció Tècnica a Gas Natural Comercial
SDG.

Professorat:
Sr. César Aguirre, assessor fiscal del COAATT
Sra. Mireia Esteban, professional de la Caixa personal de
Caixaterrassa.

n TAULA RODONA DE TÈCNICS MUNICIPALS
La transposició de les directives europees, especialment l’anomenada llei Òmnibus, conjuntament amb
el projecte de Reial Decret que parla del visat voluntari i obligatori, introdueix una profunda reforma en el
sistema de control dels tècnics i els projectes.
Perquè el control tant dels aspectes legals: identitat
de l’autor de treball, disposar de la titulació habilitant, no estar suspesos o inhabilitats, no concorre en
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incompatibilitat legal o disposar d’una assegurança
de Responsabilitat Civil; com dels aspectes tècnics:
documentació amb la suficient aparença de viabilitat
legal, competència professional, l’existència d’una
còpia d’arxiu que es presumeix autèntica o la justificació de la normativa específica i els criteris emanats
d’una altra administració; que actualment garanteix
el visat, continuen vigents. I és necessari revisar les
responsabilitats legals del no compliment d’aquests
controls i com podran realitzar-se segons el redactat
final del RD.
Caldrà valorar que si es suprimeix el visat de la direcció facultativa de les obres. Com i qui controlarà
que existeix Direcció d’Execució. No costa imaginar
un escenari en el que un sol tècnic assumeixi aquest
paper en contra de la distribució competencial de la
LOE.
En relació amb la seguretat de les obres, suposarà
a la pràctica la reducció dràstica de les coordinacions
de seguretat, ja que la Inspecció de treball manca
dels mitjans humans necessaris per arribar a totes les
obres, i òbviament, la capacitat professional que es
desvirtuarà totalment.
D’altra banda el propi legislador incorpora a la Llei
una disposició addicional sobre el control documental de les administracions públiques i la capacitat
d’aquestes per decidir establir amb els col·legis professionals o altres entitats els convenis o contractar
els serveis de comprovació documental, tècnica o sobre el compliment de la normativa aplicable que considerin necessaris relatius als treballs professionals.
És per tot això, per la profunditat i les seqüeles que
la supressió del visat pot provocar en un futur immediat, que el COAATT vol reunir als diferents tècnics municipals i comarcals per tal de considerar la
seva opinió, proposar sortides o altres models de col·
laboració eficients que estan en funcionaments i que
el propi Reial Decret fomenta, el visat de qualitat o
d’idoneïtat.

Professorat:
Sr. Meritxell Escudé, Advocada del Gabinet Escudé Advocats associats SCP, assessors del COAATT.

n REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE EL REIAL DECRET
1000/2010

Reunió informativa en la qual es tractaran les modificacions que suposarà el RD 1000/2010 en la regulació del visat de treballs professionals, d’acord amb les
prescripcions introduïdes per la Llei Òmnibus.
n JORNADA DE L’HABITATGE
Jornades sobre Habitatge Protegit, la Inspecció Tècnica del Edificis i el Certificat d’Aptitud Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Retrospectiva de l’Habitatge de Protecció Oficial :
Pla pel Dret a l’Habitatge 2009 - 2012. L’Habitatge
Protegit : Subvencions a la rehabilitació d’habitatges
i a la Inspecció Tècnica dels habitatges , i el Certificat
d’Aptitud.
PONENTS:
Sra. Consuelo Fernández González. Cap de Negociat del
Servei d’Informació, Qualitat de processos i Atenció Ciutadana de la Secretaria d’Habitatge Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Sr. Joaquim Gascó i Palacín. Director General de Promoció
de l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Sr. Jordi Navarro Lliberato. Director Territorial d’Adigsa a
Tarragona, del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya.
Sr. Carlos Salvador López, Cap de Serveis de Conservació
del Parc de l’Habitatge, i
Sra. Mercé Codina, Cap de Serveis de Rehabilitació del departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya.
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PUBLICACIONS TÈCNIQUES
MANUALES PROFESIONALES
Amb la voluntat de donar suport als professionals en l’actualització continuada de coneixements, a més de l’activitat 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.

NOVETATS DE L’ANY 2010

Els autors Lino Cuervo i Tomàs Ferreres, reconeguts especialistes en patologies, són els autors dels nous
volums de la col·lecció, centrats en la prevenció d’humitats

Vol. IX
PREVENCIÓN DE HUMEDADES I.
Prevención de humedades en cubiertas y
en edificaciones enterradas.
Lino Cuervo Menéndez i
Tomás Ferreres Gómez
2010 - 30 cm ; 196 páginas
ISBN: 978-84-92465-37-8

Vol. X
PREVENCIÓN DE HUMEDADES II.
Protección frente a la humedad de
condensaciones en los edificios’.
Lino Cuervo Menéndez i
Tomás Ferreres Gómez
2010 - 30 cm ; 148 páginas
ISBN: 978-84-92465-38-5
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Vol. VIII
AISLAMIENTO ACÚSTICO EN
LA EDIFICACIÓN.

Vol. VII
AISLAMIENTO TÉRMICO EN
LA EDIFICACIÓN.

Proyecto, cálculo, control técnico
y administrativo. Adaptado al
cte db-hr

Limitación de la demanda
energética DB-HE 1 e iniciación
a la calificación energética

Josep M. Querol Noguera.
2009. 169 p.
ISBN: 978-84-95624-96-9

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.

Vol. III
AISLAMIENTO ACÚSTICO EN
LA EDIFICACIÓN.

El cálculo de la demanda energética como herramienta de diseño

Proyecto, cálculo, control técnico
y administrativo

Josep Solé Bonet
2004. 136 p.
ISBN: 84-95624-25-7

Josep M. Querol Noguera
2003. 168 p.
ISBN: 84-95624-17-6

[Descatalogat per la nova ed. adaptada al CTE]

[Descatalogat per la nova ed. adaptada al CTE]

Vol. II
TRATAMIENTO DEL AGUA Y
PREVENCIÓN DE DAÑOS EN
EDIFICIOS. Red sanitaria, cale-

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

facción, torres de refrigeración y
piscinas.

Jorge Marcó Gratacós
2002. 160 p.
ISBN: 84-95624-13-3

QUADERNS TÈCNICS
El Col·legi es va proposar publicar materials de referència per als professionals, textos breus, útils, i de molta actualitat, 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’aquesta col·lecció.

Decret 55/2009,
sobre les condicions
d’habitabilitat dels
habitatges i de la cèdula
d’habitabilitat.
21 cm
2009
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Intervenció
administrativa de les
activitats amb incidència
ambiental.
71 p.; 21 cm
Octubre 2005

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

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

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

Les bastides:
recomanacions per al
muntatge, manteniment
i desmuntatge.
64 p.; 21 cm
Març 2005

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

L’amidament: criteris per
a les diferents partides de
l’obra.
7 p.; 21 cm
Març 2005
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DISTRIBUCIÓ I VENDA
Tel. 977.212.799 (ext. 5)
a.e.: publicacions@apatgn.org
PATROCINI I PUBLICITAT
serveisexterns@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 matenen
acords de distribució amb diverses llibreries que faciliten l’arribada 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

NOUS ACORDS SIGNATS EL 2010
VUESTROS LIBROS
Llibreria tècnica virtual
A Internet: http://www.vuestroslibros.com
MAIREA LIBROS
Llibreria de la ETS d’Arquitectura de Madrid
A Internet: http://www.mairea-libros.com/  
LIBRERÍA INGENIERÍA Y ARTE
Madrid
A Internet: http://www.ingenieriayarte.com
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NAOS LIBROS
Madrid
A Internet: http://www.naoslibros.es

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

Guia de serveis

COAATT

ATENCIÓ I ASSESSORAMENT AL COL·LEGIAT
COMUNICACIÓ DIRECTA AMB EL COAATT
Centraleta: 977 212 799 • Fax: 977 224 152
info@apatgn.org · secretaria@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
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 previsió mútua (PREMAAT i RETA).
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Assessorament en sinistralitat: Centralitza les consultes i sol·licituds de col·legiats pel que fa a expedients de sinistres i denúncies presentades per particulars 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 situació de l’obra (generalment per les mesures de seguretat), que ajuda en la tramitació de l’expedient, tant
a MUSAAT, com a l’advocat corresponent.
L’any 2010, el servei d’inspecció ha realitzat 2 inspeccions relacionades amb accidents laborals i 28
informes de deficiències en matèria de seguretat i
salut laboral.
Coordinació d’assessorament: Es coordina la tramitació d’expedients que són derivats a les assessories
externes per dur a terme els corresponents expedients, com poden ser la defensa jurídica d’un col·
legiat davant un procediment judicial.

Assessors externs del COAAT
ASS. JURÍDICA Sr. Xavier Escudé (Tarragona)
		
Sr. Cèsar Aguirre (Tarragona)
		
Sr. Ricard Foraster (Reus)
ASS. FISCAL

Porras Garcia Assessors

ASS. LABORAL Assessoria Félix González

RESUM D’ACTIVITAT 2010:
GESTIÓ DE SINISTRES DE MUSAAT
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Judicials

59

62

53

82

55

53

Extrajudicials

20

16

24

30

19

16

Comunicació Preventiva
(CP)

10

15

11

18

11
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Judicials/Extrajudicials/
CP No residents

2

5

1

1

1

9

Judicials/Extrajudicials/
CP Habilitats

25

26

21

21

9

20

TOTAL

116

124

110

152

95

135

ASSESSORAMENT ADMINISTRATIU DE VISAT

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 tramitació 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 encàrrecs, sempre que estigui al seu abast fer-ho.
Per dur a terme aquestes tasques, el departament
compta amb els fulls de gestió de visat necessaris per
corregir 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’expedient.
Per facilitar les presentació dels encàrrecs, els col·
legiats compten amb un arxiu de fulls de gestió de visat
que poden descarregar des de la web als espais habilitats.
L’assessorament administratiu de visat, compta amb
el suport del Gabinet Tècnic, que recull els casos que

sobrepassen les atribucions del primer.
El Gabinet Tècnic, paral·lelament amb els serveis de
visat, realitza en aplicació del Decret 1000/2010 sobre
el visat obligatori, la revisió de la documentació tècnica
i administrativa d’aquelles intervencions professionals
que ho requereixen: projectes d’obra, activitats, estudis
de seguretat, etc.
El departament realitza també amb el suport del
Gabinet Tècnic i el departament de Sistemes d’Informació, l’assessorament, formació, gestió i tramitació de
les sol·licituds de visat digital realitzades mitjançant el
FrontEnd de l’oficina virtual del COAATT.
Mitjançant el sistema de visat digital que va entrar
en funcionament al setembre de 2010, es realitzen
aproximadament un 4% del total dels visats.
Especialment funcional respecte del sistema presencial habitual, el visat digital s’utilitza especialment en el
cas de certificats d’habitabilitat, informes o certificats,
però la seva implantació no serà totalment efectiva fins
que l’Administració no incorpori un servei de tramitació
virtual de tràmits efectiu i ràpid.
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ASSESSORAMENT TÈCNIC

Tel. 977 212 799 (ext. 3)
a.e.: gabtec@apatgn.org
El principal objectiu del Gabinet Tècnic del COAATT és
assistir i assessorar els aparelladors, arquitectes tècnics
i enginyers de l’edificació en el desenvolupament de la
seva tasca professional.
Paral·lelament s’ofereixen també els seus serveis
d’assessorament a altres professionals del sector, els estudiants i la societat en general.
El Gabinet Tècnic ofereix:
• Assessorament 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.
• En col·laboració amb el Centre de Documentació
del COAATT, recerca, propostes en col·laboració
amb els millors recursos i serveis pels professionals i
l’estudiant
• Introducció de paràmetres mediambientals en 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 novetats en normativa i legislació. Seguiment i accions dels canvis legislatius.
• Realització d’eines, documents i guies d’assessorament tècnic i normatiu

ACTIVITAT 2010
L’assessorament tècnic o professional vers els col·legiats
realitzat al 2010 des del Gabinet Tècnic del COAATT
es concentra especialment en tot allò relacionat amb
els aspectes formals de la documentació, la capacitat
professional del tècnic, els honoraris professionals o la
valoració de solucions constructives puntuals. L’atenció
als col·legiats conforma més del 77 % de les consultes
ateses.
Globalment es manté el nombre de consultes ateses
respecte 2009, un total de 913. En detall es van atendre
un 8% menys de consultes dels col·legiats i es van fer
fins a un 14% menys de trameses d’informació tècnica,
comercial o bibliogràfica.
El càlcul de costos professionals, les novetats legals i
formals, i especialment les implicacions del nou entorn
normatiu, son els principals dubtes que es van intentar
resoldre.
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El nou entorn, les prioritats i les necessitats dels
col·legiats, la ràpida comunicació que ens permet la informàtica, 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 comunicació entre els col·legiats i els Ajuntaments, entre
el col·legiats i el Col·legi, siguin els principals objectius.
L’espai web relacionat amb l’àrea tècnica del COAATT va rebre 5.640 consultes el 2010, 3.639, dins l’espai
Recursos Documentals i relacionades amb la consulta o
descàrrega de documentació tècnica i de suport.

El nombre de consultes que han realitzat els estudiants d’arquitectura tècnica i enginyeria de l’edificació
en relació a temes d’assessorament tècnic i professional, un aspecte cada vegada més important, conserva
el resultat respecte del passat 2009.
L’assessorament a particulars creix en canvi de manera important, fins un 55%. 205 consultes relacionades habitualment amb què o com realitzar un tràmit
administratiu: certificats, legalitzacions, informes sobre
patologies, etc.

CONSULTES I ASSESSORAMENT TÈCNIC
2005

2006

2007

2008

2009

2010

% 09/10

Col·legiats

453

1.356

1.432

1.237

751

690

-8,12%

Particulars i professionals

110

452

356

251

132

205

55,30%

47

94

87

72

21

18

-14,29%

Informes tècnics o comercials

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
afectats per un accident laboral en obres de la seva responsabilitat, discrepàncies tècniques o gestió de renuncies.
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En aquests casos, un tècnic del gabinet tècnic es desplaça al lloc de l’accident per elaborar-ne un informe, o
per reconèixer l’obra i informar de les incorreccions en
matèria de seguretat laboral o altres temes.
L’any 2010, el servei d’inspecció ha realitzat 2 inspeccions relacionades amb accident laborals i informes
de deficiències, i 28 sobre certificats finals d’obra.
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SERVEIS GENERALS
ESPAI DEL COL·LEGIAT

El COAATT ha habilitat a la pròpia seu col·legial dos
espais 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 material 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
gestions. 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 programari 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 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:
Altra Quality
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
			 UrbiCAD. Gestió de residus de construcció
			 i demolició
			 Prevenció de riscos PRLC. Lex Nova
n Càlcul d’estructures:
			 Cype
			 Calculateh
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CENTRE DE DOCUMENTACIÓ · BIBLIOTECA
Tel. 977.212.799 (ext. 5)
a.e.: biblioteca@apatgn.org

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
BIBLIOTECA COAATT
POSEM AL VOSTRE ABAST

La missió d’aquest servei és la de recollir, sistematitzar 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 i la formació reglada.

• 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

2010: resum d’activitats i serveis
Col·legiats
Consultes ateses

834

Personal del COAATT
Estudiants i pre-col·legiats
‘Formació a la carta’
Llibres

Préstecs

606

Servei d’Obtenció de documents (SOD)

228

Anuncis de licitacions d’obres i serveis publicats

269

Anuncis d’oferta pública i oposicions

36

Bibliografies de suport a la formació
Projectes de rehabilitació; Ecoeficiència en Edificació; Gestió integral;
Informes pericials; Càlcul d’estructures.

526
92
147
69
486

Articles tècnics

51

Hemeroteca i Revistes

69

Legislació i normativa

123

Altres

105

5

SISTEMES D’INFORMACIÓ
Tel. 977 212 799 (ext. 2)
a.e.: informatica@apatgn.org
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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 manteniment 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.
Gestió de contrasenyes i perfils d’usuari:
Des d’aquest departament es gestiona també l’accés dels col·legiats a les plataformes pròpies del Visat
/ Registre Digital, i a tota la informació professional i
econòmica que es proporciona des del lloc web (Àrees
restringides), i Despatx AT. Cal contactar amb aquest
departament per sol·licitar perfils d’accés, o canvis de
contrasenyes.

Formació i suport en gestió col·legial digital:
Per tal de donar suport a la integració de la gestió
col·legial digital, al llarg de 2010 s’han realitzat diversos cursos sobre el funcionament pràctic del programari
necessari, de la plataforma de Visat / Registre Digital, i
sobre l’obtenció i utilització de la signatura digital imprescindible per dur-lo a terme.
Des del departament de Sistemes d’Informació, s’ofereix
a tots els col·legiats el servei d’assistència informàtica per
resoldre problemes puntuals amb els sistemes 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
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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 protecció inclòs

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
particulars 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 altres professionals, la llista dels col·legiats interessats
a forma part per actuar en qualitat de pèrit judicial
en l’àmbit de la província de Tarragona i als partits
judicials esmentats amb anterioritat en aquest escrit.
• Test de l’edifici. Es gestiona en col·laboració el Departament de Medi Ambient i Habitatge, la realització 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 Biblioteca i Documentació revisa ì actualitza diàriament
la informació sobre processos selectius de personal
tècnic per a les administracions públiques.

• Licitacions de l’Administració pública. El Servei
de Biblioteca i Documentació revisa ì actualitza diàriament els anuncis i convocatòries de licitacions de
les diferents administracions dins l’àmbit geogràfic
del COAATT.
• Subvencions. El Servei de Biblioteca i Documentació revisa ì actualitza diàriament les diferents subvencions que Ens Locals, Autonòmics o Estatals,
ofereixen en els aspectes relacionats amb el sector
de la construcció.
• Altres sortides professionals. El Servei de Biblioteca i Documentació revisa ì actualitza periòdicament la informació que en l’àmbit de la formació
o en el desenvolupament de l’exercici professional,
podeu trobar, fora del nostre país.
Les ofertes de particulars realitzades al 2010 baixen
globalment respecte 2009 un 11%. Solament creix en
el cas dels certificats d’habitabilitat: s’han sol·licitats un
2% més 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 reflectir l’actual situació econòmica i professional, aquestes busquen un tècnic amb experiència en la licitació
d’obra pública, tan pel que fa a la preparació de la
licitació com al control d’obres.
Assessoria de treball ha gestionat la distribució, elaboració i facturació de 70 test de l’edifici per a la Generalitat de Catalunya i 20 sol·licitats directament per la
comunitat de propietaris l’any 2010.
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PARTICULARS
Aixecament planimètric
Amidaments

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Abs. 09/10

7

8

5

7

2

0

-2

2

3

2

0

0

0

0

194

212

277

207

179

184

5

Certificat

8

8

4

3

3

5

2

Coordinació

1

1

1

0

0

0

0

Direcció d’obra

11

11

13

2

1

1

0

Expedient d’activitat

17

20

21

9

4

3

-1

Informe

79

81

61

49

26

14

-12

Legalització

3

1

3

2

5

2

-3

Memòria valorada

2

1

0

1

2

1

-1

Projecte i direcció

27

27

15

14

11

0

-11

Taxació

11

11

8

5

5

2

-3

Cèdula habitabilitat

Estudis de seguretat
TOTAL
OFERTES EMPRESES

2

1

1

1

0

0

0

364

385

411

300

238

212

-26

51

72

82

32

14

15

1

L’espai web assessoria de treball, actualitzat diàriament
pel servei de documentació i biblioteca del COAATT, i
on es poden consultar les ofertes de promotors privats,
licitacions de serveis i obres de l’Administració pública,
i oposicions a places de l’Administració, és amb molta
diferència el més consultat, va rebre al 2010, 10.464
consultes.

Licitacions

296 Anuncis de licitació
d’obres i serveis

Oferta pública

36 Anuncis d’oferta
pública i convocatòria
d’oposicions

Anuncis
publicats

LLOGUER D’EQUIPS
Tel. 977.212.799 (ext. 5)
a.e.: info@apatgn.org
Formulari de sol·licitud de lloguer:
www.apatgn.org » Serveis al Col·legiat »
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 certificat 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.
• Els serveis de lloguer que sobrepassin els 7 dies
s’incrementaran en un 50%.

EQUIPAMENT DISPONIBLE
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Metro Làser Leica (Distanciòmetre)

Nivell Òptic Wild Nk

Escleròmetre

Multidetector 3 En 1

Sonòmetre

Taquímetre Fet 500

Nivell Òptic Geo 10 X 22

Tacòmetre

Taquímetre Leica T-100

Trípode i mira

Taquímetre Wild T-05

SERVEIS EXTERNS

Tel. 977 212 799 (ext. 6)
a.e.: serveisexterns@apatgn.org

Aquest any 2010, el departament de Serveis Externs,
davant la davallada de demanda d’assegurances decennals, tot risc i del servei de OCT, ha reconduït la seva
trajectòria.
S’ha centrat en la oferta del cursos d’Adaptació al
Grau d’Enginyeria d’Edificació, que ofereixen les diferents universitats, i mitjançant convenis o acords puntuals, hem facilitat la informació necessària i col·laborat
en la tramitació i impartició dels cursos.
Un dels acords que ha tingut mes bona acollida, ha
estat el que s’ha realitzat amb la Universitat Jaume I

de Castelló, un acord de docència compartida que ha
permès que s’imparteixin part de les classes a les dependències del COAATT a Tarragona.
Aquesta primera edició que s’ha portat a terme de
Febrer a Juny ha acollit 56 tècnics, i durant el mes de setembre s’ha iniciat la segona promoció amb 65 tècnics
més que preveuen graduar-se al Juny de 2011.
Serveis externs ha potenciat també el lloguer de sales i espais per a entitats externes, per a la realització
de cursos, xerrades o altres actes. Amb aquesta finalitat
s’han realitzat acords amb altres entitats que han estat
realitzant la seva formació a les nostres dependències.
Mitjançant el departament de serveis externs, s’ha
consolidat la publicitat que dona suport econòmic a la
revista TAG i a la resta de publicacions o actes que realitza el COAATT, com ara el sopar col·legial, o jornades
informatives patrocinades per empreses.
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Contractació d’OCT
Decennal
Serveis de contractació

Tot Risc

Assegurances
relacionades amb la
construcció

Responsabilitat Civil Promotor-Constructor
Responsabilitat Civil Autopromotor
Altres pòlisses

Laboratori d’assaigs
Sala Polivalent
Lloguer d’Espais

Sala d’actes
Aula informàtica
Revista TAG
Enllaç

Publicitat

Web
Manuales Profesionales
Quaderns tècnics
Fulletons de butxaca
Gremis del sector

Vinculació amb
entitats

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 serveis a preus reduïts.
Les condicions dels avantatges i descomptes es poden consultar al lloc web col·legial.

SOFTWARE

de arquitectura y construcción

COM-CAL

R

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

REOC
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REMETI

COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ
Tel. 977 212 799 (ext. 5)
Edició: publicacions@apatgn.org
Continguts tècnics: gabtec@apatgn.org
Publicitat: serveisexterns@apatgn.org
Configuració informàtica: informàtica@apatgn.org

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.

WEB COL·LEGIAL

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 professionals a
qui representa el COAATT.
Els canals d’informació del COAATT s’orienten a cobrir 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 tecnològic amb la voluntat d’aprofitar-ne els avantatges
sense perdre el rigor de la publicació impresa.
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http://www.apatgn.org

El lloc web del COAATT es consolida com un servei més al col·legiat,
i una font d’informació i referència necessària sobre l’activitat social i professional del col·lectiu amb un total de més de 42.000
entrades, que han registrat un total de 187.000 pàgines del web
col·legial des de la seva apertura el mes de març 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 (Assessoria de
Treball, Patrocini, Formació a mida...) i als particulars (Atenció de
consultes i orientació, informació sobre subvencions i accessibilitat...).

AGENDA D’ACTIVITAT. Missatges ‘RECORDEU’ i ‘Comunicacions COAATT’
Tel. 977.212.799 (ext. 5)
c.e.: publicacions@apatgn.org
Arxiu: Tots els enviaments de l’any en curs
www.apatgn.org » El Col·legi » Publicacions »
Comunicació amb el Col·legiat
RECORDEU · Agenda d’activitat del COAATT. L’enviament per
correu electrònic de les activitats setmanals es va iniciar l’any 2007,
i al llarg del 2010, amb un total de 30 missatges enviats, es consolida com un mitjà molt vàlid per recordar l’activitat col·legial: 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 comunicar.
Aquest butlletí s’envia a tots els col·legiats que han consignat
una adreça de correu electrònic al registre de col·legiats a través
de la Secretaria.
Totes aquestes informacions es desenvolupen en profunditat a
l’informatiu mensual ENLLAÇ, i al web col·legial.
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Puntualment, s’elaboren monogràfics sobre temes d’especial interès: Aquests correus porten el nom de COMUNICACIONS COAATT. Durant 2010 s’ha fet un total de 17 monogràfics, destacant:
En defensa del Visat i de la professió
En defensa de la professió. Recollida de signatures
Accés al Grau en Enginyeria d’Edificació
Reunió informativa sobre el RD 1000/2010
ACTUALITZACIÓ DE CONEIXEMENTS:
Residus de la construcció
ACTUALITZACIÓ DE CONEIXEMENTS:
ITE, de la Inspecció Tècnica d’Edificis
Avantatges en formació
Informes de taxacions d’habitatges
Finançament de la Prima Fixa de RC de MUSAAT
pel 2011
Cata de vins amb maridatge.

INFORMATIU Enllaç
Edició: Servei de publicacions del COAATT
Tel. 977 212 799 (ext. 5)
a.e.: publicacions@apatgn.org
Arxiu digital (2006-2010):
Totes les revistes a text complet
www.apatgn.org » El Col·legi » Publicacions » Comunicació amb el col·legiat
Per rebre l’Enllaç per correu-e:
Comunicar-ho a la Secretaria del COAATT
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És el butlletí mensual de comunicació del COAATT
amb tots els col·legiats.
Paral·lelament, l’’Enllaç’ és també el mitjà de comunicació 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 Secretaria 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.

REVISTA TAG
Consell de redacció: info@apatgn.org
Col·laboracions: publicacions@apatgn.org
Arxiu (1993-2010): Totes les revistes a text complet
www.apatgn.org » El Col·legi » Publicacions »
Publicacions Institucionals » TAG
Publicitat: Serveis Externs COAATT
Tel. 977.212.799 (ext.6)
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’administració 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 ininterrompuda, el 2008 es va inaugurar l’arxiu digital de la revista, on és
possible consultar la col·lecció complerta (1993-2010)
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TAG. Núm. 59 (4t trimestre 2010)
Reportatge: El Corte Inglés a Tarragona: Un model constructiu
Accessibilitat: El sistema normatiu per a la promoció de l’accessibilitat
SAACU: L’Aparellador, el seu tècnic de capçalera
Gabinet tècnic: Dades de síntesi: 3r trimestre de 2010
Assessoria jurídica: El Visat Obligatori, voluntari, i el convenient. F. Xavier Escudé Nolla
Actualitat: A la recerca del Temple d’August: La intervenció arqueològica a la
nau central de la Catedral de Tarragona. Josep Macias; Andreu Muñoz Melgar,
Imma Teixell
Territori: El turisme patrimonial, un nou impuls pel Camp de Tarragona. Joan
Jaume Iniesta Girona
Cultura: Construir els ex-libris. Marià Casas Hierro
Espai al temps: Els corsaris colombians. Josep Maria Sanet i Jové
Patrimoni: Com cau una casa? Benjamí Català. La simbòlica medieval. Antoni
Bladé. Arquitectura modernista (10). Josep Maria Buqueras. Un escultor reusenc.
Ramon Ribera Gassol.

TAG. Núm. 58 (3r trimestre 2010)
L’entrevista: Jordi Navarro, director d’Adigsa i representat d’Habitatge de la Generalitat a Tarragona
La professió: Sobre el visat i la posició col·legial. Un instrument de garantia.
Homenatge als aparelladors amb 50 i 25 anys de servei
Gabinet Tècnic: Dades de síntesi, 1r trimestre 2010. La rehabilitació. [+ Full
d’errata]
Activitat col·legial: Taula rodona amb els tècnics d’ens locals i comarcals. J.
Cabezas Rectoret, fotògraf. Dues grans obres de recuperació a Vila-seca. Antoni
Gelabert: un xilògraf excel·lent
Viatges: El terratrèmol del 27 a Xile. Acerca del terremoto en Chile.
Espai al temps: Travessies perilloses. Dades inèdites sobre la gent de mar
Patrimoni: Jocs i joguines a l’antiguitat. Arquitectura modernista (9). Les portes
ferrades.
Sostenibilitat: Nueva directiva europea de eficiencia energética
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TAG. Núm. 57 (2n trimestre 2010)
L’entrevista: Francesc Xavier Grau, rector de la URV.
Gabinet Tècnic: Construcció industrialitzada. El balanç entre
practicitat i utilitat?
Sostenibilitat: Proyecto Gaia (VI y VII) Las 7 viviendas más
avanzadas de España. Luis de Garrido
Rehabilitació: La restauració del castell de Vila-seca (4). Objectius, justificació i abast de la proposta. Rubén Heras Tuset, i
Miquel Orellana Gavaldà
Formació: Els aparelladors i arquitectes tècnics es preparen al
COAATT per ser enginyers d’edificació
Activitat col·legial: Valoritzar Tarragona.
Viatges: Pujada d’un col·legiat a l’Aconcagua: la recerca d’un
somni. Marcos Soler Pérez.
Espai al temps: Règim econòmic d’un bergantí-goleta transatlàntic, 1819-1820. Josep Maria Sanet i Jové
Publicacions: Dos manuals professionals per a la prevenció
d’humitats.
Patrimoni: Raspall, l’arquitecte compromès amb els teatres. El ‘Coliseo Mundial’ de Tarragona.
Amador Álvarez González.
Patrimoni: El ferro forjat de Poblet (II) . La restauració del monestir: bressol artístic. Antoni Carreras Casanovas. Pobles i llogarrets abandonats. Benjamí Català Benach. Arquitectura modernista (8). Josep Maria Buqueras

TAG. Núm. 56 (1r trimestre 2010)
Gabinet tècnic: Dades de síntesi del sector
Sostenibilitat: Proyecto Gaia (5)
Enginyeria: Domótica e inmótica, una apuesta de presente
Normativa: Principales novedades del nuevo reglamento técnico de gas
Activitat col·legial: Mostra fotogràfica
La professió: Per què el seu tècnic de capçalera?
Espai al temps: Nissagues marineres setcentistes (i IV)
Patrimoni: Vauban i els margeters bisbalencs. Arquitectura
modernista a Tarragona (7). El ferro forjat de Poblet (I)
Assessoria jurídica: Malus
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ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ
Premsa: Gabinet Tècnic
Tel. 977.212.799 (ext. 3)
a.e.: gabtec@apatgn.org ·info@apatgn.org
Arxiu (2005-2010): Totes les aparicions del COAATT
en premsa a text complet, a:
www.apatgn.org » El Col·legi » Publicacions »
Publicacions Institucionals » Dossiers de Premsa

Part de les responsabilitats del COAATT, es 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 trimestralment 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.
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CAMPANYA ‘L’aparellador, el teu tècnic de capçalera’
‘La Salut del teu habitatge en mans de tècnics col·legiats’ és la campanya de premsa i comunicació adreçada
al públic general que el 2010 ha iniciat el col·legi per posar en valor i destacar els avantatges de contractar tècnics
col·legiats. Amb el mateix objectiu, questa campanya és recolza també en l’obertura del nou servei SAACU, Servei
d’Atenció i Assessorament a Consumidors i Usuaris.

IMATGE DE LA CAMPANYA EN PREMSA

PRESÈNCIA DEL COAATT ALS MITJANS DE PREMSA
Diari de Tarragona. Dimarts 30 de novembre.
[ESPECIAL CONSTRUCCIÓ]
Entrevista: Julio Baixauli. ‘La salut del teu habitatge, en mans de tècnics col·legiats’ [Anunci]
Més Tarragona. Dimarts 30 de novembre.
[ESPECIAL CONSTRUCCIÓ]
‘El Servei d’Atenció i Assessorament a Consumidors i Usuaris del COAATT, i la nova Inspecció Tècnica
d’Edificis’
Revista AlPort. Núm.45 (4t trimestre de 2010)
‘SAACU: Servei d’Atenció i Assessorament a consumidors i usuaris del COAATT’
http://www.estrictamentevinos.com.
Dilluns, 15 de novembre
‘Cata de vinos: Bodega de Muller en el COAATT’
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Diari de Tarragona. Dissabte 17 de juliol
‘Los arqueólogos creen que han encontrado el templo
de Augusto’
Més Tarragona. Dijous 27 de maig
‘Es presenta el llibre ‘Els patrons setcentistes de la
marina mercant de Tarragona’
Diari de Tarragona. Dimecres 5 de maig
‘L’Eina del Vendrell ayuda a las empresas a iniciar su
actividad’

Més Tarragona. Dimecres 28 d’abril
Especial Col·legis Professionals.
‘La Inspecció tècnica i la nova cultura de la
rehabilitació d’edificis’. [Anunci]
Notícies TGN. Dimecres 3 de març
Tema de la setmana. ‘La província encapçala la
davallada estatal en projectes d’obres’
La Vanguardia. Divendres 19 de febrer
Especial Col·legis professionals. ‘
Temps d’adaptació’
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SERVEIS A EMPRESES I PARTICULARS
SAACU, Servei d’atenció i assessorament a consumidors i usuaris
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www.apatgn.org » Serveis als Particulars
Tel. 977.212.799 (ext. 3)
a.e.: gabtec@apatgn.org
L’octubre de 2010, es va inaugurar el SAACU, un nou
servei destinat a particulars.
El servei ofereix l’assessoria tècnica, legal i professional, de manera gratuïta, a usuaris, consumidors i professionals del sector.
El 2010, entre octubre i desembre, s’ha assistit 18
consultes de particulars sobre la tramitació administrativa de la cèdula d’habitabilitat, com accedir a subvencions o l’abast de patologies existents.
Què és? Què fa? Què ens pot oferir? Com contactar? El SAACU sorgeix amb l’objectiu de millorar la comunicació entre els professionals col·legiats i els consumidors i usuaris. Vol apropar encara més la figura de
l’aparellador, arquitecte tècnic o, com s’anomena a partir d’ara Enginyer d’Edificació, a particulars, comunitats
de propietaris, usuaris, APIs i administradors de finques,
i difondre i implantar la figurar del tècnic de capçalera.
El SAACU ofereix els serveis d’un tècnic col·legiat
quan sigui necessari realitzar obres de rehabilitació, de
reparació de façanes o per fer la instal·lació d’ascensors,
quan sigui necessari obtenir una cèdula d’habitabilitat,
tramitar expedients d’activitat, fer l’Avaluació Tècnica
d’Edificis (TEDI) per sol·licitar una subvenció, informació

sobre la Inspecció tècnica d’edificis (ITE), demanar informes sobre patologies, obtenir peritatges de danys, etc.
El SAACU garanteix qualitat de servei, responsabilitat professional i seguretat jurídica als seus usuaris i
ofereix: contactar amb tècnics col·legiats disponibles,
assessorament i seguiment al llarg de tot el tràmit i garantia de supervisió tècnica i administrativa.
‘La Salut del teu habitatge en mans de tècnics col·
legiats’ és la campanya de premsa i comunicació adreçada al públic general que el 2010 ha iniciat el col·legi
per posar en valor i destacar els avantatges de contractar tècnics col·legiats.

SERVEIS A EMPRESES
www.apatgn.org » Serveis a les empreses
Tel. 977.212.799 (ext. 6)
a.e.: serveiexterns@apatgn.org

PUBLICITAT / PATROCINI:
El COAATT posa a disposició de les empreses del sector
que ho considerin oportú diferents espais de comunicació per contactar amb més de 500 col·legiats, ens locals,
gremis de la construcció i altres col·legis professionals.
Cada espai està pensat per satisfer les diferents necessitats de promoció, difusió, comercialització i informació; una eina de comunicació de les empreses del
sector, ja siguin fabricants, distribuïdors, constructors,

promotors, despatxos professionals o tècnics. En definitiva, qualsevol empresa que vulgui arribar als arquitectes tècnics, aparelladors i enginyers d’edificació de
Tarragona.
Els espais són uns mitjans idonis per donar a conèixer els seus productes o serveis i establir contactes amb
els arquitectes tècnics, usuaris dels espais i serveis, i lectors dels mitjans de comunicació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Tarragona.
DEMANDA DE TÈCNICS:
El Servei d’Assessoria de Treball del COAATT, mitjançant
l’espai de recerca de tècnic, ofereix a empreses i l’Administració pública la possibilitat de difondre entre els
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col·legiats les seves ofertes de treball o accedir-hi a una
preselecció de tècnics segons les especificacions indicades al formulari de sol·licitud
ASSEGURANCES:
Des del COAATT treballem amb qui ens dóna garantia i cobertura legal per poder tramitar les pòlisses tant
d’obligada contractació, com d’aquells productes que
ens donen estabilitat i seguretat. Treballem amb empreses expertes en el sector que protegeixen els vostres
interessos. Oferim rapidesa, seriositat i rigor en l’emissió
de pòlisses. Som experts i coneixem el sector. Tenim una
àmplia gamma de productes a uns preus veritablement
competitius. Els productes líder són:
Pòlissa de garantia decennal: Garantia de contractació obligatòria per als habitatges de nova construcció
destinats a la venda.
Tot risc construcció: Assegurança per a la teva obra
durant el període d’edificació.
RC. Promotor-Constructor: Cobertura de responsabilitat civil de promotor i/o constructor.
RC. Autopromotor: Per habitatges unifamiliars de
construcció i ús propi, executat per tercers. Cobreix la
responsabilitat civil durant el període edificatori.
Altres productes: Altres pòlisses de responsabilitat civil, (enginyeries, gabinets tècnics, administracions...) fetes a mida. Pòlisses d’accidents individuals i col·lectius.
Multirriscos per a la llar o per a comerços i oficines.
OCT:
Des dels serveis externs del COAATT, oferim la contractació d’OCTs, amb garantia de qualitat. Això què vol
dir?
1) Que totes les empreses amb qui treballem compten amb arquitectes tècnics que visitaran les vostres
obres
2) Que us assessorem amb certesa del reconeixement
de l’OCT per part de l’assegurança
3) Que tots els informes s’entregaran dintre d’un període establert, entre cinc i quinze dies, en funció de
l’informe i a partir que s’hagi rebut tota la documentació necessària per a la seva redacció
4) Que un cop emès l’informe, el propi departament
se’n fa càrrec de trametre’l a la companyia per a
l’emissió de les pòlisses, sense menester més tramitacions que les estrictament necessàries.
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LABORATORI D’ASSAIG: CITAM, laboratori d’assaigs
de la construcció.
Són experts en els àmbits de control de formigó i geotècnia, i amb experiència contrastada en el dos sectors,
disposen de tota la confiança del nostre departament.
Tenim contacte permanent amb el laboratori, fet
que facilita la possibilitat d’informar de forma immediata l’OCT del resultats del geotècnics i/o del trencament de les provetes, per a evitar possibles incidències
en l’evolució de l’obra.
Control de formigó: La confecció i realització de series
de provetes de formigó i aportació de resultats directament al departament per agilitzar la realització d’informes.
Geotècnia: Realització de sondejos, i presa de mostres i
assaigs“in situ” per a reconeixements geotècnics.
FORMACIÓ A MIDA:
El COAATT ofereix a les empreses, entitats i institucions
programes de formació especialitzats en el camp de la
construcció, la seguretat en el treball, o eines de treball
específiques per tècnics. L’objectiu és desenvolupar els
coneixements dels tècnics creant programes de formació en funció de les necessitats de l’empresa a qui va
dirigit.
Formació a mida: Cursos orientats al reciclatge i
actualització dels coneixements tècnics dintre de diferents àrees: control de qualitat, materials, seguretat i
salut a l’obra, etc.
Cursos complementaris a la formació específica que
tenen l’objectiu d’introduir i millorar les habilitats instrumentals dels professionals, sobretot pel que fa a la
utilització i aprofitament de les noves tecnologies de la
informació.
Altres cursos desenvolupats a la mida de les necessitats de les empreses
LLOGUER D’ESPAIS COAATT:
La seu de Tarragona del COAATT, compta amb sales de
reunió i aules de formació aptes com a espais de trobada per a reunions puntuals, cursos, xerrades, col·loquis i
presentacions. Les sales estan completament equipades
i acondicionades. Aquests espais estan disponibles per
a ús per part d’entitats, associacions, empreses o particulars que necessitin un lloc adequat per portar a terme
les seves iniciatives o celebracions d’actes.

vida col·legial

Vida col·legial

COAATT

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

SOPAR DE GERMANOR I HOMENATGE AL COL·LEGIAT
L’11 de juny es va celebrar al restaurant l’Orangerie l’anyal sopar de germanor i homenatge a companyes i
companys pels seus anys de professió. En la foto: el president, el vicepresident i la secretària del Col·legi amb els
aparelladors distingits.

50 anys de professió:
Pedro Santos Rupérez
José Luis García Martínez.
25 anys de professió:
Ramon Valls Bausá
Jordi Torres Gavín
Emilio Sorribas Martín
Agustí Sevil Ferrer
Josep Maria Balanyà Fort
Josep Anguera Cubells
Guifré Colet Creus
Gabriel Tell Vallverdú
Víctor Mateo Cerdà
Adriana Cortasa Vidal
Ángel García López
Salvador Puig Bosch.

Sopar de germanor
i homenatge als col·legiats

L’Orangerie, Vila-seca · Tarragona
11 de juny de 2010
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VISITA TÈCNICA A VILA-SECA
El Castell de Vila-seca rehabilitat, i el Parc de la Torre d’En Dolça recuperat
El seguiment que es va fer des de la revista TAG de les obres de rehabilitació i substitució de cobertes del Castell de
Vila-seca, va concloure el 5 de juny amb una visita a les obres guiada pel tècnic que les ha dut a terme.
La visita va incloure també un recorregut guiat pel tècnic responsable per la ‘Torre d’en Dolça’, un espai recuperat
que ha estat objecte d’interessants obres de recuperació i urbanització, de la història i evolució de les quals també
es farà ressò la revista TAG.
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Els dos arquitectes responsables de la rehabilitació: Rubén Heras Tuset, i Miquel Orellana Gavaldà –responsables
també de la sèrie d’articles sobre aquest tema publicats al TAG-, van guiar la visita, compartint amb els col·legiats
els aspectes tècnics més rellevants de l’obra

La visita va incloure també un recorregut guiat pel tècnic responsable per la ‘Torre d’en Dolça’, un espai recuperat
que ha estat objecte d’interessants obres de recuperació i urbanització, de la història i evolució de les quals també
es farà ressó la revista TAG.
Josep Poblet i Tous, Alcalde de Vila-seca, i President de la Diputació de Tarragona, va rebre el grup del COAATT.
Josep Mª Rofes Sans (Enginyer municipal de l’Ajuntament de Vila-seca), va acompanyar el grup en la seva visita
al Parc de la Torre d’En Dolça —ubicat entre Vila-seca i La Pineda—, l’antic abocador d’aquestes poblacions, que
mitjançant les actuacions urbanístiques sofertes, s’ha convertit en un gran parc públic amb la destacada presència
de l’anomenada Torre d’En Dolça, una torre de guaita del S.XVI que ha estat restaurada completament.
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JORNADA GASTRONÒMICA:
Cata de vins amb maridatge
La bodega De Muller, va oferir el 25 de novembre un tast dels seus millors vins, molts d’aquests premiats al Concurs
de Vins embotellats de la D.O. Tarragona, que anualment organitza el Consell Regulador de la DO Tarragona. La
presentació de la sessió va anar a càrrec dels enòlegs de la casa, que guiaren sobre com fer la degustació dels vins
amb els cinc sentits per apreciar totes les qualitats que els situen dins la DO Tarragona.
Al llarg de la sessió, es van poder degustar 6 vins i un cava maridats amb les degustacions proposades pels enòlegs.

MOSTRA GRÀFICA:
‘Ex-libris d’ahir i d’avui’: Mostra d’ex-libris de la construcció

Marià Casas Hierro, col·legiat ara ja retirat, i qui va
ser president del col·legi entre els anys 1976-81, i
1983-89, i qui ha compaginat tota la vida la tasca
professional amb la dedicació vocacional a l’art, va
oferir al COAATT la oportunitat de mostrar una tria
d’ex-libris de la seva col·lecció, les il·lustracions o el
personatges dels quals giren entorn l’ofici de la construcció.
La mostra que es va poder visitar al COAATT contenia exemples prou interessants, tant des del punt de
vista estètic ja que abasta tot un segle de moviments
artístics, com des de l’històric o els personatges als
quals estan dedicats.
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CAMPANYA DE NADAL INFANTIL
El President i la Junta de Govern us desitgen

Amb el lema: ‘Apropament de les cultures’,
tema escollit per la Unesco com a motiu de treball per al 2010, els nens
participants van presentar els seus dibuixos, que
serviran per il·lustrar les
accions de la Fundació
Tarragona Unida durant
el proper any.

Bon
Nadal
2010

Dibuix finalista del 6è Recull de dibuix infantil
Diada de Reis 2010: “Apropament a les cultures”
Autor: Josep M. Marsal Fargas – 10 anys

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 tres-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.
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Presentació
La Fundació Privada Tarragona Unida és una Organització No Governamental
(ONG) que es dedica al foment de la solidaritat dins del món de la construcció, respectant i millorant l’entorn, amb la missió de contribuir 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 Fundacions 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 i el benestar, i, en especial l’alimentació, el vestit, la
vivenda, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris”. Aquest dret universal és un dels pilars fonamentals més importants d’actuació de la Fundació
Tarragona Unida.
Actuem sota el convenciment que costa menys fer-ho bé que malament i que
hi ha solucions a la majoria de problemes que creen barreres a les persones
discapacitades o amb dificultat de moviment. Criem que amb la suma de
petites i/o grans actuacions farem una societat més justa i accessible. Fem del
món la terra de tothom, sense exclusions.

Càrrecs del patronat
Degut a l’espiració de alguns càrrecs i la
renúncia presentada per algun membre
del patronat de la Fundació Tarragona
Unida, s’ha procedit a la renovació de
tots els membres del patronat, restant
així:
President:
President del Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Tarragona, que
delega la representació al Sr. Adolf Quetcuti Carceller.
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Vicepresident:
Sr. Jesús Moreno Martos
Secretari:
Sr. Josep Maria Buqueras Bach
Tresorer:
Sr. Jordi Adam Andreu
Vocals:
Sr. Francesc Xavier Llorens Gual
Sr. Maria Teresa Solé Vidal
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Activitats
Assessorament i
disseny ajut tècnic
A petició de l’Associació
d’Esclerosi Múltiple de Tarragona es va procedir al disseny i assessorament per la
col·locació d’una barana en
l’accés principal de l’Hospital
de dia Mas Sabater al carrer
Ceferí Ollé s/n de Reus, per
facilitar l’ajut i accessibilitat
dels usuaris d’aquest centre
al seu interior.

Accessibilitat a l’aire lliure

El futur social, econòmic i laboral passa per un respecte més gran cap al nostre entorn amb més i millor
atenció a les persones que més la necessiten. Sense
coneixement no hi ha respecte. I sense respecte no
hi ha acció positiva. I per a fer tots aquests canvis es
necessita de la participació d’una part important de
la població. Segons el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 el 40% de la gent presenten algun
tipus de discapacitat o de mobilitat reduïdes temporals o permanents. Llavors perquè no tenir en conta
aquesta part tant important d’aquestes persones en
les accions i treballs que duem a terme en llocs a
l’aire lliure com, platges, parcs, espais naturals, etc?
Els dies 5, 6, 7 i 8 de juny a Tarragona es va celebra

el I Fòrum d’accessibilitat a l’aire lliure que es feia al
nostre país amb la participació dels millors experts
del país i on la fundació a través del Col·legi, es va
involucrà decididament en la divulgació d’aquest esdeveniment.
Per primer cop professionals de l’arquitectura, enginyers, dissenyadors, polítics, educadors, gestors de
parcs urbans o naturals, tècnics municipals, responsables de platges, etc., varen compartir experiències, productes, dubtes, coneixements i projectes de
futur
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Recull de dibuix Nadal-Reis

7è

Els Reis Mags esperen el teu dibuix

recull de dibuix infantil REIS 2011
La Fundació Tarragona Unida convoca als fills, filles, néts i nétes d’Aparelladors,

Tècnics i Enginyers d’Edificació del Col·legi de Tarragona. Seguirem
Com cada any Arquitectes
la Fundació
Tarragona
Unida
organitzar
el recull
enguany
la modalitat 1 dibuix
per 1 regal, que entregaran
els Reisva
Mags,
el dia
6 de gener de 2011 a 2/4 d’1 del migdia al COAATT, a cada nen personalment.
de dibuix dirigit
als quemés
de la dels
casa,
elspensat
fills, filles, néts i
Aprofitant
el 2011 esmenuts
celebrarà l’any internacional
boscos, hem
adient que la temàtica dels dibuixos vagi dirigida en aquest sentit.
nétes dels col·legiats.
Tema: El
del teu
entorn
Aquest any -2010el bosc
Tema dels
dibuixos,
aprofitant que es va
celebrar l’any internacional
d’apropament
a
les cultures va girar
Bases per participar:
fer-ho: fills, filles, néts, nétes dels col·legiats residents del
P Poden
sobre aquest fet
actual,
de
rellevant
importància
dins la societat
COAATT.
anys (ambdues incloses). Els nens de 0 a 3 anys podran
P Edat: de 4aa 10
actual. Apropament
les
cultures.
Una
altre
forma
de veure, des
rebre el regal del Rei facilitant, únicament, les seves dades.
Inscripció:
serà el dibuix,
junt
amb les seves dades, social.
que el nen farà i
de els ulls dels Pmes
petits,
la
integració
s’entregarà al COAATT.
Només
un dibuix
per participant.
El dibuix escollitP va
ser,
com
en altres edicions, la base per a fer la
P Mida: foli DIN A4 (en el full que es facilita).
felicitació de Nadal
2010
del
o blanc i negre.
P Dibuixos pintats a mà, a colorCol·legi

P Data límit d’entrega: 20 de desembre de 2010 a qualsevol oficina del
COAATT.

P Exposició dels dibuixos: a partir del 3 de gener de 2011.
Dibuix
finalistaa ladel
Recull
vingueu, personalment,
diada 6è
de Reis
rebreu
P Tots els participants que

de dibuix infantil
Diada de Reis 2010: “Apropament a les cultures”.
Els dibuixos passaran a ser propietat de la Fundació per poder-los
utilitzar en properes activitats. Autor: Josep M. Marsal Fargas – 10 anys
un obsequi que us entregarà el vostre Rei Mag.

P

P Important: darrere del dibuix cal fer constar: nom i cognoms del

participant, data naixement, curs, adreça, CP i població, telèfon, nom i
cognoms del pare, mare, avi o àvia col·legiat i núm. de col·legiat.

http://dhpedia.wikispaces.com/2011,+A%C3%B1o+Internacional+de+los+Bosques

Gestions

Objectius per al 2011

• Reunions amb el responsable de la Associació
de paràlisi cerebral la Muntanyeta sobre el
projecte d’ampliació de les seves instal·lacions.
• Contacte amb l’AEHT Associació d’empresaris
d’Hostaleria de la província de Tarragona per
la proposta d’una guia d’hotels adaptats
• EMAT-FUNDACIÓ ESCLEROSI MULTIPLE per
l’acondicionament i accessibilitat del entorn i
’espai exterior de l’hospital de dia Mas Sabater
de Reus

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, elaborat per el COAATT, d’accessibilitat a les platges.

Relacions institucionals
S’han mantingut contactes de forma regular amb:
• Ajuntament de Tarragona, Institut de Servei al
Disminuït.
• Fundació la Muntanyeta.
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directori de serveis

DIRECTORI DE SERVEIS
OFICINES COL·LEGIALS, Comunicació directa amb el COAATT
BÚSTIES D’ATENCIÓ ALS
COL·LEGIATS

junta@apatgn.org

info@apatgn.org
suggeriments@apatgn.org

Directori de serveis

COAATT

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. Camí Reial 13-17 (L’Eina - Viver d’empreses), Planta 3a · 43700 El Vendrell
Telèfon / Fax: 977.664.940 · a.e: delegacio_vendrell@apatgn.org
Visats: (Únicament col·legiats residents). Dimarts de 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. Inscripció a cursos

Meritxell Gispert

formacio@apatgn.org

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
BIBLIOTECA

Alexandra Fortuny

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

SERVEI DE PUBLICACIONS
Publicacions tècniques i culturals
Alexandra Fortuny
Butlletins electrònics i revistes col·legials

publicacions@apatgn.org

INFORMÀTICA
Assistència Informàtica

Jaume Cabré

informatica@apatgn.org

SERVEIS EXTERNS
- Assegurances
- OCT · Laboratori d’Assaigs
- Patrocini 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

Lluís Roig

tarragonaunida@apatgn.org

ONG, Tarragona Unida
ONG, Tarragona Unida
Assessories Externes
Assessoria Jurídica

Escudé Advocats (Tarragona)
Cèsar Aguirre (Tarragona)
Ricard Foraster (Reus)

Assessoria Fiscal

Porras Garcia Assessors

Assessoria Laboral

Assessoria Félix González

secretaria@apatgn.org
Tel. 977.212.799 (ext.1)
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Rbla. President Francesc Macià, 6
43005 Tarragona
Tel. 977 212 799
Fax 977 224 152
www.apatgn.org
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