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Un any de molta activitat i ple de projectes
 
Un nou període, un nou mandat, una gran satisfacció i un gran orgull. 
Un veritable repte en els temps actuals, però amb ganes i amb l’obligació 
d’aconseguir defensar i millorar la professió. Per a qui? Principalment per 
a la gent jove, gent que comença, però també amb i per a la gent amb 
experiència que ara està vivint moments difícils, de grans transformacions. 
Amb l’ajuda de tots, ho aconseguirem, aprofitarem per readaptar-nos, som 
gent de cintura, som gent que sap la duresa del clima, dels materials i de 
les persones, som gent preparada que cal explotar els nostres valors i co-
neixement.
 
Hem passat un gran procés democràtic, les eleccions del COAATT el passat 
mes de juny, amb uns índex de participació increïbles, això vol dir que creiem 
i valorem el Col·legi, i això també vol dir que hem de continuar esforçant-
nos-hi més. De nou agraïm als candidats de totes les candidatures la seva 
dedicació, i també als vocals d’anteriors legislatures perquè, a més de creure, 
han contribuït amb la seva dedicació a fer el Col·legi que tenim avui.

L’any 2011 ha estat un altre any de contenció de despeses, de novetats 
normatives, i de grans canvis, i amb aquest ja en portem quatre, però hem 
aconseguit mantenir i augmentar els serveis que prestem, perquè creiem i 
confiem en el Col·legi com a valedor dels col·legiats i de la professió. Sense 
deixar-se emportar per altres, amb els nostres mèrits i virtuts, i reconeixent i 
millorant els defectes i les deficiències.
 
Com a Col·legi hem sabut adaptar-nos a la nova realitat i hem començat el 
nou mandat amb ganes i amb la convicció que sabrem ajudar i defensar el 
col·lectiu i la professió, dins i fora del territori. Com a tècnics especialistes, 
aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació sabrem aprofitar els 
canvis i sabrem estar preparats.
 
Un any ple d’activitats i serveis, de realitats com podeu veure a la Me-
mòria: millores en formació, millores en els serveis d’assegurances, oferi-
ment de més serveis d’assessoria, més presència i relacions en institucions i 
mitjans de comunicació, projecció en serveis a internet, així com la voluntat 
de mantenir els aspectes socials i culturals, entre d’altres.

El prEsidEnt informa
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Però també ha estat un any ple de projectes, sorgits de la junta o de vo-
saltres, aprofitant els moments de canvi i de valorar el futur, que centrarem 
en la professió, les noves tecnologies i en marcar les línies estratègiques que 
han de formar part de les noves oportunitats que ens porta aquesta nova 
realitat.
 

Julio Baixauli Cullaré



m
em

òr
ia

 1
1

COAATT

7

Un exercici molt difícil

No és cap secret que el 2011 —any molt electoral i de canvis i noves propostes 
polítiques— ha estat marcat per una activitat econòmica que no acaba d’aixecar 
el vol, fins al punt que molts parlen ja no de desacceleració ni estabilització sinó 
de “recessió”.

Tot i el fort component de la construcció en l’anàlisi de dades a Espanya, aquest 
sector ja no és senyalat com gairebé l’únic culpable i es parla de “crisi financera i 
manca de diners” per escometre nous projectes i mantenir el nivell de vida actual.

Les xifres són les que són i no les maneguem totes, però el que és evident és que 
potser en anys res no tornarà a ser igual, per exemple l’obra nova (de la caiguda, 
veure informe del Gabinet Tècnic en aquesta Memòria 2011). Amb diferent com-
portament, la VPO i la rehabilitació —la qual ja supera en intervencions a l’obra 
nova, i tot apunta a què encara creixerà, només hem de fixar-nos en Europa on les 
obres de reforma i rehabilitació representen el 39 per cent.

Responsabilitat mediambiental i social

El problema energètic i la responsabilitat medioambiental són objectius prioritaris 
ara i en les futures dècades. És un repte econòmic i és una garantia de supervi-
vència eliminar d’una manera progressiva les emissions de CO2, i per a això és 
necessari l’ús millor de les energies actuals, la seva renovació i l’incorporació de les 
energies netes (sol, vent, aigua i altres). i és fonamental el paper dels tècnics en els 
edificis, en la fase de projecte i en la d’execució i manteniment. És un sector que 
requereix formació i alhora ha de donar formació i resposta al consumidor. Tampoc 
podem baixar la guàrdia en seguretat.

En aquest any, ha començat a moure’s una iniciativa del Col·legi, inaugurada a la 
tardor del 2010: el SAACU: Servei d’atenció i assessorament a consumidors i usu-
aris. Al 2011 s’han fet consultes de particulars sobre la tramitació administrativa 
de la cèdula d’habitabilitat, com accedir a subvencions o l’abast de patologies 
existents. 

També vetllant per la professió, el Col·legi ha propulsat el Servei d’Assessoria de 
Treball, com a mitjancer i comunicador bidireccional entre l’Administració i l’Em-
presa, d’una banda, i els arquitectes tècnics, de l’altra.

Encara queda molt per desenvolupar aquests nous serveis, però enllaça amb la 
voluntat d’un Col·legi que vol mirar endins i enfora.

 CONTEXT DE LA PROFESSIÓ
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Professió liberal

Tot i que sempre hem entés la nostra professió com a un “exercici liberal”, hem 
exercit —conjuntament amb altres col·legis i organitzacions— una forta pressió 
sobre les lleis “liberalitzadores” que afecten en molts aspectes la seguretat i la 
qualitat en les obres i els serveis, amb un clar perjudici per a la societat. Tot i això, 
tenim clar que hem de ser millors i que els problemes ens han de generar un plus 
de productivitat i creativitat. 

En molts punts, demostrem el respecte a la llei amb criteris d’eficàcia:

•  Amb el Consell de Col·legis, hem continuat defensant el Grau d’Enginyeria 
d’Edificació, com a reconeixement universitari i social i garantia de futur, sense 
deixar de preparar l’adaptació.

•  Després del fort impacte de la no obligatorietat del visat, hem impulsat el “vi-
sat digital”, que ha crescut progressivament durant el 2011.

•  Estem complint amb la LOPD (la llei orgànica de protecció de dades).

Així mateix, estem desenvolupant noves eines:

•  La tramitació online de la Cèdula d’Habitabilitat.
•  El programa Gestbuild com a solució professional en les àrees administrativa, 

executiva i de control de qualitat.
•  La botiga virtual i altres elements d’aplicació web.
•  L’inici de la digitalització dels documents col·legials.

Formació i difusió

Amb menys recursos, no hem abandonat ni la formació ni la difusió. Si mirem les 
estadístiques, podem observar que al 2011 es van fer més cursos i amb més as-
sistents que a l’any precedent. Concretament es van realitzar 30 cursos, amb una 
assistència de 797 persones.

Hem continuat amb les publicacions com a eines de difusió i de memòria. Podem 
assegurar que som el Col·legi amb el millor i més regular servei de publicacions 
de tots els col·legis de la demarcació i som també punt de referència per a altres 
organitzacions. Pensem en la revista TAG, el butlletí Enllaç i en la web col·legial.

Assemblea i pressupostos

Tenint molt clar que la Junta del COAATT compleix un mandat democràtic i uns 
mandats, convoquem assemblees per retre comptes. Atenent també a la duresa 
del moment, l’assemblea de 15 de desembre de 2011 va aprovar un pressupost 
per a aquest exercici reduït en un 7 per cent, però mantenint un gran nivell de 
serveis i sense pujades en les quotes i en els drets d’intervenció.

Es va aprovar també arranjar la nau antiga del Polígon Francolí i adequar el local 
del carrer Joan Miró. Hem de ser els primers en tenir cura del nostre patrimoni. 
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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 

 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 Con-

sumidors i Usuaris
- Catàleg de la Biblioteca i Centre de Documentació
- Descàrrega de documentació administrativa
- Consultes i assessorament...
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 ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS

L’assemblea és l’òrgan sobirà del Col·legi i està inte-
grada 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 col·legiades.

ACTIVITAT 2011

ASSEMBLEES GENERALS
24/03/2011: Assemblea general ordinària d’apro-
vació liquidació exercici 2010.

Destacant:

•	 L’aprovació	 de	 la	 liquidació	 dels	 pressupostos	 de	
l’exercici 2010, essent el resultat de despeses pressu-
postàries del -12,82% i el resultat d’ingressos pres-
supostari del 2,89%.

•	 Aprovació	de	la	memòria	d’activitats	2010,	presen-
tada per les diferents comissions.

15/12/11: Assemblea general ordinària d’aprova-
ció de pressupostos d’explotació i d’inversions de 
l’exercici 2012 consolidat.

A destacar

Amb el pressupost per l’any 2012 es pretén seguir 
amb la línia de contenció dels anys anteriors, reduint 
el pressupost un 7% per aquest nou exercici i man-
tenint tots els serveis que s’estan prestant en aquests 
moments, sense pujades en les quotes ni en els drets 
d’intervencions. Es recull i es comparteix la voluntat de 
ser molt acurats en el control de la despesa, i preveure 
mecanismes d’actuació en cas de desviacions en amb-
dós sentits.

Així mateix, es va aprovar dur a terme dues intervencions 
en dos espais propietat del Col·legi per a millorar el seu 
rendiment o servei envers el Col·legi i els seus col·legiats. 
Aquests dues inversions són per arranjar la nau antiga 
del Polígon Francolí, així com adequar el local ubicat al 
c. Joan Miró.
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 ELECCIONS COL·LEGIALS

El dia 9 de juny es van celebrar eleccions per escollir la Junta de Govern per 
als propers 4 anys. Es van presentar tres candidatures, resultant guanyadora la 
llista encapçalada per Julio Baixauli Cullaré amb 179 vots (51,14%), obtenint la 
candidatura encapçalada per Albert Clarasó 105 vots i l’encapçalada per Xavier 
Ribes 61 vots. També hi va haver 5 vots en blanc.

La jornada va registrar una participació del 68,62%, un percentatge estimable 
atès que eren unes eleccions corporatives, exercint el seu vot 350 col·legiats 
d’un total de 510.

 LA JUNTA DE GOVERN

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

Activitat 2011:  Nombre de convocatòries, i de Juntes informatives
  21 Juntes de Govern 
  19 Juntes de Govern informatives

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

President: Julio Baixauli Cullaré
Vicepresident: Adolf Quetcuti Carceller
Secretari: Francesc Xavier Llorens Gual
Tresorer: Jordi Adam Andreu
Comptador: Maria Teresa Solé Vidal
Vocal 1: Montserrat Muñoz Madueño
Vocal 2: José Luis Hernández Osma
Vocal 3: Yolanda Fernández Vázquez
Vocal 4: Gemma Blanch Dalmau
Vocal 5: Agustí Sevil Ferrer

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

Composició de la nova junta, que va prendre possessió el dia 30 de juny.

El President, Julio Baixauli, agraeix la dedicació i servei als membres de junta sortints: Josep Marsal Sans i Jesús 
Moreno Martos, vocals.
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Actes de representació

•	 14/01/2011:	presa	de	possessió	del	Delegat	territorial	del	Govern	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	Sr.	Joaquim	
Nin Borreda

•	 20/01/2011:	dinar	PIMEC
•	 02/03/2011:	reunió	amb	el	Delegat	territorial	del	Govern	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	Sr.	Joaquim	Nin	
 Borreda.
•	 03/03/2011:	reunió	a	la	FEGCO	per	tractar	la	situació	actual	de	la	construcció.
•	 09/03/2011:	inauguració	de	la	Fira	de	Reus	en	la	seva	nova	ubicació	al	Tecnoparc.
•	 11/04/2011:	signatura	a	la	seu	de	la	Conselleria	de	Territori	i	Sostenibilitat	del	Conveni	de	col·laboració	entre	el	

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i els Col·legis d’Aparelladors, Arquitec-
tes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya per a la delegació de funcions de control tècnic dels informes 
d’inspecció tècnica dels edificis per a l’obtenció del certificat d’aptitud regulat en el Decret 187/2010, de 23 de 
novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges. 

•	 07/04/2011:	sopar	homenatge	per	jubilació	al	Sr.	Carlos	Mosquera,	assessor	jurídic	del	Consejo	General	de	la	
Arquitectura Técnica de España.

•	 27/04/2011:	presa	de	possessió	del	Subdelegat	del	Govern	espanyol	a	Tarragona,	el	Sr.	Ramón	Inglés,	en	subs-
titució de la Sra. Teresa Pallarès.

•	 28/04/2011:	XIV	Jornada	Monogràfica	sobre	l’Habitatge	organitzada	per	APPCE.
•	 05/05/2011:	inauguració	de	Rambla	61.
•	 09/05/2011:	reunió	amb	el	Sr.	Carles	Sala	i	Roca	en	la	seu	de	la	Secretaria	d’Habitatge	i	Millora	Urbana	jun-

tament amb representants de la FEGCO, Col·legi d’Administradors de Finques i Col·legi d’Arquitectes.
•	 07/07/2011:	Visita	a	la	Universitat	Jaume	I	de	Castelló
•	 21/07/2011:	Nit	de	la	Construcció,	organitzada	pel	COAAT	Barcelona.
•	 03/09/2011:	reunió	amb	el	Sr.	César	Puig,	director	de	Territori	i	Sostenibilitat	a	Tarragona
•	 28/09/2011:	Visita	al	president	de	Port	de	Tarragona
•	 17/12/2011:	Dinar	de	Germanor	a	COAAT	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 el 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha estat marcada per la defensa del Grau d’Enginyeria 
d’Edificació, l’aplicació i la relació intercol·legial de la Llei Òmnibus i el Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, 
sobre el visat obligatori.

 ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ
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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

Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de España
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Des de 2007, el col·legi es troba immers en el procés de modernització i informatització dels sistemes i proces-
sos. Un procés de renovació total per tal d’estar preparats pels nous reptes que la tecnologia i normativa deman-
den, i que cada cop més els col·legiats utilitzen i requereixen. La integració de dades, els nous formats digitals, 
els nous requeriments legals sobre signatura electrònica o emmagatzematge de documentació, finestreta única, 
el visat digital, els nous sistemes de comunicació... fan necessari donar cabuda als canvis, i adaptar-se als nous 
mètodes de treball. 

Tots aquests canvis s’estan assolint amb un gran esforç i adaptació. 

 ASSOLIMENTS I REPTES DE FUTUR IMMEDIAT

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ TECNOLÒGICA DEL COAATT 2007 - 2008

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

•	Selecció	d’un	programari	de	gestió	col·legial	

100%

INFRAESTRUCTURES 2008

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

100%

BACK OFFICE 2008 - 2009

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

100%

SERVEIS WEB 2009 - 2010

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

100%

VISAT TELEMÀTIC 2010

•	Aplicació	web	de	visat	telemàtic	(CSD)
•	Signatura	Electrònica 100%

INTEROPERABILITAT ADMINISTRATIVA 2010 - 2011

•	Servei	web	de	comunicació,	sobre	la	plataforma	DCOC	del	Consorci	Administració	Oberta	
de Catalunya

•	Proves	d’integració	amb	els	ajuntaments
90%

TRAMITACIÓ CÈDULA D’hABITABILITAT USAT ONLINE 2011

•	Servei	web	de	comunicació,	amb	el	Departament	de	Medi	Ambient	i	Habitatge	de	la	Gene-
ralitat de Catalunya 100%
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GESTBUILD+ 2010 - 2011

•	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.

100%

CREACIÓ DE L’ARXIU DIGITAL DEL COAATT 2011

•	Projecte	de	digitalització	dels	documents	col·legials,	registre	entrada	i	sortida,	factures	i	
altres documents. 25%

CREACIÓ DE LA BOTIGA VIRTUAL 2011

•	Aplicació	web	on	el	col·legi	podrà	oferir	tot	tipus	de	productes	(llibres,	camisetes,	gorres,	
USB’s, etc...) 95%

ADAPTACIÓ A LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES 2011

•	Adaptació	dels	sistemes	per	al	compliment	de	la	LOPD. 100%
MILLORA EN EL POSICIONAMENT WEB 2012

•	Millorar	el	posicionament	en	els	diferents	cercadors	web.	 5%

ASSOLIMENTS DE L’ANY 2011

WEB COL·LEGIAL: http://www.apatgn.org

Durant el 2011 s’han donat d’alta com a usuaris per poder accedir a les di-
ferents plataformes web 56 Col·legiats Residents, 6 Societats Residents i 2 
Col·legiats Habilitats. Cal indicar que durant el 2011 s’han donat de baixa 18 
Col·legiats Residents. Actualment hi han 424 Usuaris donats d’alta.

S’han rebut un total de 51.934 Visites i s’han visualitzat 194.489 Pàgines 
La mitjana de visites és de 142 Visites diàries. 

Les fonts del trànsit:

45,66% Trànsit directe 

16,74% Llocs web de referència 

37,60% Motors de cerca

Del total de contingut del web, les pàgines més 
visitades són:

TOP DESCRIPCIÓ Núm. Pàgines
vistes

1. Inici - COAATT 79.404

2. Oferta Privada - COAATT 13.699

3. Assessoria de Treball - COAATT 13.239

4. Impresos de Visats - COAATT 6.338

5. Àrea Tècnica - COAATT 6.053

6. Recursos Documentals - COAATT 5.185

7. Àrea de Formació - COAATT 5.180

8. Oficina Virtual - COAATT 5.103

9. Visats - COAATT 3.848

10. Actualitat - COAATT 3.016
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REGISTRE/VISAT DIGITAL: http://frontend.apatgn.org/few/

Durant el 2011 el visat digital s’ha anat consolidant. Es va posar en 
funcionament el setembre del 2010 i el creixement d’ús ha sigut 
progressiu al llarg del 2011. 

Registres/Visats Total Registres Digitals Percentatge respecte total de registres 
digitals i presencials

entre 20/09/10 i el 31/12/10 120 4%

2011 671 11%
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REPTES DE FUTUR IMMEDIAT

CREACIÓ DE LA BOTIGA VIRTUAL

S’està implementant una plataforma web, que permetrà al COA-
ATT poder oferir una gamma de productes on-line.

EL COAATT posarà a la disposició dels seus clients un lloc web, 
en el qual podran observar imatges dels productes, llegir les seves 
especificacions i finalment adquirir-los. Aquest servei li donarà al 
client rapidesa en la compra, la possibilitat de fer-lo des de qual-
sevol lloc i a qualsevol hora. 

MILLORA EN EL POSICIONAMENT WEB

El posicionament en cercadors, posicionament web o SEO per les seves sigles en anglès, de Search Engine Op-
timization, és el procés de millorar la visibilitat d’un lloc web en els diferents cercadors, com Google, Yahoo! o 
Bing de manera orgànica, és a dir sense pagar-li diners al cercador per a tenir accés a una posició destacada en 
els resultats.

El COAATT durant el 2012 portarà a terme una sèrie d’actuacions per tal de poder millorar el posicionament 
dins els diferents cercadors.

ADAPTACIÓ DE LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES A LA LOPD

“La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD), es una 
Ley Orgánica española que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos 
personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su 
honor, intimidad y privacidad personal y familiar.”

El Col·legi ha hagut d’adaptar els sistemes a la LOPD. Aquest procés s’ha produït durant el 2011.

TRAMITACIÓ DE LA CÈDULA D’hABITABILITAT EN LíNIA 

Durant el 2011 s’ha posat en funcionament amb el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya la sol·licitud de la cè-
dula d’habitabilitat d’habitatge usat un cop registrada/visada al COAATT 
de Tarragona. 

El tècnic un cop registrada/visada la nota d’encàrrec i el certificat d’ha-
bitabilitat, accedeix al web de la generalitat:

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT

En aquest web es fa la sol·licitud. Tota la tràmitació es fa en línia.
Habitatge consulta i descarrega directament els documents registrats/visats de la plataforma web del COAATT.
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Cens col·legial
El cens de col·legiats residents, a 31 de desembre de 2011, ascendeix a 510

Dades estadístiques de col·legiats

ALTES I BAIXES DE COL·LEGIATS, CONCEPTES ACTIVITAT 2011

Altes de col·legiats residents 19

Col·legiats habilitats 36

Societats professionals col·legiades residents 1

Baixes col·legials voluntàries 41

Baixes col·legials per defunció 1

Baixes col·legiats no residents 5

Distribució per edats i sexes

Dones homes Total

20-30 Anys 20 29 49

31-40 Anys 43 114 157

41-50 Anys 22 63 85

Més de 50 Anys 10 209 219

TOTAL 95 415 510

 GESTIÓ COL·LEGIAL

37

222159

51

12

8

10

Altres 11
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 ASSESSORIA

Pòlissa de responsabilitat civil professional

L’Assemblea general va donar mandat a la Junta de Govern en donar resposta als col·legiats sense pòlissa de 
RC, o descontents amb l’actual puguin tenir alternatives raonables i amb unes condiciones mínimes de qualitat 
i protecció. En aquest sentit es van cercar i estudiar multitud d’ofertes del mercat, noves i ja existents oferides a 
altres col·legis. 

El resultat del citat mandat ha estat poder oferir una solució que ja està funcionant en altres Col·legis en els 
casos que el col·legiat no vulgui o no pugui acollir-se a la pòlissa de RC que fins ara s’oferia. A més s’estudien 
i analitzen a petició del col·legiat les pòlisses que li són oferides des d’altres Col·legis o corredors, com a servei 
d’assessoria. 

S’han arribat a estudiar i analitzar més de 10 pòlisses diferents de Responsabilitat Civil.
A més també s’ha treballat per a poder oferir un complement a la pòlissa RC amb una altra companyia per 

tal de que pel proper any es pugui disposar, com a novetat d’aquest any,i oferir un complement d’assegurança 
a la RC actual que cobreixi el reassegurament quan no estiguin contents amb la defensa feta, informe previ del 
sinistre en cas de reclamacions extrajudicials.

 ASSEGURCOAATT S.L. Agent exclusiu de MUSAAT

El mes de juliol va començar a funcionar ASSEGURCOAATT, SL, 
Agència exclusiva de MUSAAT, com a intermediari de les com-
panyies MUSAAT (Assegurances) i PREMAAT (Mútua de previsió 
social), tramitant i assessorant els col·legiats en matèria de res-
ponsabilitat civil i previsió social.

Gestió de sinistres de MUSAAT 2011

Judicials 29

Extrajudicials 31

Comunicació Preventiva (CP) 8
Judidicials/Extrajudicials/CP - 
Habilitats 2

TOTAL 70
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Pòlissa de responsabilitat civil professional de MUSAAT ACTIVITAT 2011

Altes pòlissa RC professional 3

Baixes pòlissa RC professional 8

Modificacions de cobertura de pòlisses 72

Reducció de prima per poca activitat 8

Cobertura de la franquícia 13

Col·legiats que han estat incorporats a la pòlissa col·lectiva d’inactius 4

Baixes pòlissa de taxadors 1

Pòlissa per obra en concret 3 renovacions

Pòlissa multirisc de la llar 1

Pòlissa decennal 7

Sistema de cotització PREMAAT ACTIVITAT 2011

Altes 8

Baixes i Suspensió prestacions i serveis 16

Prestació de jubilació 12

Prestació de natalitat 11

Prestació de nupcialitat 3

Prestació d’accidents 1

Prestació d’incapacitat temporal per maternitat biològica 1
Reducció de 50% de la quota mensual i conseqüentment les 
prestacions 6
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 DADES DE SÍNTESI 2011

L’habitatge residencial nou

Al 2011 es van visar a les comarques de Tarragona 588 habitatges, el 3,60% dels visats al 2006.

L’habitatge residencial nou, segons els registres sobre obres visades al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, COAATT, 2011 es tanca amb un descens del 52,58% respecte de 
2010.

Nº d'habitatges nous
visats gener-desembre

Nº d'habitatges nous
acabats  gener-desembre

18.000
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12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

0
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L’obra nova d’ús residencial continua a la baixa i cap indicador sembla suggerir un canvi en la tendència. Aquest 
any encadena 12 mesos consecutius de baixades. Els valors oscil·len entre el 20% i 96%, amb un valor mig del 
52%.

Tipològicament, l’habitatge unifamiliar suma el 37% de les obres i gairebé en el 100% dels casos es 
tracta de promoció privada. Altrament, un percentatge molt alt dels habitatges nous projectats es des-
tinaran a VPO. En aquest sentit la desaparició de la inversió pública passarà molt probablement, desapercebuda, 
en l’àmbit de l’habitatge residencial.

La tipologia predominant és la d’habitatge unifamiliar aïllat. Aquest representa més d’un 18% dels habitatges 
visats. 

Els aparellats, entre mitgeres o en filera, sumen aproximadament un 17% del total dels habitatges visats.
Respecte de la construcció en bloc, aquesta representa un 63% dels visats, i el bloc entre mitgeres un 39% del 

total. 

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona
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Habitatges nous, visats

La distribució territorial dels nous projectes es concentra a les ciutats de Tarragona i Reus. En conjunt, un 33% del 
total dels habitatges. 

Cambrils, Calafell i Salou, representen el 29% dels habitatges nous d’ús residencial visats. Uns valors que, ex-
cepte en el cas de Calafell que passa de 24 a 60, son els habituals.

La distribució per comarques recupera una certa homogeneïtat respecte a les dades de 2010. El Baix Camp, 
el Tarragonès i el Baix Penedès, respectivament, presenten els millor resultats. Els valors oscil·len entre els 211 del 
Baix Camp i els 140 del Baix Penedès.

Habitatges nous visats 2011

0 50 100 150 200 250

Entre mitgeres

En filera

Aparellats

Aïllades

Bloc entre mitgeres

Bloc aïllat

Tipologia constructiva

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona

Habitatges nous visats 2011

 Habitatges Edificis Sup. Total PEM % Habitatges

Entre mitgeres 32 32 8.321,55 4.346.303,08 € 5,44%

En filera 51 25 10.151,80 5.048.261,86 € 8,67%

Aparellats 26 20 4.834,86 2.470.392,47 € 4,42%

Aïllades 108 108 28.641,27 20.063.375,00 € 18,37%

Bloc entre mitgeres 230 20 39.426,35 15.954.439,00 € 39,12%

Bloc aïllat 141 10 19.210,26 9.429.408,06 € 23,98%

TOTAL 588 215 110.586,09 57.312.179,40 €  

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona
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Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona

Un altre dels indicadors de referència, obres visades i acabades, evolucionen al 2011, excepte al mes d’octubre, 
paral·lelament. 

El nombre d’obres visades és encara inferior i les tendències són encara invertides la qual cosa evidencia la 
situació d’estancament en la qual ens trobem.

Habitatge residencial visat 2011. COMARQUES

 Alt Camp Baix Camp Baix Penedès Conca de Barberà Priorat Ribera d’Ebre Tarragonès

2011 23 211 140 23 6 15 170

2010 33 226 186 16 18 54 708

Habitatge residencial visat 2011. MUNICIPIS

Reus Tarragona Cambrils Calafell Salou El Vendrell Constantí Els Pallaresos Segur de Calafell

2011 110 83 78 60 30 27 26 17 13

2010 49 483 87 24 39 72 0 3 4
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Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona
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El referent obra visada i acabada no ens permet anticipar resultats però sí en canvi ens ofereix una imatge espe-
cialment 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 de visats.
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Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona

Habitatges nous visats

 2010 2011 % 10/11

Gener 34 23 -32,35%

Febrer 192 101 -47,40%

Març 202 193 -4,46%

Abril 47 26 -44,68%

Maig 23 18 -21,74%

Juny 66 48 -27,27%

Juliol 129 99 -23,26%

Agost 157 5 -96,82%

Setembre 153 29 -81,05%

Octubre 129 17 -86,82%

Novembre 73 18 -75,34%

Desembre 35 11 -68,57%

TOTAL 1.240 588 -52,58%

Habitatges nous acabats

 2010 2011 % 10/11

Gener 232 144 -37,93%

Febrer 290 96 -66,90%

Març 114 93 -18,42%

Abril 288 89 -69,10%

Maig 254 42 -83,46%

Juny 114 84 -26,32%

Juliol 264 140 -46,97%

Agost 64 118 84,38%

Setembre 186 76 -59,14%

Octubre 111 334 200,90%

Novembre 348 185 -46,84%

Desembre 104 131 25,96%

TOTAL 2.369 1.532 -35,33%
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LA REHABILITACIÓ

Les intervencions relacionades amb la 
rehabilitació d’edificis ocupa ja gai-
rebé el 24% del total de l’activitat 
professional dels aparelladors, arqui-
tectes tècnics i enginyers d’edificació 
de Tarragona.

Si bé l’activitat al subsector de la 
rehabilitació baixa un 20%, si els re-
sultats es comparen amb el descens 
mitjà de l’activitat professional, d’un 
28,80% al 2011, els resultats son re-
lativament satisfactoris.

Encara més eloqüent és el resul-
tat si es consideren únicament les in-
tervencions relacionades amb el tre-
ball a l’obra —s’exclou per exemple 
de la comparació el gran nombre de 
certificats d’habitabilitat emesos—, 
la rehabilitació en aquest cas repre-
senta el 47% del total del treballs 
professionals realitzats al 2011

El volum global de la rehabilitació 
a nivell europeu es situa sobre el 39% 
del sector, la qual cosa fa pensar que 
la seva representativitat a Espanya 
encara ha de créixer i ocupar l’espai 
de l’obra nova que cau al 2011 un 
40,26%. Les intervencions professi-
onals relacionades amb la obra nova 
representen ja aproximadament la 
meitat de les que genera la rehabilitació.

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.
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Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona
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Rehabilitació
Obra nova

% Obra nova o rehabilitació/ Total d’intervencions professionals

 2010 2011 2010 2011 % 10/11

Obra nova 1.371 819 15,67% 13,15% -40,26%

Rehabilitació 1.756 1.401 20,07% 22,49% -20,22%

TOTAL 8.749 6.229 4,40% 9,34%

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona
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El nombre d’intervencions professionals al 2011 baixa respecte de 2010 un 29%. Entre gener i desembre de 2011 
s’han realitzat 6.229 treballs. 

Informes, certificats i valoracions

2010
2011

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Seguretat i salut
Obres

Estudis tècnics
Estudis urbanístics
Control de qualitat

Assessoraments
Estudis econòmics

Amidaments

Intervencions professionals agrupades per tipus d’obra Intervencions professionals

 2010 2011 % 10 / 11  2010 2011 % 10 / 11

Obra nova 1.371 819 -40,26% Seguretat i salut 1.554 1.156 -25,61%

Ampliació 297 217 -26,94% Obres 1.645 1.220 -25,84%

Reforma o restauració 1.756 1.401 -20,22% Estudis tècnics 247 160 -35,22%

Llicència activitat 184 170 -7,61% Estudis urbanístics 32 28 -12,50%

Reforç i consolidació 8 17 112,50% Control de qualitat 677 415 -38,70%

Conservació i manteniment 43 65 51,16% Informes, certificats i valoracions 4.302 2.975 -30,85%

Urbanització 238 116 -51,26% Assessoraments 31 14 -54,84%

Instal·lacions 190 96 -49,47% Estudis econòmics 183 203 10,93%

Enderrocs 111 90 -18,92% Amidaments 78 58 -25,64%

TOTAL 8.749 6.229 -28,80%

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona

Agrupades segons el tipus d’obra, la rehabilitació d’edificis és l’espai amb un major nombre d’intervencions pro-
fessionals i la seva evolució és en general molt estable. 

En aquest 2011, les obres de rehabilitació pateixen un descens, al voltant de 20%, respecte del mateix trimestre 
de l’any passat. 

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.

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona

 ACTIVITAT PROFESSIONAL



28

m
em

òr
ia

 ‘1
1

COAATT

Reforma o restauració
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Obres d’urbanització, 
enderrocs, els expe-
dients d’activitat, son 
un nínxol molt estable 
professionalment i els 
tècnics que habitual-
ment s’han dedicat a 
ell, conserven el seu 
mercat amb expectati-
ves de creixement en-
tre el 2% o 3% anual.

Cédules d'habitabilitat

Direcció de l'execució
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Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona

El quadre següent mostra les intervencions professionals més visades en valors absoluts. 

Intervencions professionals més freqüents

 2011 2010 % 2011 % 10/11

Cèdules d’habitabilitat 2.686 3.654 42,19% -26,49%

Projecte i Direcció 581 702 9,13% -17,24%

Coordinador 507 684 7,96% -25,88%

EBSS 393 498 6,17% -21,08%

Direcció de l’execució 379 611 5,95% -37,97%

PCQ 377 643 5,92% -41,37%

Direcció d’Obra 214 202 3,36% 5,94%

Coordinador + EBSS 189 286 2,97% -33,92%

Projecte d’activitats 187 245 2,94% -23,67%

Informe 186 378 2,92% -50,79%

Memòries valorades 182 162 2,86% 12,35%

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona
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L’objectiu de l’Àrea de Formació és el de promoure i facilitar la formació continuada dels col·legiats i impulsar la quali-
tat de l’edificació, la innovació en els mètodes constructius, la seguretat i salut a les obres, divulgar la cultura de la re-
habilitació i el manteniment d’edificis i procurar la sensibilització social en temes relacionats amb el medi ambient. 
La seva tasca es concentra en el disseny d’una programació vinculada específicament a l’àmbit professional de l’ar-
quitecte tècnic. Una formació de qualitat, d’acord a les circumstàncies legals, tècniques, socials i econòmiques.

L’estructura temàtica inclou cursos, sessions formatives, màsters i postgraus, presentacions d’empresa o actes 
socials, adreçats als professionals de l’edificació per tal de proporcionar-los els instruments i coneixements que els 
garanteixin la innovació continuada.

En els darrers anys l’activitat formativa del COAATT s’ha consolidat com una opció formativa de gran valor, 
especialment adreçada a professional i empreses. Una formació basada en la cura per la selecció dels ponents que 
la imparteixen. 

Amb la voluntat de facilitar l’accés a la formació als col·legiats, el COAATT ofereix jornades gratuïtes 
i la resta, les subvenciona a tots els seus col·legiats, abonant un 30% de l’import total del curs. Durant 
l’any 2011, s’han ofert 13 jornades gratuïtes i s’han subvencionat un total de 797 alumnes en cursos de 
pagament, que suposen un valor de 13.299,99 €.

 ÀREA DE FORMACIÓ

Evolució de les dades de l’àrea de formació

   2008 2009 2010 2011
Nombre de cursos  32 23 16 30
Assistents Col·legiats  883 619 642 727
 Externs  145 22 16 70

Col·legiats
No col·legiats
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Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i 
enginyers d’edificació de Tarragona
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Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i 
enginyers d’edificació de Tarragona
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VISITES TÈCNIQUES PRÀCTIQUES

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

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

Aquest any el COAATT consolida la seva activitat formativa donant continuïtat als cursos de llarga durada iniciats als 
2009 i 2010. Aquest s’inclouen dins l’àrea competencial de “Formació Continuada”, i desenvolupen cursos d’espe-
cialització 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.

Els criteris de programació de l’Àrea de Formació al 2011 i també al 2012, giren al voltant del mercat profes-
sional i les oportunitats de negoci. L’objectiu és aportar informació i eines que facilitin la recerca de nous serveis, 
l’ús de noves eines de comunicació i la incorporació dels tècnics a àmbits professionals amb una major demanda 
de professionals.

Formació
continuada

Formació 
instrumental

Sessions
Empresa

Jornades
tècniques

Visites
tècniques

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Cursos 9 7 6 1 2 0 1 0 1 0

Jornades 17 2 20 12 2 3 1 3 2 2

hores Lectives 54 65 39 49 6 6 2 7 3 12

Assistents 303 294 233 149 28 59 69 217 25 78

Formació
continuada

0 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Formació

Instrumental
Formació
empresa

Jornades
tècniques

Visites
tècniques

50
100
150
200
250
300
350

Cursos
Jornades
Hores lectives
Assistents

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona

FORMACIÓ

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

Formació instrumental:
Cursos complementaris a la formació especí-
fica, que tenen l’objectiu d’introduir i millorar 

les habilitats instrumentals dels professionals, 
sobretot pel que fa a la utilització i explota-
ció de les noves tecnologies aplicades al món 
professional.

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

Àrees competencials 
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 ACTIVITATS FORMATIVES

Formació Continuada

n	CONTROL DE QUALITAT EN EDIFICACIÓ
Aquest curs volia recordar i posar al dia els aspectes 
mes importants a tenir en compte en el control de 
qualitat dels diferents sistemes constructius. 

Aspectes documentals i comuns als diferents ma-
terials, el control de qualitat del formigó i el control i 
posada en marxa de les diferents instal·lacions.

Professorat:
Sra. Carme Cárcamo López. Arquitecta Tècnica
Sr. Pere Antorn. Tècnic del Gabinet d’iNQUA
Sr. Xavier Colom Ribera. Enginyer Tècnic industrial i Cap 
d’Àrea d’instal·lacions d’iNQUA

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

n	JORNADES DE SEGURETAT I SALUT
Les repercussions legals i un àmbit de responsabilitat 
especialment incert, exigeixen un protocol de treball 
administratiu i tècnic que faciliti la feina del coordi-
nador de seguretat.

En aquestes jornades es va voler plantejar d’una 
manera concreta i pràctica els aspectes més impor-
tants que el coordinador ha de considerar per la 
gestió eficient de la seva feina, i també la situació 
actual. 

Les jornades es van tancar amb una sessió on es 
posava de relleu els aspectes més importants a tenir 
en compte des del punt de vista d’inspecció de tre-
ball, referent a la seguretat a les obres.

Professorat:
Sra. Yolanda Fernández Vázquez. Arquitecta Tècnica
Sr. José Antonio Ferrando Morellón. Llicenciat en Dret i Cap 
d’inspecció de Treball de la província de Tarragona 

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

n	ESTINTOLAMENTS EN OBRES DE REhABILITACIÓ
Davant de la situació actual, on la majoria d’actuaci-
ons que es realitzen són obres de rehabilitació, s’inten-
tà oferir un recurs útil, del qual fer ús en la redacció 
de projectes. Els estintolaments, i les mesures de segu-
retat que cal aplicar, són elements imprescindibles per 
aquest tipus d’intervencions.

Professorat:
Sr. Enric Heredia Campmany-Gaudet, Arqutiecte Tècnic, 
consultor d’estructures i director d’Altra Software

n	ITE - CRITERIS DE DIAGNOSI I REDACCIÓ D’INFORMES
Conèixer els aspectes relacionats amb la iTE en gene-
ral, i amb la iTE de Catalunya en particular. Adquirir 
els coneixements i criteris de raonament per intervenir 
en la prediagnosi, diagnosi i el tractament terapèutic 
d’edificis existents, en les fases d’inspecció, elaboració 
de dictàmens i direcció de tractaments.

Professorat:
Sra. Gemma Muñoz Sòria. Arquitecte i Arquitecte tècnic 
Professora	de	EPSEB	–	UPC
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n	REDACCIÓ D’INFORMES PERICIALS EN EDIFICACIÓ
L’activitat pericial, pren força en aquestes èpoques on 
tothom exigeix als seus proveïdors, a fi d’ajustar al 
màxim el rendiment de les seves inversions. Una bona 
intervenció en la defensa d’un judici, pot clarificar i 
donar prestigi a la bona feina feta. Cal estar prepa-
rats per defensar la feina que fem, i saber valorar la 
que fan els altres de la forma més objectiva possible. 
Objectius: Aportar informació sobre l’activitat pericial 
per a la incorporació al llistat oficial de col·legiats que 
poden actuar com a pèrits judicials.

Professorat:
Sr. Juan Felipe Pons - Arquitecte Tècnic; Máster en Gestión 
de la Edificación; - Especialista Universitario en Lean Manu-
facturing (UPV) - Professor UJi
Sr. Fernando Valdivia González - Doctor en Dret per la Uni-
versitat de Barcelona - Magistrat.

n	DECRET D’AUTOPROTECCIÓ
El decret d’autoprotecció 82/2010 de 29 de juny, 
aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut 
d’aquestes mesures, i també estableix que els plans 
d’autoprotecció els poden redactar exclusivament 
tècnics acreditats a tal efecte. La durada del curs és 
de 140h, 40 de les quals seran presencials i la resta 
de treballs i aprofundiment, i s’impartirà els dimarts 
a la tarda. Comptem amb professorat especialista en 
cadascun dels camps a desenvolupar.

Professorat:
Sr. Albert Ventosa Carulla. Enginyer industrial - inspector 
cos de bombers; 
Sra. Laia Guash Querol. Enginyer tècnic industrial químic 
- tècnic de protecció civil de riscos tecnològics als serveis 
territorials de Tarragona 
Sr. Joan Carles Francesc Tudel. Llicenciat en geografia - tèc-
nic protecció civil 
Sra. Monserrat Anguera Espasa. Arquitecte tècnic 
Sra. Sandra Guerrero Cabezas. Enginyera tècnica forestal - 
tècnica protecció civil 
Sra. Lidia Cugat Pérez. Arquitecte tècnic - tècnica de pre-
venció del departament d’interior

Formació Instrumental

n	EINES CLAU PEL NOU VISAT DIGITAL - VISAT DIGITAL 
DEL COAATT
L’objectiu és presentar l’oficina virtual: el despatx AT 
i el visat digital. Un espai dedicat a la gestió de docu-
mentació econòmica i dels treballs professionals, i que 
a la vegada permet el visat digital dels treballs profes-
sionals. El despatx AT: ¿què és el despatx AT? Qui hi 
pot accedir? Quines opcions m’ofereix? Presentació i 

explicació de les eines. El visat digital: Qui pot visar di-
gitalment? Definició de les eines imprescindibles per 
al visat digital. Com fer-ho. introducció de documen-
tació i impresos. Revisió i validació del visat.

Professorat:
Sr. Jaume Cabré. Departament d’informàtica COAATT

n	LA MENT DE L’EMPRENEDOR-EL NOU PARADIGMA 
DELS NEGOCIS
Davant els nous reptes soci empresarials, hem d’assu-
mir que ja no és possible seguir utilitzant els models 
de negoci que s’han estat aplicant. Desenvolupar la 
nostra capacitat d’”emprendre” nous reptes i alter-
natives empresarials, ja no és una inquietud és im-
prescindible. Només una “ment emprenedora” capaç 
d’adaptar-se, te la possibilitat de veure oportunitats 
on tothom hi veu problemes.

Professorat:
Sr. Fernando Moreno

n	DICPLA - EL LLIBRE DE L’EDIFICI
El Llibre de l’edifici és un element imprescindible en la 
documentació final tant en obra nova com en reha-
bilitació. La Llei pel dret a l’habitatge, el Decret sobre 
condicions d’habitabilitat o sobre la inspecció tècnica 
d’edificis, remarquen la seva importància.

Professorat:
Sr. Francesc de Diego. Arquitecte Tècnic

n	GEST-BUILD+
El COAATT oferí de forma gratuïta als seus col·legiats 
aquesta eina de gestió que els permet unificar la ges-
tió administrativa de l’obra i la gestió d’execució i de 
control de qualitat de la mateixa. En aquesta sessió es 
va fer una presentació de l’eina i el ventall de possibi-
litats i opcions que ofereix el programa.

Professorat:
Sr. Ramon Rebollo Martín. Arquitecte Tècnic - Gabinet tèc-
nic del COAATT

n	JORNADES DE DINAMITZACIÓ LABORAL
Des del COAATT s’està treballant per oferir diferents 
opcions per buscar treball. En un moment en que una 
gran part del col·lectiu intenta reconduir la seva acti-
vitat laboral, volem donar-vos a conèixer administra-
cions, entitats i recursos on podeu acudir per iniciar 
aquesta tasca. S’ofereixen dues jornades:

Treballar a Europa
Mitjançant la Xarxa Eures del SOC vam conèixer 
els requisits, consells, avantatges i inconvenients 
de treballar a Europa
Com trobar oportunitats a la xarxa
En aquesta xerrada es presentaven diferents eines 



33

m
em

òr
ia

 1
1

COAATT

que ens facilitaran la recerca d’oportunitats mitjan-
çant internat. Coneixements clau per estar al dia i 
poder optar de forma ràpida a qualsevol oferta.

Professorat:
Sra. Marta Garriga Martí. Assessora Xarxa Eures, SOC
Sr. Agustí López Hernández. Formador y consultor TAU 
CONSULTiNG

n	PRESTO 11.0 BÀSIC
En aquest curs es va presentar l’entorn de treball 
de la versió 11 de PRESTO, el programa més difós 
per a la realització d’amidaments i pressupostos. El 
COAATT té a disposició dels seus col·legiats aques-
ta versió del PRESTO, que podran utilitzar a l’aula 
d’informàtica en horari d’oficines (exceptuant els 
dies de cursos).

Professorat:
Sr. Josep Mata Adern. Titular de formació de SOFT

Formació Empreses

n	SISTEMES DE MICROCOGENERACIÓ - SOLUCIÓ D’AL-
TA EFICIÈNCIA ALTERNATIVA ALS PANELLS SOLARS
L’eficiència energètica en els edificis és una exigència 
cada vegada més gran. Per evitar el consum d’ener-
gies convencionals el CTE i normes autonòmiques i 
locals obliguen que un percentatge de la demanda 
tèrmica en aigua calenta sanitària dels edificis sigui 
coberta amb sistemes solars tèrmics. Però també 
s’admet la substitució d’aquests panells solars per 
altres solucions que utilitzin energies residuals o pro-
cedents de sistemes de cogeneració. Els sistemes de 
microcogeneració aplicats en edificis residencials i 
de terciari, produït simultàniament electricitat i calor 
constitueixen una solució d’alta eficiència que acon-

segueix estalvis econòmics i mediambientals iguals o 
majors que els assolits pels panells solars, constituint 
per tant una alternativa eficaç. En aquesta jornada 
es presentaran les característiques de funcionament 
d’aquests sistemes, els seus requisits tècnics i d’im-
plantació, així com els paràmetres de disseny i viabi-
litat perquè constitueixin una alternativa als sistemes 
solars.

Professorat:
Sr. Sergio Tato Arias: delegat de noves construccions i gran-
consum. Delegació Est.- Sr. José Manuel Domínguez Cer-
deira. prescriptor del gas.

n	REPARACIÓ I REFORÇ D’ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Reparació d’edificis: - Causes de degradació 
d’edificis. - introducció a la normativa actual UNE EN 
1504 i marcatge CE. ·Reparació estructural ·Repara-
ció del formigó ·Reforç de l’estructura ·Reparació No 
estructural Revestiments de protecció 
Reforç d’edificis: - Causes per les quals és necessari 
reforçar.- Normativa vigent. - Sistemes de reforç es-
tructural · Enganxat de xapes · Recreixements · Reforç 
amb materials compostos.

Professorat:
Sr. Javier Díez de Güelles. Enginyer Tècnic d’Obres Públicas. 
-	Divisió	d’Obres	i	Departament	Tècnic	de	SIKA	–	Formador.

n	PRODUCTES I SISTEMES PER LA RESTAURACIÓ I EL 
SANEJAMENT D’EDIFICACIONS DE MAÇONERIA
Breu introducció a la degradació dels materials. 
Causes principals de la degradació. intervencions 
que redueixen o anul·len les pujades d’humitat 
capil·lar. Classificació dels aglomerants:

Professorat:
Sr. Gabriel Ortín. Arquitecte Director d’Assistència Tècnica 
iBERMAPEi SA.
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Jornades Tècniques

n	JORNADA ITE
Davant la repercussió del Decret, més de 15.800 
edificis haurien de ser inspeccionats abans de finals 
de 2015, el COAATT organitzà la jornada sobre la 
iTE que anava dirigida a arquitectes tècnics, arqui-
tectes, administradors de finques i APis. L’objectiu 
era informar sobre les condicions tècniques i eco-
nòmiques que el Decret esbossa i les que l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya considera necessàries 
per a la seva realització.

Com es realitzarà la inspecció. Com és realitza-
rà l’informe i el seu contingut? Com és tramitarà? 
Quant costarà? Qui realitzarà la inspecció?

Professorat:
Sr. Carles Salvador López Cap del Servei de Conservació del 
Parc d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

n	JORNADA SOBRE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSI-
ONAL
En aquesta jornada informativa s’exposà la impor-
tància de disposar d’una pòlissa de RC professional, i 
ZURiCH GLOBAL, mitjançant la corredoria FERRE i AS-
SOCiATS, es va presentar una proposta de PÒLiSSA 
DE RESPONSABiLiTAT CiViL PROFESSiONAL.

Jornada patrocinada per Zurich Global i Corredoria 
FERRE i ASSOCiATS.

Professorat:
Sr. Raúl Martínez Casanovas. Director de Lineas Financieras 
i R.C. de Zurich insurance PLC, Sucursal de España.
Sr. Francesc Solá i Sugrañes. Director Técnic de Ferre i As-
sociats, S.A
Sr. Antoni Aulés Monturiol. Advocat especialitzat en Res-
ponsabilitat Civil Professional Rams Tècnics.

n	ESTALVIS I PLANS DE PENSIONS
El Banc de Sabadell va oferir una jornada informativa 
sobre plans de pensions i totes les seves casuístiques. 

Una jornada de coneixement de producte amb totes 
les seves versions i tractaments fiscals.

Professorat:
Sr. Edgar Font de Rubinat. Director de Banca Privada a Tar-
ragona del Banc de Sabadell.

n	EDIFICI 112 - VISITA TÈCNICA
El 112, és un edifici, funcional i innovador, concebut 
seguint rigorosos criteris de sostenibilitat i accessibi-
litat. Aprofitant el context de les jornades de Soste-
nibilitat, es va realitzar una visita tècnica, guiada per 
les instal·lacions de l’edifici a fi de veure el resultat 
de la seva execució i poder valorar-ne la seva funci-
onalitat. 

Visita guiada per: Sr. Daniel Fàbregas, Tècnic de Su-
port d’Àrees del Departament d’Administració.

n	VISITA AL TEMPLE DE LA SAGRADA FAMILIA
La construcció del Temple segueix la idea original de 
Gaudí i, com va fer l’arquitecte, s’apliquen aquelles 
millores tècniques que permeten construir-lo d’una 
manera més segura, més còmoda i més ràpida. Ja 
fa temps que les velles vagonetes van deixar pas a 
potents grues mecàniques, que les antigues eines 
manuals s’han reemplaçat per precises màquines 
elèctriques i que els materials s’han millorat per tal 
d’assegurar una excel·lent qualitat en el procés cons-
tructiu i el seu resultat final. L’actual Oficina Tècnica 
del Temple i la direcció facultativa són les encarrega-
des d’estudiar la complexitat del projecte original de 
Gaudí, de realitzar els càlculs i les previsions cons-
tructives, així com dirigir el conjunt de les obres. 

Des del COAATT s’organitzà una visita tècnica a les 
obres del temple, que guiada pels tècnics que hi tre-
ballen, pugui donar l’oportunitat de veure de prop 
alguns dels aspectes que queden fora de l’abast dels 
visitants. 



35

m
em

òr
ia

 1
1

COAATT

 PUBLICACIONS TÈCNIQUES

Col·lecció MANUALES PROFESIONALES

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

TRATAMIENTO DEL AGUA Y 
PREVENCIÓN DE DAÑOS EN 
EDIFICIOS. Red sanitaria, cale-
facción, torres de refrigeración 
y piscinas
Jorge Marcó Gratacós

LA CARGA DE FUEGO Y EL 
RIESGO DE INCENDIOS. Pará-
metros de cálculo
Félix González Redondo

APRENDIENDO ESTRUCTURA A 
TRAVÉS DE 11 CASOS INÉDI-
TOS
Asoc. de Consultores de 
Estructuras (coord.)

LA SEGURIDAD EN LAS 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
Fructuós Mañà i Reixach

AISLAMIENTO TÉRMICO EN LA 
EDIFICACIÓN. Limitación de 
la demanda energética DB-hE 
1 e iniciación a la calificación 
energética
Josep Solé Bonet

AISLAMIENTO ACÚSTICO EN 
LA EDIFICACIÓN. Proyecto, 
cálculo, control técnico y ad-
ministrativo. Adaptado al CTE 
DB-hR
Josep M. Querol Noguera

PREVENCIÓN DE hUMEDADES 
I. Prevención de humedades 
en cubiertas y en edificacio-
nes enterradas
Lino Cuervo Menéndez i 
Tomás Ferreres Gómez 

PREVENCIÓN DE hUMEDADES 
II. Protección frente a la hume-
dad de condensaciones en los 
edificios’
Lino Cuervo Menéndez i 
Tomás Ferreres Gómez

ADAPTATS AL Codi Tècnic de l’Edificació
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DISTRIBUCIÓ I VENDA

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

PATROCINI I PUBLICITAT
serveisexterns@apatgn.org

A més de la oferta que es fa mitjan-
çant el web col·legial, es mantenen 
acords de distribució amb diverses 
llibreries que faciliten l’arribada de les 
publicacions a tot el territori i a molts 
més professionals. Al llarg de 2012 
s’espera posar en marxa la Botiga Vir-
tual del COAATT, que a més d’aques-
tes publicacions comercialitzi la resta 
de productes del COAATT.

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: www.llibreria.gencat.cat

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

VUESTROS LIBROS
Llibreria tècnica virtual
A internet: www.vuestroslibros.com 

MAIREA LIBROS
Llibreria de la ETS d’Arquitectura de 
Madrid
A internet: www.mairea-libros.com
 
LIBRERíA INGENIERíA Y ARTE
Madrid
A internet: www.ingenieriayarte.com

NAOS LIBROS
Madrid
A internet: www.naoslibros.es 

Col·lecció QUADERNS TÈCNICS

Fitxes tècniques bàsiques per 
a la supervisió de la seguretat 
a l’obra

Gestió de la prevenció a 
l’obra: conceptes, obligacions 
i responsabilitat en matèria de 
Seguretat i Salut

Assessorament al coordinador 
de seguretat i salut. Volum 1: 
Normativa i planificació

Les bastides: recomanacions 
per al muntatge, manteniment 
i desmuntatge

Assessorament al coordinador 
de seguretat i salut. Volum 2: 
Seguretat a peu d’obra

L’amidament: criteris per a les 
diferents partides de l’obra

Intervenció administrativa de 
les activitats amb incidència 
ambiental

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

ON TROBAR LES PUBLICACIONS DEL COAATT



guia de serveis

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

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

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

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

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.

 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 certificats i compulsa de documentació
Atenció a consumidors i usuaris

ASSESSORIA

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
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Visats professionals 

2010 2011 %

Total visats 8.749 6.229 -28,80%

Presencial 8.644 5.730 -33,71%

Digital 105 682 549,52%

ASSESSORAMENT ADMINISTRATIU DE VISAT
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Tel.: 977 212 799 (ext. 4)
a.e.: visats@apatgn.org

El departament de visats assisteix i assessora els col-
legiats en el desenvolupament de la seva tasca profes-
sional.
•	 Gestiona	 i	 assessora	 sobre	 els	 aspectes	 formals	 i	

econòmics relacionats amb el visat professional.
•	 Registra	 i	 valida	 la	 documentació	 administrativa	 i	

tècnica presentada, presencialment o mitjançant el 
visat digital al visat en compliment del marc legal 
vigent.

•	 Gestiona	la	documentació	relativa	al	visat	professio-
nal intercol·legial

•	 Assessora	sobre	el	cost	de	la	gestió	col·legial,	en	tots	
els processos derivats de la gestió de registre i certi-
ficació.

•	 Redacta	 i	 supervisa	 tota	 la	 informació	 relacionada	
amb el seu departament que es fa arribar als col-
legiats a través del lloc web col·legial o la que es 
comunica	mitjançant	les	publicacions	‘TAG’,	‘Enllaç’	
i la informació electrònica: “L’Enll@ç”, Recordeu i 
Comunicacions COAATT.
El 2011 el COAATT ha tramitat el visat de 6.229 in-

tervencions professionals, un 28% menys que al 2010.
Del total, un 88% s’han realitzat de manera presen-

cial i un 12% utilitzant la plataforma de visat digital.
Pel que fa a la distribució geogràfica, 241 visats, un 

4%, corresponen a intervencions realitzades fora de la 
província de Tarragona.

El fet més remarcable: la considerable acceptació del 
sistema digital de visat. Entre 2010 i 2011 s’ha passat 
dels 105 als 682 visats.

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

0
Total
visats

Presencial Digital

2010
2011

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona
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SERVEI D’INSPECCIÓ I GESTIÓ D’ACCIDENTS

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

Aquest servei atén les necessitats dels col·legiats afec-
tats per un accident laboral en obres de la seva respon-

sabilitat, discrepàncies tècniques o gestió de renuncies. 
En aquests casos, un tècnic del gabinet tècnic es des-

plaça 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 2011, el servei d’inspecció ha realitzat 3 ins-
peccions relacionades amb accident laborals i informes 
de deficiències, i 11 sobre certificats finals d’obra. 
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ASSESSORAMENT TÈCNIC

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

El principal objectiu dels serveis tècnics del COAATT és 
assistir i assessorar els aparelladors, arquitectes tècnics 
i enginyers d’edificació en el desenvolupament del seu 
treball professional. 

Des del gabinet tècnic es pretén oferir als col·legiats 
els serveis que el nou entorn professional i econòmic re-
quereixen: nous serveis, nous espais de treballs, aprofun-
dir en la especialització professional o incidir en l’ús de 
noves eines i recursos que facilitin la recerca de feina.

A la vegada els serveis tècnics ofereixen també els 
seus serveis d’assessorament a altres professionals del 
sector, estudiants i a la societat en general.

Els serveis tècnics ofereixen:
•	 Assessorament	tècnic	relacionat	amb	l’	àmbit	tècnic	

i professional.
•	 Assessorament	en	temes	relacionats	amb	el	visat.
•	 Servei	d’inspecció	i	assessorament	per	a	la	Seguretat	

i Salut en les obres.
•	 Col·laboració	amb	el	Centre	de	Documentació	del	CO-

AATT, recerca, propostes en col·laboració amb els mi-
llors recursos i serveis pels professionals i l’estudiant.

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

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

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

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

•	 Representacions	del	COAATT

ACTIVITAT 2011

L’assessorament tècnic o professional vers els col·legiats 
realitzat al 2011 des del gabinet tècnic del COAATT, es 

concentra en aspectes formals i administratius de la do-
cumentació, les novetats legals, la capacitat professional, 
els honoraris professionals, el càlcul de costos, el visat 
digital o la valoració de solucions constructives puntuals. 
L’atenció als col·legiats conforma més del 66% de les 
consultes ateses.

Globalment el nombre de consultes realitzades al 
gabinet tècnic respecte de 2010, s’incrementa en un 
3,39%. Al 2011 s’han realitzat un total de 944 con-
sultes.

Per destinataris, l’atenció a particulars i altres agents 
s’incrementa en un 52%, i les consultes de col·legiats 
baixen un 9,57% respecte de 2010.

La redacció d’informes tècnics o comercials es re-
dueix gairebé un 56%. Al 2011 es van redactar 8. La 
temàtica és en tots els casos legal i bibliogràfica sobre 
diferents aspectes del CTE, el RiTE o les condicions 
d’habitabilitat dels habitatges.

L’espai web relacionat amb l’àrea tècnica del COA-
ATT va rebre 6.147 visites, un 8, 98% més que al 2010, 
i 5.547 l’espai de recursos documentals, un lloc relaci-
onat amb la consulta o la descàrrega de documentació 
tècnica i de suport, un 52.43% més que al 2010

El nombre de consultes que han realitzat els estudi-
ants d’arquitectura tècnica i enginyeria de l’edificació 
en relació a temes d’assessorament tècnic i professio-
nals, un aspecte cada vegada més important, conserva 
el resultat respecte del passat 2010.

L’assessoria de particulars creix en canvi de mane-
ra important, fins un 50%. 312 consultes relacionades 
habitualment amb què els certificats d’habitabilitat, les 
legalitzacions o informes sobre patologies.

CONSULTES I ASSESSORAMENT TÈCNIC

2010 2011 % 11 % 10/11

Col·legiats 690 624 66,10% -9,57%

Particulars i 
professionals

205 312 33,05% 52,20%

informes tècnics 
o comercials

18 8 0,85% -55,56%
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 SERVEIS GENERALS

ESPAI DEL COL·LEGIAT
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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 mate-
rial d’escriptori a disposició del col·legiat. En aquest espai 
es poden trobar també tots els formularis i documents 
de visat que el col·legiat pot necessitar per a les seves 
gestions. Annexa a aquesta, hi ha una petita sala de reu-
nions preparada per atendre qualsevol necessitat.

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

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

Equipament
	 n Connexió a internet
	 n Port USB per a memòries externes
	 n Lectors de targetes de memòria MS, i CF/MD
	 n impressores en color, i b/n

	 n 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
  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

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 desenvolupa-
ment de la seva tasca professional i suport en l’actualització de coneixements i la formació reglada.
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2011: resum d’activitats i serveis

Consultes ateses 796

Col·legiats 499

Personal del COAATT 83

Estudiants i pre-col·legiats 132

‘Formació	a	la	carta’ 55

Préstecs 487

Llibres 430

Articles tècnics 25

Hemeroteca i Revistes 32

Servei d’Obtenció de documents (SOD) 180
Legislació i normativa 96

Altres 84

Anuncis de licitacions d’obres i serveis publicats 176

Anuncis d’oferta pública i oposicions 20

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I BIBLIOTECA COAATT
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consultes i prèstec 213 895 816 1.511 1.724 1.673 1.463

SISTEMES D’INFORMACIÓ

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

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

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

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

Gestió de contrasenyes i perfils d’usuari: 
Des d’aquest departament es gestiona també l’ac-
cés 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 
contrassenyes.

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 2011 s’han realitzat diversos 
cursos sobre el funcionament pràctic del programari 
necessari, de la plataforma de Visat / Registre Digital, 
i sobre l’obtenció i utilizació de la sgnatura digital im-
prescindible per dur-lo a terme.

Des del departament de Sistemes d’informació, s’ofe-
reix a tots els col·legiats el servei d’assistència informà-
tica per resoldre problemes puntuals amb els sistemes 
informàtics, configuracions, perifèrics, software tècnic, 
eliminació de virus, recuperació de dades, etc.
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ASSESSORIA DE TREBALL

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

El Servei d’Assessoria de Treball del Col·legi té com a 
objectiu establir un nexe de comunicació entre els par-
ticulars que ho precisin i els col·legiats, donar difusió a 
les ofertes d’empreses del sector que ho demanin, in-
tentar 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. Es fa 
recerca de possibles ofertes i qualsevol informació 
d’interès sobre treball a l’estranger 

•	 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 judi-
cials esmentats amb anterioritat en aquest escrit.

•	 ITE.	Es	gestiona	en	col·laboració	el	Departament	de	
Territori i Sostenibilitat, la realització de la inspecció 
tècnica d’edificis pels col·legiats 

•	 Oferta	pública	i	oposicions.	El	Servei	de	Biblioteca	i	
Documentació revisa ì actualitza diàriament la infor-
mació 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 diària-
ment 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 subvenci-
ons que Ens Locals, Autonòmics o Estatals, ofereixen 
en els aspectes relacionats amb el sector de la cons-
trucció

•	 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 2011 baixen 
globalment respecte 2010 un 4,25%. La baixada més 
representativa es produeix amb els certificats d’habita-
bilitat: s’han sol·licitats un 20% menys respecte de l’any 
anterior. Creixen d’altra banda les sol·licituds de legalit-
zacions, direccions d’obra o els expedients d’activitat.

Pel que fa a les empreses, un fet que no fa sinó re-
flectir l’actual situació econòmica i professional, aques-
tes busquen un tècnic amb experiència en la licitació 
d’obra pública, tan pel que fa a la preparació de la licita-
ció com al control d’obres. En aquest cas les sol·licituds 
baixen fins un 70% respecte de 2010.

Assessoria de treball ha gestionat la elaboració i tra-
mitació de 12 inspeccions tècniques d’edificis per al De-
partament de Territori i Sostenibilitat l’any 2011.

L’espai web assessoria de treball, actualitzat di-
àriament pel servei de documentació i biblioteca del 
COAATT, ofereix les ofertes de promotors privats, lici-
tacions de serveis i obres de l’Administració pública i 
oposicions a places de l’Administració. Aquets espai és 
amb molta diferència el més visitat del web, va rebre al 
2011, 13.606 consultes, un 30% més que al 2010.
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Assistència tècnica online

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

Servei no presencial, sense desplaçaments 

Assistència tècnica

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

Paquet SAT

Paquet d’assistència tècnica i manteniment mensual

I.T.V.

Revisió a domicili amb informe final i software de protecció inclòs

Borsa de treball COAATT. EMPRESES

2010 2011 % 10/11

Enviament de llistes 15 9 -40,00%
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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 escleròmetres tenen el corresponent cer-
tificat de calibració.

Condicions del servei:
•	 La	persona	qui	retira	l’aparell	es	fa	responsable	

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

una autorització per escrit d’aquest.
•	 Els	serveis	de	lloguer	que	sobrepassin	els	7	dies	

s’incrementaran en un 50%. 

EQUIPAMENT DISPONIBLE

Metro Làser Leica (Distanciòmetre) Taquímetre Leica T-100 Taquímetre Fet 500

Escleròmetre Taquímetre Wild T-05 Tacòmetre

Sonòmetre Nivell Òptic Wild Nk Trípode i mira

Nivell Òptic Geo 10 X 22 Multidetector 3 en 1

g
ui

a 
de

 s
er

ve
is

COAATT

Borsa de treball COAATT. PARTICULARS

2010 2011 %11 % 10/11

Aixecament planimètric 0 1 0,49%

Amidaments 0 0 0,00% 0,00%

Cèdula habitabilitat 184 144 70,94% -21,74%

Certificat 5 4 1,97% -20,00%

Coordinació 0 3 1,48%

Direcció d’obra 1 8 3,94% 700,00%

Expedient d’activitat 3 12 5,91% 300,00%

informe 14 19 9,36% 35,71%

Legalització 2 5 2,46% 150,00%

Memòria valorada 1 1 0,49% 0,00%

Projecte i direcció 0 2 0,99%

Taxació 2 0 0,00% -100,00%

Estudis de seguretat 0 0 0,00% 0,00%

Llibre de l’edifici 0 1 0,49%

Projecte d’obra 0 3 1,48%

TOTAL 212 203 -4,25%
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Demanda de tècnics

Assessoria de treball COAATT

2005 2006 2007 2008 20112009 2010

450

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i 
enginyers d’edificació de Tarragona



45

g
ui

a 
de

 s
er

ve
is

COAATT

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

El departament de Serveis externs, és el que s’encarrega 
de les relacions amb totes les persones i entitats externes 
al COAATT que de manera periòdica o puntual participen 
de les activitats, serveis o instal·lacions del col·lectiu.

Podem definir dos grups en aquest serveis:
•	 Serveis	en	benefici	del	col·legiats	que	ofereixen	em-

preses externes al COAATT.

 - Formació externa 
 - Assegurances

•	 Serveis	que	ofereix	el	COAATT	en	benefici	de	les	em-
preses.
 - Publicitat
 - Lloguer d’espais

Formació externa 
Durant l’any 2011 s’ha portat a terme la finalització de 
la segona convocatòria del curs d’accés al GRAU D’EN-
GiNYERiA D’EDiFiCACiÓ que s’havia iniciat el darrer tri-
mestre de 2010, i s’ha començat la tercera convocatòria 
per a la obtenció d’aquesta titulació. En aquesta convo-
catòria s’han inscrit 70 alumnes.

SERVEIS EXTERNS

1a Edició
2009-2010

2a edició 
2010-2011

3a edició 
2011-2012

Núm inscrits 56 62 70

Col·legiats 49 38 33

No col·legiat 7 24 37

% aprovats 99% 99% en curs

Assegurances
Arrel del canvi en la llei d’assegurances, i a fi de poder 
continuar oferint les pòlisses d’assegurança decennal, tot 
risc de la construcció i altres assegurances que s’oferien 
com a agents de MUSAATT, s’ha hagut de crear ASSE-
GURCOAATT, agencia exclusiva de MUSAATT.
S’ha continuat oferint els mateixos serveis,

-   Decennal
-  Tot Risc
-  Responsabilitat Civil Promotor-Constructor
-  Responsabilitat Civil Autopromotor

Publicitat
A fi de donar contingut tècnic i cobrir les despeses de les 

publicacions corporatives, des del departament de Ser-
veis Externs s’oferix a les empreses la possibilitat de po-
der incloure articles o anuncis publicitaris a les diferents 
publicacions que es realitzen.

- Revistat TAG
- Enllaç 
- Web
- Manuales Professionales
- Quaderns tècnics
- Fulletons de butxaca

Durant l’any 2011 s’ha treballat per aconseguir patroci-
nadors permanents, empreses amb les quals s’han signat 
convenis de col·laboració.

També s’han incorporat anuncis de forma puntual o pe-
riòdica a la nostra revista. Les empreses que hi ha parti-
cipat són:

Caixa Penedès, Gres de Aragón, Armengué, Ferre i 
associats, La Sallle URL, Fira de Barcelona, Port de Tarra-
gona, i 2P pilotes.

Lloguer d’Espais
Des de fa un temps, el COAATT posa a disposició de les 
empreses es seus espais, amb la finalitat de rendibilitzar-
los i donar a conèixer el nostre col·lectiu a la societat. Per 
això, ofereix la Sala d’actes, la Sala polivalent i l’Aula d’in-
formàtica a aquelles entitats que volen realitzar xerrades, 
cursos o exposicions en un ambient familiar, i tranquil.
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AVANTATGES COL·LEGIALS

Ofertes concertades per col·legiats: Cada departament col·legial gestiona amb els seus proveïdors condicions es-
pecials 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-CALR

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

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

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

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

 COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ

Tel.: 977.212.799 (ext. 5)
c.e.: publicacions@apatgn.org
Arxiu digital: 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 cor-
reu electrònic de les activitats setmanals es va iniciar l’any 2007, i al llarg 
del 2011, amb un total de 31 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 Se-
cretaria.

Totes aquestes informacions es desenvolupen en profunditat a l’in-
formatiu mensual ENLLAÇ, i al web col·legial.

Puntualment, s’elaboren monogràfics sobre temes d’especial interès: 
Aquests correus porten el nom de COMUNICACIONS COAATT. Du-
rant 2011 s’ha fet un total de 20 monogràfics, destacant:

•	 Rehabilitació,	Eficiència	energètica	i	sostenibilitat
•	 Sentència	del	TS	entorn	la	titulació	d’Enginyer	d’Edificació
•	 RETA:	Professionals	autònoms
•	 Programació	de	cursos
•	 27	de	maig	-	La	nit	els	col·legiats
•	 PREMAAT:	Assemblea	territorial	de	mutualistes	de	Tarragona
•	 Formació	en	idiomes
•	 Pòlisses	alternatives	a	la	RCP
•	 Recursos	per	a	l’activitat	professional
•	 ASSEGURCOAATT:	Fraccionament	de	la	prima	fixa

AGENDA D’ACTIVITAT. Missatges ‘RECORDEU’ i ‘Comunicacions COAATT’

g
ui

a 
de

 s
er

ve
is

COAATT

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



48

Edició: Servei de publicacions del COAATT
Tel.: 977 212 799 (ext. 5)
a.e.: publicacions@apatgn.org
Arxiu digital (2006-2011): 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

FORMAT ELECTRÒ-
NIC:
Tots els col·legiats que 
hagin comunicat una 
adreça de correu elec-
trònic 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 periodi-
citat i format, i en paper 
per a tots aquells qui no 
utilitzen el correu elec-
trònic.

INFORMATIU Enllaç
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REVISTA TAG

Consell de redacció: info@apatgn.org
Col·laboracions: publicacions@apatgn.org
Arxiu (1993-2011): 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)
a.e.: serveisexterns@apatgn.org

La revista TAG és el mitjà de comunicació i difusió del Col·legi 
amb els col·legiats, els col·legis, les institucions, l’administra-
ció i el públic en general, per tal d’informar sobre el sector i 
promoure el coneixement de la professió i el seu context a la 
província. Es publica trimestralment, i recull temes relacionats 
amb el sector professional i l’àmbit historiogràfic local amb un 
to divulgatiu que vol arribar a tots els sectors de la societat.

Amb motiu de l’arribada als 15 anys de publicació ininter-
rompuda, el 2008 es va inaugurar l’arxiu digital de la revista, 
on és possible consultar la col·lecció complerta (1993-2011).

És el butlletí mensual de 
comunicació del COAATT 
amb tots els col·legiats. 
Paral·lelament, l’’Enllaç’ 
és també el mitjà de co-
municació i informació 
de la vida col·legial, tant 
en la seva vessant socio-
cultural, com institucio-
nal.

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

TAG. Núm. 63 (4t trimestre 2011)

L’entrevista: Cèsar Puig, director de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a 
Tarragona
Gabinet tècnic: Dades de síntesi de la construcció. 3r trimestre 2011
Sostenibilitat: Crisi econòmica, una oportunitat per a un model urbà més sos-
tenible. Joan Jaume iniesta
La professió: Consell Català de Col·legis. Noves Juntes de Govern 2011-15
Urbanisme: La Tabacalera a Tarragona: un ou complex sociocultural i sostenible
Consells SAACU: Propostes per millorar el nostre habitatge
Actualitat: El nou Teatre Tarragona. Ramon Rovira i Roca; Crisi i bombolla (200-
2009): la dècada del col·lapse. Enric Suàrez Soler
Fundació Tarragona Unida
Patrimoni: Arquitectura Modernista. Josep Mª Buqueras; Llaurades. Benjamí Ca-
talà Benach
Espai al temps: El Gremi de Navegants de Tarragona. Josep Mª Sanet; La filoso-
fia medieval. Antoni Bladé i Recha
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TAG. Núm. 62 (3r trimestre 2011)

Entrevista: Joaquim Nin, delegat de la Generalitat al Camp de Tarragona. Òscar 
Ramírez 
Gabinet tècnic: Dades de síntesi, 2on trimestre de 2011 
El nostre Col·legi: Julio Baixauli, escollit com a president dels aparelladors 
Control de qualitat: L’arquitecte tècnic davant el nou reglament de productes de 
construcció europeu. Javier Parras Simón 
Publireportatge: Reparación de hormigón en un castillete utilizado para la extra-
cción de sal. SiKA S.A.U. 
Activitat col·legial: Sopar de Germanor. Novel·la de Ramón Valls. 
Consells SAACU: Propostes per millorar el nostre habitatge 
Urbanisme: El Tecnoparc de Reus. El Parc de la Torre d’en Dolça (2). Josep Mª 
Rofes Sans 
ASSESSORIA FISCAL I JURíDICA: Fiscalidad de la afectación y uso del vehículo. 
Gabriel Porras. interpretació de l’estadística. F.Xavier Escudé 
PATRIMONI: Arquitectura modernista (13). Josep M. Buqueras

TAG. Núm. 61 (2n trimestre 2011)

Jornada ITE, 1 de març: Entrevista amb Carles Sala, secretari d’Habitatge i Mi-
llora Urbana de la Generalitat de Catalunya. Resum de la jornada
Gabinet tècnic: Dades de síntesi de la construcció. 1er trimestre 2011
Els nostres col·legiats: Jaume Plana i Elias, més de quaranta anys de professió. 
Llibre de Josep M. Sanet
Urbanisme: El Parc de la Torre d’en Dolça, a Vila-seca (1). Josep Mª Rofes
Activitat col·legial: Temple expiatori de la Sagrada Família: informe d’obres (Ge-
ner de 2011). Jordi Bonet i Armengol. Visita al Temple de la Sagrada Família. 
Visita al Centre 112, a Reus
Espai al temps: Arrogante Mayagüezana (goleta negrera, 1834). Josep Mª Sa-
net
Assessoria jurídica: Necessitat d’adaptació a les noves circumstàncies. F. Xavier 
Escudé Nolla

Publicacions: Llibres sobre la construcció clàssica i del gòtic. Antoni Bladé
Patrimoni: Arquitectura Modernista. Josep Mª Buqueras

TAG. Núm. 60 (1r trimestre 2011)

Entrevista: Lluís Miquel Pérez, alcalde de Reus. Albert Bonet Pérez
Gabinet tècnic: Dades de síntesi, 4t trimestre 2010.
La professió: Decret d’inspecció Tècnica dels Edificis
Arquitectura i paisatgisme: Disseny d’un espai verd: plaça edifici President. 
Belen Mutlló Pàmies
Actualitat: Rally fotográfico: el Modernismo. Carlos Zornoza. El sector de la 
construcció a Europa. iTEC.
Rehabilitació: Tècniques d’escalada per a la reparació i manteniment de les faça-
nes. Estudi històric-artístic de la Catedral de Tarragona. F. Xavier Llorens
Espai al temps: Navegació depredadora al 1r terç del segle dinou. Josep M. 
Sanet
Assessoria jurídica: El visat col·legial i la delegació de l’Administració. F.Xavier 
Escudé
Patrimoni: La simbòlica medieval (2). Antoni Bladé. Arquitectura modernista. 
Josep M. Buqueras. Cisternes romanes. Benjamí Català.
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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 (2005-2011): 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 tri-
mestralment l’evolució del sector a la revista TAG, els 
resultats de les anàlisi es fan públics periòdicament en 
mitjans de comunicació destinats al públic general.

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 va iniciar 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
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Més Tarragona.	 Dijous	 27	 d’octubre.	 Especial	 Col·legis	 Professionals.	 ‘El	
manteniment de l’edifici, una assignatura pendent: la inspecció Tècnica 
d’Edificis’

La Vanguardia. Divendres 30 de setembre. Especial Comunitats de Veïns. 
‘Potenciar	el	manteniment	per	evitar	recórrer	a	la	rehabilitació’

Diari de Tarragona. Diumenge 31 de juliol. Suplemento Economía & Negocios. 
‘La	construcción	toca	fondo’

Diari de Tarragona.	Dimarts,	12	de	 juliol.	 ‘Los	 sectores	de	 la	construcción	
lanzan un SOS’

El Punt. Camp de Tarragona.	Dimarts,	12	de	juliol.	‘Els	constructors	fan	un	
crit d’auxili a l’administració’

Més Tarragona.	Dimarts,	12	de	juliol.	‘El	sector	de	la	construcció	vol	ser	el	
motor d’engegada per sortir de la crisi’

Notícies TGN.	 Dimecres,	 15	 de	 juny.	 ‘Julio	 Baixauli,	 president	 dels	
aparelladors’

Diari de Tarragona.	Diumenge,	12	de	juny.	‘Julio	Baixauli,	nuevo	presidente	
de los aparejadores’

La Vanguardia,	 Especial	Col·legis	Professionals.	Divendres,	20	de	maig.	 ‘El	
factor de la rehabilitació a l’alça. Els enginyers tècnics de l’edificació aposten 
pel manteniment d’habitatges per subsistir a la crisi de la construcció’

Diari de Tarragona, E&N Economía y Negocios.	Diumenge,	15	de	maig.	‘La	
rehabilitación se contagia de la crisis’

Més Tarragona. Dijous	28	d’abril.	‘La	rehabilitació,	conservació	i	manteniment	
dels nostres edificis’

Generalitat de Catalunya. Departament de Premsa i Comunicació. Dilluns 
11	d’abril.	‘Arquitectes,	aparelladors	i	administradors	de	finques	col·laboren	
en el control de la inspecció tècnica d’edificis’

La Vanguardia. Divendres 4 de febrer. [ESPECiAL] [Anunci]
Diari de Tarragona.	Dijous	3	de	febrer.	‘Más	de	9.000	edificios	de	la	provincia	

no aprobarán la iTV de las viviendas’
El Punt. Camp de Tarragona.	Dilluns	24	de	gener.	‘Evolució	de	l’habitatge	

de nova construcció: El nombre d’habitatges nous acabats cau 
estrepitosament’

Més Tarragona.	Dilluns	17	de	gener.	‘La	salut	del	teu	habitatge,	en	mans	de	
tècnics col·legiats’ [Anunci]

Diari de Tarragona.	Disabte	8	de	gener.	[REVISTA].	‘Els	Reis	aparelladors	a	la	
Muntanyeta’

PRESÈNCIA DEL COAATT ALS MITJANS DE PREMSA

ESPECIAL ‘Jornada ITE’
Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció 

tècnica dels edificis d’habitatges
Dimarts, 1 de març de 2011

Més Tarragona. Dimarts 1 de març
‘Uns	400	professionals	acudiran	a	una	jornada	sobre	la	ITE’

El Punt. Camp de Tarragona. Dimecres 2 de març
‘Uns	16.000	edificis	tarragonins	han	de	passar	la	seva	‘ITV’’

Diari de Tarragona. Dimecres 2 de març
‘Jornada	 sobre	 la	 nueva	 ley:	 Más	 de	 15.000	 edificios	 deberán	

someterse a una inspección técnica’
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L’octubre de 2010, es va inaugurar el SAACU, un nou 
servei destinat a particulars.

El 2011, entre gener i desembre, hem assistit 23 
consultes de particulars sobre la tramitació administrati-
va de la cèdula d’habitabilitat, com accedir a subvenci-
ons o l’abast de patologies existents. 

Complementàriament el gabinet tècnic ha realitzat 
4 inspeccions sobre patologies diverses sol·licitades mit-
jançant el servei del SAACU.

Què és? Què fa? Què ens pot oferir? Com contactar? 
El SAACU te 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, l’ar-
quitecte tècnic o l’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 infor-
mes sobre patologies, obtenir peritatges de danys, etc.

El SAACU garanteix qualitat de servei, responsabi-
litat 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 ga-
rantia de supervisió tècnica i administrativa.

 SERVEIS A EMPRESES I PARTICULARS

www.apatgn.org » Serveis als Particulars 
Tel.: 977.212.799 (ext. 3)
a.e.: gabtec@apatgn.org

SAACU, Servei d’atenció i assessorament a consumidors i usuaris 

SERVEIS A EMPRESES

Publicitat / patrocini:
El COAATT posa a disposició de les empreses del sector 
que ho considerin oportú diferents espais de comunica-
ció 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 ne-
cessitats de promoció, difusió, comercialització i infor-
mació; una eina de comunicació de les empreses del 
sector, ja siguin fabricants, distribuïdors, constructors, 
promotors, despatxos professionals o tècnics. En defi-
nitiva, qualsevol empresa que vulgui arribar als arqui-

tectes tècnics, aparelladors i enginyers d’edificació de 
Tarragona.

Els espais són uns mitjans idonis per donar a conèi-
xer els seus productes o serveis i establir contactes amb 
els arquitectes tècnics, usuaris dels espais i serveis, i lec-
tors dels mitjans de comunicació del Col·legi d’Apare-
lladors, 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’Ad-
ministració pública la possibilitat de difondre entre els 
col·legiats les seves ofertes de treball o accedir-hi a una 
preselecció de tècnics segons les especificacions indica-
des al formulari de sol·licitud.

www.apatgn.org » Serveis a les empreses 
Tel.: 977.212.799 (ext. 6)
a.e.: serveiexterns@apatgn.org
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vida col·legial
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hOMENATGE ALS COL·LEGIATS QUE CELEBREN ANIVERSARI PROFESSIONAL
L’acte més destacat del sopar és el que es dedica als professionals que celebren aniversari professional, i durant 
el qual reben les insígnies d’or i les escultures commemoratives

Els homenatjats amb el President del COAATT, el Sr. Cèsar Puig, Director dels SSTT de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, i el Sr. Lluís Miquel Pérez, alcalde de Reus. Per orde, els col·legiats 
amb els acompanyants: Romà Jordi Adam Andreu, Octavi Mayans Riera, Núria Valverde Matillas, Rosa M. Claros 
Salse, Jesús Moreno Martos, Juan María Fernández Cabré i Jeroni Ustrell Sort.
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 ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

El divendres dia 27 de maig es va celebrar el sopar anual 
de col·legiats.

Prop de 150 persones es van aplegar aquesta nit al 
recent inaugurat espai de la Fira de Reus per compartir 
aquesta festa d’homenatge i retrobada amb companys 
i amics

La vetllada va estar presidida pel President i la se-
cretària del COAATT, Julio Baixauli i Montse Muñoz, 
acompanyats de les autoritats convidades: il·lm. Sr. Llu-
ís Miquel Pérez i Segura, alcalde de Reus; Sr. César 
Puig Casañes, Director del Serveis Territorials de Ter-
ritori i Sostenibilitat; Sr. Ramón Ferrer, President del 
Consell de Col·legis de Catalunya, i del Col·legi de les 
Terres de l’Ebre; les Sres. Montserrat Plensa Cerés, 
i Margarida Bernadó Tomás, del Col·legi de Lleida; 
el Sr. Leandro Riquelme Ferré, Secretari del Col·legi 
d’Administradors de Finques de Tarragona; i el Sr. Xavi-
er Escudé, Secretari del Col·legi d’advocats de Tarrago-
na, i assessor jurídic del COAATT.

Per començar la nit es va servir un còctel de cava i un 
aperitiu fred fins que va arribar tothom i es va donar pas 

al sopar. Tots els assistens van rebre una rosa en arribar, 
en senyal de benvinguda i símbol amistat.

Al llarg de la celebració, el President del COAATT 
va tenir paraules de reconeixement pels qui celebràven 
aniversari professional, i també de benvinguda als nous 
col·legiats que han d’encarar l’exercici de la professió 
en difícils circumstàncies però sempre comptant amb el 
suport col·legial que —segons paraules del President— 
té un fort compromís amb la defensa de la professió i 
del context legal i normatiu, darrerament tant convuls, 
per tal de defensar els interessos dels professionals re-
presentats pel COAATT.

El President també va recordar la necessitat d’una 
participació activa dels col·legiats en els actes del COA-
ATT, tant en els més formals, com les assemblees, com 
en els més informals i lúdics, com ara aquest sopar, re-
marcant especialment la importància del procés electo-
ral del 9 de juny.

El final de festa es va amenitzar amb l’actuació 
del cantant de soul Aaron Bruyning i les copes entre 
amics.

SOPAR DE GERMANOR I HOMENATGE AL COL·LEGIAT

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



El divendres 25 de febrer, va tenir lloc la visita a les obres 
del Temple de la Sagrada Família.

El grup de col·legiats va ser rebut per Ramon Espel, 
aparellador i cap d’obra a la Sagrada Família qui va gui-
ar i explicar els secrets de l’obra, les dificultats, com les 
innovacions tècniques i tecnològiques permeten trobar i 
aplicar solucions als problemes que van sorgint.

La segona part de la visita va tenir lloc a 60 m. d’al-
çada, just al nivell on actualment es treballa per pujar 
les torres. Dos dels aparelladors que hi treballen, van 
portar el grup als muntacàrregues d’obra, i entre bas-
tides cables i operaris, van poder observar in situ com 
evoluciona l’activitat de la construcció.

VISITA TÈCNICA A LA SAGRADA FAMILIA

El 16 de febrer un grup de col·legiats del COAATT van 
fer una visita a les instal·lacions de l’edifici 112, ubicat a 
la carretera de Reus. 

El 112 és un edifici projectat i construït amb criteris 
de sostenibilitat. A la visita, el Sr. Daniel Fàbregas, Tèc-
nic de Suport d’Àrees del Departament d’Administració, 
va explicar els conceptes més rellevants de la construc-
ció de l’edifici, així com de la seves funcions, i va acom-
panyar el grup per les instal·lacions on va poder veure 
“in	 situ”	 les	dimensions	de	 l‘obra	 i	els	 seus	 trets	mes	
característics. 

La coberta enjardinada que dona aixoplug a l’apar-
cament, la torre, les sales de màquines, els espais de 
servei dels usuaris (menjadors, dormitoris), els espais 
de treball... tots ells pensats i concebuts per gaudir del 
màxim confort lumínic i tèrmic, i poder sentir-se a gust 
en les activitats que s’hi desenvolupen, sense deixar de 
banda l’austeritat i la funcionalitat.

Una visita profitosa, que a mateix temps que va per-
metre conèixer el servei que s’ofereix des del 112, va 
donar a conèixer un sistemes constructius, actuals, eco-
nòmics i pràctics.

VISITA TÈCNICA. EDIFICI 112
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CAMPANYA DE NADAL INFANTIL

Amb el lema: ‘El bosc 
del teu entorn’, tema 
escollit per la UNESCO 
com a motiu de treball 
per al 2011, els nens 
participants van presen-
tar els seus dibuixos, que 
serviran per il·lustrar les 
accions de la Fundació 
Tarragona Unida durant 
el proper any.

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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El patronat

Distribució dels càrrecs del patronat
La composició del Patronat de la Fundació Tarragona Unida que actualment consta en el 
Registre de Fundacions de la Generalitat, després de la seva renovació que serà renovable 
el 26.09.2015, es el següent:

President: 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, actuant 
com a representant el Sr. Adolf Quetcuti Carceller.

Vicepresident: 
 Sr. Jesús Moreno Martos
Secretari: 
 Sr. Josep Maria Buqueras Bach
Tresorer: 
 Sr. Jordi Adam Andreu
Vocals: 
 Sr. Francesc Xavier Llorens Gual
 Sra. Maria Teresa Solé Vidal
 Sra. Montserrat Muñoz Madueño

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’en-
torn, 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, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tar-
ragona 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 “tot-
hom 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 soci-
als necessaris”. Aquest dret universal és un dels pilars fonamentals més importants d’actuació 
de la Fundació Tarragona Unida.

Però, sobre tot, també l’any 2011 ha estat un any on hem continuat treballant sobre qüesti-
ons d’accessibilitat. Sensibilitzar i conscienciar als ciutadans, en general i, als professionals de 
la construcció, en particular, sobre les barreres arquitectòniques. 

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. Creiem 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.
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Activitats

8è Recull de dibuix Nadal-Reis

Aquesta es la primera activitat que cada any 
dona inici a les diferents actuacions que la Fun-
dació Tarragona Unida porta a terme al llarg 
de l’any. De fet aquest esdeveniment te el seu 
inici a les acaballes de l’any anterior quan es 
publica la corresponent convocatòria perquè 
tots els nens qui ho vulguin puguin participar-
hi perquè acompleixen els requisits de les ba-
ses de la convocatòria, presentin el seu dibuix 
per fer-lo entrega al seu Rei Mag a canvi d’un 
regal. 

Aquest any el tema dels dibuixos, aprofi-
tant que es va celebrar l’any internacional dels 
boscos va versar sobre la visió particular que 
els nens tenien sobre aquest motiu ecològic 
de rellevant importància dins la societat actu-
al. Sota el lema; “El bosc del teu entorn”.

Tal com estableixen les bases de la convo-
catòria, el jurat va escollir un finalista de cada 
una de les categories per edat del nen i se’ls 
va fer entrega d’un regal relacionat amb el 
lema de la convocatòria. Tantmateix, aquests 
dibuixos finalistes van ser els escollits per for-
mar part de la imatge de la postal de Nadal 
que el Col·legi envia per aquestes dates. 

Reis a la Fundació La Muntanyeta 

L’Associació Provincial de 
Paràlisi Cerebral de Tar-
ragona (APPC) te el seu 
origen l’any 1977. Va 
néixer com a resposta a 
la necessitat existent de 
crear un centre d’aten-
ció especialitzat en nens 
afectats de paràlisis cere-
bral infantil.

Sorgir amb el clar ob-
jectiu de satisfer las ne-
cessitats específiques d’aquest col·lectiu, davant la in-
existència de centres de caràcter públic ni privats que 
oferissin cobertura a aquestes necessitats.

L’any 1999 es crea, per voluntat de la APPC, la Fun-
dació privada La Muntanyeta, amb les mateixes finali-
tats que la APPC, però afegint-hi la tutela, a fi i efecte 
que les persones assistides que ho necessiten puguin 
ser tutelades des de una entitat que forçosament tindrà 
una visió molt pròxima de la realitat del tutelat.

Com cada any, 
el dia de Reis ens 
varem apropar a la 
Fundació la Mun-
tanyeta, amb ses 
Majestats els Reis 
Mags del col·legi, 
portant-los un re-
gal per a cadascú 
dels interns, ade-
quat a les seves 
necessitats. Així 
com un altre espe-
cífic pel centre. 

L’alegria i les 
ganes de compar-
tir van presidir la jornada. Tant per nosaltres com per els 
interns, els seus familiars i col·laboradors en un dia molt 
especial i ple d’emoció D’aquesta manera es consolida 
la relació entre les dues Fundacions.
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Fundació Æquitas
La convenció i cada un dels seus articles es basen en vuit principis rectors i 
entre ells es troba el de l’accessibilitat. Sobre la qüestió fonamental de l’ac-
cessibilitat (article 9), la Convenció obliga als Estats a identificar i eliminar 
obstacles i barreres d’accés perquè les persones amb discapacitat puguin 
accedir al seu entorn físic, als mitjans de transport, a les instal·lacions i ser-
veis públics, i a les tecnologies de la informació i les comunicacions.

El 16 de setembre es va portar a terme aquesta Jornada organitzada per 
la	Fundació	tutelar	de	les	Comarques	de	Tarragona	–	Fundación	AEquitas	
i on va participar, com a entitat col·laboradora, el Col·legi d’Aparelladors 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona. En la 2na taula 
rodona de la Jornada, corresponent a “Accessibilitat universal i entitats lo-
cals” la Fundació Tarragona Unida va poder fer una breu ponència sobre 
la qüestió de l’accessibilitat. Abordant, en primer lloc, una sèrie de generalitats i conceptes referents a les barreres 
en general i l’accessibilitat per, posteriorment, fer una descripció d’un parell de les intervencions més significatives 
que la Fundació Tarragona Unida ha portat a terme des de la seva creació. En concret es van comentar:

•	Anàlisi	de	l’accessibilitat	de	l’entorn	urbà	de	la	ciutat	de	Tarragona.	(2005)
•	Guia	d’accessibilitat	de	Cambrils	per	a	persones	amb	mobilitat	reduïda.	(2009)

Aprofitant l’assistència a l’acte, no es va voler deixar escapar l’oportunitat de mencionar, la necessitat de que 
l’Ajuntament de Tarragona posi fil a l’agulla per elaborar el Pla d’Accessibilitat que tant necessita aquesta ciutat, 
ja que, tal i com es va remarcar; en matèria de supressió de barreres, a la ciutat de Tarragona hi ha molt, 
moltíssim treball a fer.

Big Draw Tarragona

El nostre Col·legi i Fundació i participà en la seva divulgació i recolza-
ment en les diferents activitats que es dugueren a terme. 

Els Serveis Territorials de Cultura a Tarragona van ser els organit-
zadors del Big Draw Tarragona, que es va celebrar des del dia 6 al 
dia 11 d’octubre a la ciutat i estava vinculat a l’esdeveniment inter-
nacional The Big Draw. Des de l’any 2000, The Big Draw es celebra a 
diferents llocs del món impulsat per un moviment anglès anomenat 

Drawing power, que defensa l’ús del dibuix en totes les etapes de la nostra vida.
Big Draw Tarragona va ser la manifestació de l’esdeveniment internacional The Big Draw aquí, a la ciutat de Tar-

ragona. Amb personalitat pròpia, es va dissenyar per promocionar, a més de la activitat del dibuix, el nostre patri-
moni cultural i natural, l’accés a aquest patrimoni per part de tothom i el respecte per l’entorn. Una bona proposta 
perquè, dibuixant, conèixer millor el que ens envolta, en aquest cas, el magnífic patrimoni cultural i natural de la 
ciutat de Tarragona, des de l’accessibilitat i la sostenibilitat. Hi varen participar artistes, professionals, organismes, 
associacions, institucions i empreses que van demostrar la seva capacitat d’unir esforços i treball, sovint altruista, 
per a un objectiu comú: la defensa del dibuix com a instrument pel nostre desenvolupament personal i com a eina 
per a la promoció del patrimoni tarragoní amb criteris d’igualtat i respecte.

Participació en la revisió del Decret 55/2009, d’habitabilitat

Aquest decret es troba en fase de modificació i a través del Consell de Col-
legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalu-
nya, el passat mes de novembre, varem presentar tot un seguit d’esmenes 
força estudiades, que feien referència a diferents aspectes del mateix. Tant 
en el seu articulat com en l’Annex 1 del mateix, corresponent a les condici-
ons d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció.
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Pla de Mobilitat de la ciutat de Tarragona

El Consell Municipal de Mobilitat de Tarragona és una plataforma de troba-
da i un instrument regulador de la relació entre l’administració municipal, les 
empreses, les entitats i la ciutadania de Tarragona en el debat i la presa de 
decisions en matèria de mobilitat. Aquest òrgan es va constituir en la sessió 
que va tenir lloc el 30 de novembre de 2010 a l’Ajuntament de Tarragona.

Més de 25 entitats de la ciutat han participat en els tallers celebrats per debatre sobre el 
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. La comissió de plans del Consell de la Mobilitat va debatre en diferents sessions 
participatives els principals objectius i les actuacions proposades per l’equip redactor del document per, posterior-
ment, procedint a la seva aprovació el 13 de desembre. 

La tinent d’alcalde de Mobilitat, Begoña Floria, en el seu moment va destacar: “l’èxit de participació en les ses-
sions convocades i la importància de comptar amb totes les entitats i organitzacions implicades en la mobilitat de 
la ciutat, ja que es tracta d’un pla que tindrà una vigència de sis anys i que té com a principal objectiu convertir el 
centre de la ciutat en un espai pacificat i de convivència de tots els usuaris de l’espai públic”. 

La Fundació Tarragona Unida, es va afegir a les jornades de participació i posteriorment, una vegada obtinguda 
per Decret d’alcaldia la credencial com a nou vocal del Plenari del Consell de Mobilitat de Tarragona, d’acord amb 
la proposta efectuada pel seu òrgan de direcció, intervenir en l’aprovació del Pla que es dugué a terme el 13 de 
desembre. 

Cal destacar que, fruit de la intervenció de la Fundació i d’altres entitats, s’ha aconseguit que existeixi el com-
promís manifest i que contempla el Pla de Mobilitat, de la necessitat de elaborar el Pla d’Accessibilitat de la 
ciutat de Tarragona. Per altre banda, La Fundació Tarragona Unida ha passat a formar part de les comissions de 
treball, del Consell de Mobilitat, següents:

•	 Comissió	de	seguiment	dels	Plans	de	Mobilitat	per	participar	en	el	seguiment	de	la	seva	aplicació.
•	 Comissió	d’accessibilitat,	per	promoure	l’accessibilitat	i	la	supressió	de	les	barreres	arquitectòniques	en	l’àm-

bit de la via pública.

Pla Local d’habitatge de Tarragona

L’ajuntament de Tarragona, a tra-
vés del Servei Municipal de l’Ha-
bitatge i de l’àrea de Participació 
Ciutadana, va impulsar un procés 
participatiu per recollir les princi-
pals problemàtiques i mancances 
de la ciutat en matèria d’habitatge 
amb l’objectiu d’elaborar el Pla Lo-
cal d’Habitatge de Tarragona.

Aquest procés de participació va adreçat a associa-
cions, col·lectius específics, ciutadania no organitzada 
i experts en la matèria; en definitiva, a totes aquelles 
persones vinculades a la ciutat.

Es tracta que, des de les vivències d’aquests diferents 
àmbits de participació posar de manifest les mancances 
i possibles solucions. Aquest espai que s’ha obert ha de 
permetre posar en comú les necessitats i les idees de 
tots. i consensuar propostes en temes com l’habitatge 
de lloguer, de compra, protegit, accés a l’habitatge, ne-
cessitats especifiques per la gent gran, problemes d’in-
frahabitatge, necessitats de rehabilitació i d’altres. 

Què és un pla local d’habitatge (PLh)?
El PLH és un document tècnic que té com a objectiu 
definir les polítiques locals d’habitatge. 

El seu contingut inclou tres fases:

•	 Analitzar	i	diagnosticar	la	problemàtica	municipal	en	
matèria d’habitatge. 

•	 Establir	 objectius	 i	 estratègies	 tenint	 en	 compte	 la	
diagnosi anterior. 

•	 Definir	i	programar	les	actuacions	municipals	relati-
ves a l’habitatge en un període de 6 anys. 
El PLH és elaborat per un equip multidisciplinari que 

comparteix coneixements i treballa sota la coordinació 
del Servei Municipal de l’Habitatge. 

El procés de participació pretén incorporar, per una 
banda, la visió tècnica i, per l’altra, la veu de la ciu-
tadania entorn a totes aquelles qüestions relacionades 
amb l’habitatge. Aquest procés s’estructura en base a 
un fase de diagnosi i una fase de pla d’acció. Cada fase 
compta amb un taller amb tècnics i experts i, un altre, 
de la ciutadania. El COAATT s’ha incorporat en el pro-
cés de participació assistint als corresponents tallers de 
treball, tant de ciutadania com d’experts. 
Esquema del procés:
Fase de diagnosi

Taller ciutadania        (15 desembre 2011)
Taller experts/tècnics (21 de febrer de 2012)

Fase de pla d’acció
Taller ciutadania        (abril 2012)
Taller experts/tècnics (març 2012)

Sessió de retorn
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Namlo Europa
En el decurs de l’any passat, la Fundació Tarragona Unida 
va portar a terme diferents contactes amb els represen-
tants d’aquesta ONG, Na Magda Nos i Na Loli Melero, per 
establir una estreta col·laboració entre ambdues entitats 
en el projecte que Namlo vol portar a terme a Dhuskun 
(Nepal). Una col·laboració que es vol fer efectiva amb la 
participació d’alumnes que cursen el grau d’adaptació a Enginyeria d’Edificació a la Universitat Jaume i de Castelló 
per tal de justificar l’assignatura de treball en pràctiques que els és necessari realitzar.

Namlo és el nom en nepalí de la cinta de cànem amb què la gent del Nepal porta les càrregues. Aquesta cinta 
serveix per portar el pes del cabàs que carreguen a l’esquena de qualsevol cosa que hagin de transportar. L’objectiu 
de l’associació és ajudar la gent a portar el pes de la vida a través de l’educació.

El país es troba dividit en 14 zones, subdividides en 75 districtes. Les zones es troben agrupades en cinc grans 
grups anomenats “zones de desenvolupament”. DHUSKUN es un indret rural que pertany al districte de que esta 
situat a la zona de Bagmati al centre de Nepal en una zona denominada de les colines amb alçades de entre 1000 i 
4000 m d’altura,. Dues serralades de baixa alçada, el Mahabharat Lekh (conegut també com el petit Himalaya) i les 
Colines Shiwalik o Serralada de Churia dominen la regió. Aquest petit cinturó de colines avarca la vall de Katman-
dú, el més fèrtil i poblat de les valls transversals. Tot i el seu aïllament geogràfic i el seu escàs potencial econòmic, 
la regió ha estat el centre cultural i polític de Nepal. A diferencia de les valls, les zones per sobre els 2500 metres, 
com la de Dhuskun, estan escassament habitades. 

A Dhuskun, Namlo porta a terme activi-
tats i programes estretament relacionats en-
tre si que contribueixen a millorar la qualitat 
de vida de comunitats desfavorides i a refor-
çar l’objectiu final d’ajudar sense crear de-
pendència. La col·laboració es porta a terme 
únicament amb comunitats que estiguin dis-
posades a posar la seva mà d’obra no qualifi-
cada a disposició del projecte i a involucrar-se 
directament organitzant grups de treball i de supervisió del seu projecte.

S’han creat dos grups d’alumnes que van acabar els tres nivells d’educació 
d’adults. Actualment estan aprenent a cultivar gingebre i cafè orgànic i tenen la necessitat d’ajut per la construcció 
d’un edifici —caseta agrícola— a la que li puguin donar una utilització polivalent. Han de poder emmagatzemar 
i processar la seva producció, preparar els productes per la seva comercialització, espai d’oficina per l’administració 
dels treballs i suficient espai addicional per poder-hi fer classes d’aprenentatge i reunions de la comunitat agrícola. 
L’edifici haurà d’estar dissenyat de manera que es tinguin en consideració aquestes necessitats i dotacions.

Relacions institucionals
S’han mantingut contactes de forma regular amb:
•	 Ajuntament	de	Tarragona;	Consell	de	Mobilitat	Ur-

bana, Servei de l’Habitatge
•	 Servei	Municipal	d’Atenció	al	Disminuït	de	l’Ajunta-

ment de Tarragona
•	 Grup	Tarragona	Sense	Barreres
•	 Fundació	la	Muntanyeta.

Objectius per al 2012
1. Gestionar la possibilitat de fer l’anàlisi d’accessibili-

tat en altres municipis.
2. Col·laborar amb altres organismes per a desenvolu-

par projectes al 3r món:
•	 Namlo	Europa.
•	 Oficina	de	Cooperació	al	Desenvolupament	i	

Solidaritat de la Universitat Jaume i
3. Mantenir contactes amb les federacions i coordina-

dores de discapacitats de Tarragona per a oferir-los 
els nostres serveis d’adaptabilitat d’habitatges.

4. Treballar en les comissions del Consell de Mobilitat 
Urbana de Tarragona
•	 Accessibilitat
•	 Seguiment	i	control	d’acompliment	del	Pla	de	

Mobilitat
5. Seguiment dels projectes i treballs en pràctiques 

dels alumnes que cursen el grau d’adaptació a 
Enginyeria d’Edificació a la Universitat Jaume i de 
Castelló.

6. Continuar participant en els tallers de treball del Pla 
de l’Habitatge de Tarragona 

7. Treballar en la preparació d’un quadern tècnic so-
bre conceptes i criteris d’accessibilitat universal als 
diferents entorns de la ciutat.

8. inici dels treballs d’execució d’obra del projecte de 
Namlo Europa a Dhuscun (Nepal) 
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OFICINES COL·LEGIALS, Comunicació directa amb el COAATT

BÚSTIES D’ATENCIÓ ALS COL·LEGIATS junta@apatgn.org
info@apatgn.org
suggeriments@apatgn.org

SEU DE TARRAGONA. Rbla. del President Francesc Macià, 6. 43005 Tarragona
Centraleta: 977.212.799 · Fax: 977.224.152 · info@apatgn.org · www.apatgn.org
Visats: Dilluns a dijous: 08.00 a 14.00, i de 15.30 a 17.00 h, Divendres: 08.00 a 14.00 h
Resta de serveis: Dilluns a dijous: 08.00 a 14.00, i de 15.30 a 17.30 h, Divendres: 08.00 a 15.00 h
Horari d’estiu:
Visats: Dilluns a divendres: 08.00 a 14.00 h - Resta de serveis: Dilluns a divendres: 08.00 a 15.00 h

DELEGACIÓ DEL VENDRELL. Camí Reial 13-17 (L’Eina - Viver d’empreses), Planta 3a, Despatx 14· 43700 El Vendrell 
Telèfon / Fax: 977.664.940 · a.e: delegacio_vendrell@apatgn.org 
Visats: 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
Josep Anguera
Carme Vallverdú
Eva Larraz

visats@apatgn.org

GABiNET TÈCNiC
Borsa de treball
Servei d’inspecció

Ramón Rebollo
Lluís Roig
Josep Anguera

gabtec@apatgn.org
assessoriatreball@apatgn.org

COMPTABiLiTAT Joan Sáenz comptabilitat@apatgn.org

FORMACiÓ Meritxell Gispert formacio@apatgn.org

CENTRE DE DOCUMENTACiÓ
BiBLiOTECA

Alexandra Fortuny
biblioteca@apatgn.org

http://biblioteca.apatgn.org

SERVEi DE PUBLiCACiONS
Publicacions tècniques i culturals
Butlletins electrònics i revistes col·legials

Alexandra Fortuny publicacions@apatgn.org

iNFORMÀTiCA
Assistència informàtica

Jaume Cabré informatica@apatgn.org

SERVEiS EXTERNS
Assegurances
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

ONG, Tarragona Unida

ONG, Tarragona Unida Lluís Roig tarragonaunida@apatgn.org

Assessories Externes

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

secretaria@apatgn.org
Tel. 977.212.799 (ext.1)Assessoria Fiscal Porras Garcia Assessors

Assessoria Laboral Assessoria Félix González

 DIRECTORI DE SERVEIS
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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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