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El Col·legi, una entitat viva
Un nou any i nous projectes que fan del Col·legi una entitat viva,
amb forces per donar suport als seus col·legiats, amb forces per adaptar-se als nous temps i amb molta força per defensar la professió i als
seus membres.
Un altre any d’ajustaments, de més retallades però amb voluntat
de continuar prestant els serveis. I un nou any de canvis i projectes
legislatius que ens faran dissenyar més canvis en la configuració dels
col·legis com els entenem ara. Per a tots aquests nous canvis ens prepararem i ens farem forts. Establirem tots els mecanismes que ens ha
encarregat l’assemblea per mantenir els fins corporatius del nostre
Col·legi de Tarragona.
Ha estat un any on, constructivament, es pot dir que s’ha tocat fons,
però on s’ha pogut entreveure l’últim trimestre del 2012 una tendència més positiva que ens fa pensar en un final d’aquesta etapa tan
negativa per al sector i també en una recuperació econòmica global.
Ha estat un any 2012 carregat de representacions institucionals per
tal de fer valer els nostres valors i estar presents en tots els àmbits
socials possibles.
S’ha fet un esforç especial en capitalitzar la rehabilitació com a eina
per revitalitzar el sector, agafant la Inspecció Tècnica d’Edificis com
a element per a conscienciar a administracions i a particulars en la
necessitat de tenir cura dels seus edificis. La voluntat és transmetre el
professional aparellador com a Tècnic de Capçalera de l’edificació.
El paper de l’aparellador com a Tècnic de Capçalera ha estat recollit
en premsa en moltes ocasions, i ens plantegem continuar incidint en
aquest aspecte en el propers mesos. Cal destacar que hem fet un
esforç en difusió en els mitjans de comunicació, i no només en els
propis (TAG, Enllaç, web) sinó també en els mass media generals del
territori i fora del territori.
Tot i els recursos més escassos, hem aconseguit una evolució tecnològica i ja som presents en les xarxes socials, tenim aula virtual i no-
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ves webs de suport a l’aparellador. A més, hem aconseguit valors molt
bons en consultes i visats/registres digitals. Estem molt orgullosos de
com el col·lectiu ens està seguint i animant a ser més ambiciosos en
la utilització de les noves tecnologies de la informació.
Era tot un repte la formació al COAATT per a aquest 2012, i estem
molt orgullosos dels resultats, amb la qual cosa volem afinar més en el
futur. Un cop s’ha finalitzat els cursos d’adaptació de grau d’Enginyer
d’Edificació, s’han aconseguit acreditacions oficials de la Generalitat
de Catalunya per formar en matèria de Plans d’Autoprotecció. Si ho
sumem a les jornades tècniques i informatives, la formació continuada i altres actes, s’han convocat prop de 30 cursos, amb més 350
hores realitzades. Seguim pensant i cercant oportunitats formatives
que siguin de l’interès vostre, una oportunitat per agafar noves competències o mirar de millorar-les.
Enllaçant amb la formació i aprofitant el nou Decret 141/2012 sobre les Condicions d’habitabilitat dels habitatges, vam organitzar una
jornada per a tots els tècnics competents que va tenir una gran repercussió per al col·lectiu, on hi van veure la llum dos nous quaderns
tècnics sobre la matèria, redactats pel nostre Gabinet Tècnic i editats
amb la col·laboració del Col·legi de Girona. Hem tornat a ser referents
en publicacions tècniques pròpies, i així ho va destacar públicament
el secretari general de l’Habitatge de la Generalitat.
Us convido a què reviseu aquesta memòria d’activitats, que pretenem
sigui una reflexió del que s’ha fet i del que cal potenciar o millorar: actes socials tradicionals, nous espais culturals, dades tècniques,
cursos i jornades, múltiples assessoraments prestats, i un resum de
totes les dades disponibles. Així podreu avaluar i valorar les nostres
acciones i serveis, i podreu veure el que s’ha fet i valorar què ens ha
faltat per millorar.
L’assessorament permanent, l’atenció personalitzada, el voler ser i
estar sempre al costat del col·lectiu, volem que continuï sent la base
del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona.
Ara més que mai, continuarem treballant units en i per a la professió,
defensant els interessos comuns i de cadascun dels seus membres.
Compteu amb nosaltres, sempre oberts a les propostes i millores. Un
aforta abraçada.
							
Julio Baixauli Cullaré
President del Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

Manteniment
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TÈCNICA

AssegurCOAATT
Agent Exclusiu de
MUSAAT
L’Aparellador: Tècnic de capçalera

ÀREA
INFORMÀTICA

Gabinet Tècnic

Formació

Sistemes i comunicació

Aplicacions

Serveis Externs

Visats

Comptabilitat

Secretaria / Assessoria
ÀREA
ADMINISTRATIVA

www.aparelladorstarragona.org

Assessors externs

Organigrama
memòria’12

COAATT

ASSEMBLEA
COL·LEGIAL

JUNTA
DE GOVERN
COAAT
TARRAGONA

GERÈNCIA

SERVEIS A
PARTICULARS

TARRAGONA
UNIDA

7

memòria‘12

COAATT

SEUS COL·LEGIALS
A INTERNET

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

A INTERNET

www.aparelladorstarragona.org

Serveis en línia 24 h
- Servei d’Atenció i Assessorament a Consumidors i Usuaris
- Catàleg de la Biblioteca i Centre de Documentació
- Descàrrega de documentació administrativa
- Consultes i assessorament...
- Cerca de tècnics

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
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ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS

L’assemblea és l’òrgan sobirà del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats o col·legiades que estiguin en
plenitud dels seus drets atorgats per a la col·legiació.
Els seus acords, adoptats vàlidament de conformitat
amb els Estatuts vigents, obliguen a tots els col·legiats
i col·legiades.

• S’informa dels projectes i inversions en marxa, així
com de la situació i de la constitució de les noves
empreses del COAATT i de la realització d’un pla estratègic.

ACTIVITAT 2012

A destacar

ASSEMBLEES GENERALS
29/03/2012: Assemblea general ordinària d’aprovació liquidació exercici 2011.

• El pressupost per l’any 2013 és de més contenció
respecte l’any 2012, reduint el pressupost de les
partides corrents d’un 15,5%, ajustant al màxim
les despeses, renegociant o suprimint la major part
d’elles, i oferint els mateixos serveis.
• Aprovació per dur a terme la creació d’una fundació
que permeti continuar amb la prestació dels serveis
col·legials i l’ajuda als professionals del sector, amb
els recursos que es considerin adients. Per aconseguir aquests objectius, autoritzar al president per
formalitzar i executar els acords adoptats necessaris, subscrivint tots els documents, tant públics com
privats, que resultin al respecte o serveixin per precisar-los, rectificar-los o subsanar-los.

Destacant:
• L’aprovació de la liquidació dels pressupostos de
l’exercici 2011, essent el resultat de despeses pressupostàries del -10,38% i el resultat d’ingressos
pressupostari del 13,14%. Les explicacions donades
sobre els ajustaments comptables, el flux d’efectiu i
d’inversions.
• Aprovació de la memòria d’activitats 2011, presentada per les diferents comissions.
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13/12/2012: Assemblea general ordinària d’aprovació de pressupostos d’explotació i d’inversions
de l’exercici 2013.
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LA JUNTA DE GOVERN
Junta de Govern del COAAT Tarragona, que va prendre possessió el dia 30 de juny de 2011, a conseqüència de les
eleccions col·legials celebrades el dia 9 de juny de 2011.

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

ACTIVITAT 2012
• 23 Juntes de Govern
• 14 Juntes de Govern informatives
Les reunions són obertes al col·lectiu per tractar temes proposats, prèvia informació de la voluntat d’assistir-hi.
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Bústies d’atenció als col·legiats
junta@apatgn.org · suggeriments@apatgn.org

ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ
Actes de representació
• 29/02/2012: Presentació del catàleg d’intervencions
arqueològiques a la Catedral de Tarragona 20102011.
• 12/03/2012: Entrevista a La Vanguardia dels presidents dels Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya. Entrevista
publicada a La Vanguardia del dia 18/03/2012.
• 22/03/2012: Reunió amb la Sra. Victòria Forns, consellera de l’Ajuntament de
Tarragona, portaveu del Grup
Municipal de Convergència i
Unió i diputada al Parlament
de Catalunya, juntament amb
el Sr. Xavier Quintana, conseller de l’Ajuntament de Tarragona, a les dependències
col·legials.
• 27/03/2012: Assistència al
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Barcelona (COAAT Barcelona) a la presentació de l’Any del Rellançament
Professional 2012. La presentació es va realitzar al COAAT
Tarragona el dia 29/03/2012.
• 17/04/2012: Assistència al
COAAT Barcelona a les jornades de treball sobre l’Any del
Rellançament Professional 2012.
• 25/04/2012: Roda de premsa dels presidents dels
Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya de presentació l’Any
del Rellançament Professional 2012.
• 01/06/2012: Assistència al Consell Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
de Catalunya a la jornada de presentació l’Any del
Rellançament Professional 2012 a membres del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.
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• 06/06/2012: Visita al Parlament de Catalunya i assistència a una sessió ordinària del Parlament, convidats per la Sra. Victòria Forns, consellera de l’Ajuntament de Tarragona, portaveu del Grup Municipal
de Convergència i Unió i diputada al Parlament de
Catalunya.
• 11/06/2012: Assistència a la visita de les obres de
rehabilitació de l’Hospital Sant Pau de Barcelona.
• 14/06/2012: Reunió amb el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per tractar temes professionals que afecten a les dues professions.
• 19/06/2012: Assistència al
COAAT Barcelona a les jornades
de treball sobre l’Any del Rellançament Professional 2012.
• 05/07/2012: Assistència al
dinar amb els responsables de
l’exposició de 50 anys de l’Escola
d’Arquitectura Tècnica. Exposició
realitzada al COAAT Tarragona.
• 07/09/2012: Visita i reunió
amb el president del COAAT Girona.
• 10/09/2012: Reunió amb el
Sr. César Puig.
• 17/09/2012: Assistència a la
reunió-dinar del Consell Consultiu del Port de Tarragona.
• 08/11/2012: Assistència a la jornada sobre la pòlissa triennal per part del COAAT Barcelona al Col·legi
d’Odontòlegs de Barcelona.
• 09/11/2012: Assistència a la celebració de la Festa
Patronal organitzada pel Col·legi d’Administradors
de Finques de Tarragona.
• 20/12/2012: Reunió al Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya per tractar diversos temes que afecten a la professió.

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.
Així mateix, des del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya s’ha treballat en el projecte de l’Any del Rellançament Professional 2012.
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COL·LABORACIÓ I RELACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS

Consejo General
de la Arquitectura Técnica de España

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

DEPARTAMENT DE SISTEMES D’INFORMACIÓ
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El COAATT segueix evolucionant tecnològicament, per poder oferir un millor servei i donar noves eines als col·
legiats. Aquest any 2012, ha sigut un any de molts reptes, com aparèixer a les xarxes socials, crear una plataforma
per poder oferir crear un web amb un preu low-cost. També s’ha creat una plataforma virtual per donar suport a
la formació del COAATT i altres serveis telemàtics que detallem a continuació:
INTEGRACIÓ A LES XARXES SOCIALS
• El COAATT ja forma part de les següents xarxes socials:
• Facebook: www.facebook.com/coaatt.tarragona
• Twitter: twitter.com/COAATT/
INFRAESTRUCTURES
• S’ha ampliat la xarxa Wifi a la Planta Superior.
• S’ha instal·lat un SAI per la Planta Inferior.
• S’ha canviat tot el parc d’impressores i fotocopiadores, per poder donar un millor servei al col·legiat. Ara ja
es pot fotocopiar i imprimir a color.
NOVA PLATAFORMA “CAP APARELLADOR SENSE WEB”
• El COAATT ofereix als col·legiats la possibilitat de poder tenir un web i poder aparèixer a Google i altres cercadors. En el següent web es detalla com poder tenir un web amb un preu low-cost. webtecnic.apatgn.org
NOU ESPAI WEB DE PROMOCIÓ DELS APARELLADORS
• El COAATT ha posat en funcionament www.aparelladorstarragona.com, un lloc web per a la promoció dels
col·legiats, que els faciliti la recerca de nous clients a internet i les xarxes socials.
• L’espai va adreçat a particulars, comunitats i empreses del sector, i pretén convertir-se en poc temps en un
punt d’informació de referència sobre els aparelladors de les comarques de Tarragona.
NOU WEB DE LA FUNDACIÓ TARRAGONA UNIDA
• Per tal de donar a conèixer al món l’activitat i projectes de La Fundació Tarragona Unida el COAATT ha creat
un nou web.
• En aquest web es pot consultar l’agenda d’activitats de la fundació i es pot consultar els projectes que s’estan duen a terme i els projectes ja realitzats.
AULA VIRTUAL DEL COAATT
• El COAATT ha implementat una nova plataforma virtual basada en Moodle: aula.apatgn.org
• Actualment ja es poden descarregar tota la documentació dels cursos mitjançant aquesta nova aplicació
que el COAATT ha posat a l’abast dels col·legiats.
• Aquesta plataforma virtual també permetrà al COAATT realitzar cursos online, gratuïts o no, sempre amb el
suport del gabinet tècnic del COAATT.
TRAMITACIÓ CÈDULA D’HABITABILITAT USAT ONLINE
• Durant el 2012, s’ha millorat la gestió de la consulta que realitza el departament d’Habitatge de la Generalitat de les cèdules de segona ocupació telemàtiques.
NOVA GESTIÓ DE MAILING
• S’ha posat en marxa una nova gestió de mailing. D’aquesta manera, el COAATT ja està enviant correus electrònics als col·legiats, en un format adaptat per tot tipus de dispositius fixes i mòbils.
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MILLORES AL WEB: www.apatgn.org
• S’ha posat en marxa una nova Agenda Col·legial, que permetrà un millor servei de l’agenda actual d’esdeveniments del COAATT.
• S’ha creat un apartat per consultar quins edificis han de passar l’ITE. Per accedir al web: mapaite.apatgn.org
BACK OFFICE
• S’ha adaptat l’aplicació de gestió Interna, pels diferents canvis en les assegurances i nous decrets.
MILLORA EN EL POSICIONAMENT WEB
• Durant el 2012, s’han fet millores als diferents webs del COAATT per millorar el posicionament en els diferents cercadors web.

ESTADÍSTIQUES 2012
WEB COL·LEGIAL: http://www.apatgn.org
Durant el 2012 s’han donat d’alta com a usuaris per poder accedir
a les diferents plataformes web 27 Col·legiats Residents, 4 Societats
Residents i 3 Col·legiats Habilitats. Cal indicar que durant el 2012
s’han donat de baixa 5 Col·legiats Residents i 1 Col·legiat Habilitat.
Actualment hi han 452 Usuaris que actualment estan donats d’alta.
Les fonts del trànsit:
COMPARACIÓ ENTRE 2012 i 2011

12.210 usuaris han visitat aquest lloc web al 2012
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Visites: -9,90%
46.794 en comparació amb 51.934
Visites de mitja entre dilluns i divendres: 173 visites/dia
173 en comparació amb 195
Visitants únics: -6,76%
12.210 en comparació amb 13.095
Nombre de pàgines vistes: -13,22%
168.781 en comparació amb 194.489
Pàgines/visita: -3,69%
3,61 en comparació amb 3,74
Durada mitjana de la visita: 14,50%
00:04:55 en comparació amb 00:04:17
Percentatge de rebots: -7,23%
75,54% Visitants que repeteixen
39,65% en comparació amb 42,74%
24,46% Nous visitants 			
% de visites noves: 3,92%
24,44% en comparació amb 23,52%

35.349 Visites
11.445 Visites

PER CONTINGUT:

PÀGINES MÉS VISTES

Nombre de pàgines vistes

168.781

1

Plana Inicial

9

Visats

Pàgines úniques vistes

114.312

2

Assessoria de treball

10

Inici

Temps mitjà a la pàgina

00:01:53

3

Oficina Virtual

11

Actualitat

Percentatge de rebots

39,65%

4

Impresos de visats

12

Col·legiats

Percentatge d’abandonaments

27,72%

5

Formació

13

Cdoc-biblioteca

6

Àrea tècnica

14

COAATT

7

Recursos documentals

15

Suport Tècnic

8

Oferta Privada

16

Col·legi
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WEB: http://www.aparelladorstarragona.com

579 usuaris han visitat aquest lloc web
Visites: 887
Visites de mitjana diàries: 10 visites/dia
Visitants únics: 579
Nombre de pàgines vistes: 2.377
Pàgines/visita: 2,68
Durada mitjana de la visita: 00:02:59
Percentatge de rebots: 45,43%
% de visites noves: 63,36%
63,36% Visitants que repeteixen
36,64% Nous visitants 			

PER CONTINGUT:

562 Visites
325 Visites

PÀGINES MÉS VISTES

Nombre de pàgines vistes

2.377

1

Plana Inicial

9

FAQ

Pàgines úniques vistes

1.673

2

Serveis per a particulars

10

La rehabilitació

Temps mitjà a la pàgina

00:01:47

3

Serveis per a empreses

11

Pèrit judicial

Percentatge de rebots

45,43%

4

La inspecció tècnica d’edificis, la ite

12

Treballs d’edificació i urbanització

Percentatge d’abandonaments

37,32%

5

Mapa web

13

Contacte

6

La cèdula d’habitabilitat

14

Tramitació administrativa

7

Guia de serveis de l’aparellador

15

Consultes Freqüents

8

Treballs d’edificació i urbanització

16

Gestió
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REGISTRE/VISAT DIGITAL: http://frontend.apatgn.org/few/
Durant el 2012 l’increment del visat digital ha estat molt important. Es va
posar en funcionament el 20/09/2010 i el creixement d’ús ha sigut molt
important durant el 2012.

COMPARACIÓ ENTRE 2012 i 2011
ANY 2011

ANY 2012

6.067

5.926

671

1.447

11,05%

24,42%

Total Usuaris Residents

334

326

Usuris Residents Telemàtics

50

67

14,97%

20,55%

50

70

Total Registres
Total Registres Telemàtics
% Registres Telemàtics respecte total registres al COAATT

% Usuaris Residents Telemàtics respecte total Usuaris Residents
Total Usuaris Telemàtics

Destacar:
-

Del total de col·legiats que actualment registren/visen al COAATT,
el 20,55% dels col·legiats usen
la plataforma de visat digital.

-

Del total de visats que es realitzen al COAATT, el 24,42% del
registre/visat es fa telemàtic.

Intervencions més registrades/visades al 2012 digitalment

70,00%

Registres digitals 2012

61,23%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

Estudi de programa i direcció de control de qualitat

Projecte d'activitats

Memòries valorades

2,90%

2,35%

1,17%

Inspecció Tècnica d�Edificis

1,87%

Cèdules d'habitabilitat

2,76%

Certificats

2,70%

Informes, dictaments i reconneixements

2,49%

Direcció de l'execució material.(Arq. Tècnic i arquitecte)

Direcció d'obra (Arq. Tècnic exclusivament)

16

Projecte i direcció

0,00%

2,28%

2,70%

Coord. Proj. i/o Red.Estudi Bàsic i Coord. Exec. (Inc. Aprov)

3,59%

Coord. Durant l'exec. De l'obra (inclou l'aprov. Dels plans)

7,53%

4,15%

Coord. En proj. I/o redacció estudi seguretat i salut

10,00%

Actualment el COAATT té donat d’alta
els següents correus electrònics:

DOMINI

Número de Correus

Altes al 2012

Apatgn.cat

87

2

Apatgn.net

13

1

Apatgn.es

17

3

Total Correus

117

6
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GESTIÓ COL·LEGIAL
Cens col·legial
El cens de col·legiats residents, a 31 de desembre de 2012, ascendeix a 495
Dades estadístiques de col·legiats
ALTES I BAIXES DE COL·LEGIATS, CONCEPTES

ACTIVITAT 2012

Altes de col·legiats residents

12

Altes de col·legiats habilitats

26

Altes de societats professionals col·legiades residents

1

Altes de Societats professionals col·legiades habilitades

0

Baixes col·legials voluntàries

21

Baixes col·legials per defunció

1

Baixes col·legiats per trasllat de Col·legi

3

Baixes de Societats Professionals

2

Distribució per edats i sexes
Dones

Homes

Total

20-30 Anys

24

26

50

31-40 Anys

41

113

154

41-50 Anys

22

61

83

Més de 50 Anys

9

199

208

TOTAL

96

399

495

Col·legiats per zones any 2012
Alt Camp

37

Priorat

8

Baix Camp

152

Ribera d’Ebre

12

Baix Penedès

50

Tarragonès

211

Barcelona

8

Terres de l’Ebre

3

Conca de Barberà

12

Altres

2

Total

495

17
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ASSEGURCOAATT S.L. Agent exclusiu de MUSAAT
ASSEGURCOAATT, SL, Agència exclusiva de MUSAAT, és intermediari de les companyies MUSAAT (Assegurances) i PREMAAT
(Mútua de previsió social), tramitant i assessorant els col·legiats en
matèria de responsabilitat civil i previsió social.
Pòlissa de responsabilitat civil professional de MUSAAT

Altes pòlissa RC professional

1

Baixes pòlissa RC professional

51

Modificacions de cobertura de pòlisses

44

Pòlissa Plus

0

Reducció de prima per poca activitat

0

Cobertura de la franquícia

0

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

2

Baixa Pòlisses de societats professionals

5

Pòlisses de taxadors

0

Baixes pòlissa de taxadors

2

Pòlissa per obra en concret

0

Pòlissa d’obres menors

1

Pòlissa multirisc oficines

0

Pòlissa multirisc de la llar

0

Pòlissa decennal

0

Gestió de sinistres de MUSAAT

2012

Judicials

25

Extrajudicials

11

Comunicació Preventiva (CP)

1

Judidicials/Extrajudicials/CP - Habilitats

1

TOTAL
Sistema de cotització PREMAAT

Altes
Baixes i Suspensió prestacions i serveis

18

ACTIVITAT 2012

38
ACTIVITAT 2012

3
24

Prestació de jubilació

7

Prestació de viduïtat

0

Prestació d’invalidesa

1

Prestació de natalitat

11

Prestació de nupcialitat

2

Prestació d’accidents

1

Prestació d’orfandat

0

Prestació d’incapacitat temporal per maternitat biològica

2

Reducció de 50% de la quota mensual i conseqüentment les prestacions
Subsidi de defunció

10
1
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DADES DE SÍNTESI 2012
L’habitatge residencial nou
Al 2012 es van visar a les comarques de Tarragona 566 habitatges nous, i es van acabar 1.934.
L’habitatge residencial nou, segons els registres sobre obres visades al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Tarragona, COAATT, al 2012 es tanca amb un descens del 6,12% respecte de 2011.

18.000
16.000
14.000

Nº d'habitatges nous
visats gener-desembre

12.000
10.000

Nº d'habitatges nous
acabats gener-desembre

8.000
6.000
Font: Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Tarragona

4.000
2.000
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2007

2008
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L’obra nova d’ús residencial continua a la baixa però sembla estabilitzar-se. Tot i així cap indicador sembla suggerir un canvi en la tendència. L’any es tanca entre octubre i desembre amb tres pujades consecutives que milloren
considerablement el resultat global.
Tipològicament, l’habitatge unifamiliar suma el 27% de les obres i gairebé en el 100% dels casos es
tracta de promoció privada. La tipologia predominant és la d’habitatge unifamiliar aïllat. Aquest representa més
d’un 17% dels habitatges visats. Els aparellats, entre mitgeres o en filera, sumen aproximadament un 10% del
total dels habitatges visats. Respecte de la construcció en bloc, aquesta representa un 73% dels visats, i el bloc
aïllat és la més utilitzada amb més del 44% del casos.

Habitatges nous visats 2012
Bloc aïllat
Bloc entre mitgeres
Aïllades
Aparellats
Font: Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Tarragona

En filera
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Habitatges nous visats 2012
Habitatges

Edificis

Entre mitgeres

34

32

En filera

10

Aparellats

Sup. Total

PEM

% Habitatges

8.360,01

4.822.309,78 €

6,01%

25

2.065,12

1.202.322,95 €

1,77%

9

20

1.767,96

1.062.531,70 €

1,59%

Aïllades

98

108

21.978,75

14.622.900,00 €

17,31%

Bloc entre mitgeres

164

20

39.658,86

14.792.143,00 €

28,98%

Bloc aïllat

251

10

40.529,25

19.707.697,80 €

44,35%

TOTAL

566

215

114.359,95

56.209.905,23 €

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

La distribució territorial dels nous projectes es concentra a les ciutats de Tarragona i Reus. En conjunt conformen
més del 60% del total dels habitatges.
Cambrils, Calafell i Salou, representen gairebé un 11% dels habitatges nous d’ús residencial visats. Cambrils
ofereix un valors especialment dolents i passa de 78 habitatges nous visats al 2011, a 8 al 2012. Altres municipis
com Constantí o Els Pallaresos tanquen 2012 sense cap nou habitatge. La distribució per comarques es concentra
especialment a les comarques del Tarragonès i Baix Camp. En conjunt conformen gairebé el 80% dels Habitatges.
El Tarragonès particularment arriba gairebé al 50% del total dels habitatges nous. El Baix Penedès, amb 74 Habitatges es queda amb un 13% del total, molt lluny dels 330 del Tarragonès o els 118 del Baix Camp.

Habitatge residencial visat 2012.

Comarques

Tarragonès
Ribera d'Ebre
Priorat
Conca de Barberà
Baix Penedès

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Tarragona
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Alt Camp
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Habitatge residencial visat 2012.
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D’altres provincies

Terres de lʼEbre
Lleida
Girona
20

Font: Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Tarragona
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Habitatge residencial visat 2012.

memòria’12

COAATT
Municipis

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

Font: Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Tarragona
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Habitatge residencial visat 2011. COMARQUES
2010

2011

2012

Alt Camp

33

23

16

Baix Camp

226

211

Baix Penedès

186

Conca de Barberà

250

300

Habitatge residencial visat 2011. MUNICIPIS
2010

2011

2012

Reus

49

110

80

118

Tarragona

483

83

258

140

74

Cambrils

87

78

8

16

23

4

Calafell

24

60

30

Priorat

18

6

4

Salou

39

30

24

Ribera d'Ebre

54

15

8

El Vendrell

72

27

23

Tarragonès

708

170

330

Constantí

0

26

0

Els Pallaresos

3

17

0

Segur de Calafell

4

13

3

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 2012 de manera irregular. Al
març el nombre d’habitatges nous va superar per primer cop des de 2006 al d’acabats, però posteriorment el
nombre d’habitatges acabats va evolucionar molt per sobre dels iniciats. L’any es tanca amb un valors molt similars
al desembre, 119 visats, 141 acabats. Dels resultats es desprèn la finalització de moltes obres paralitzades des de
2006 i 2007, i que finalment al 2012 s’han acabat.

Habitatges nous de les comarques de Tarragona
i visats a altres col·legis professionals
4
3
2
Font: Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Tarragona

Aïllades
Entre mitgeres

1

21
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memòria‘12

COAATT
Habitatges nous de les comarques de Tarragona i
visats a altres col·legis professionals
Aïllades

Entre mitgeres

Cunit

3

2

La Bisbal del Penedès

2

Querol

2
2

Altafulla
Reus

1

El Vendrell

1

Calafell

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

1

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

Habitatge nou, visat - acabat 2012
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Habitatges nous visats

22

2010

2011

2012

%11/12

Gener

34

23

49

113,04%

Febrer

192

101

53

Març

202

193

Abril

47

Maig
Juny

2010

2011

2012

%11/12

Juliol

129

99

6

-93,94%

-47,52%

Agost

157

5

4

-20,00%

219

13,47%

Setembre

153

29

7

-75,86%

26

8

-69,23%

Octubre

129

17

41

141,18%

23

18

13

-27,78%

Novembre

73

18

26

44,44%

66

48

21

-56,25%

Desembre

35

11

119

981,82%

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
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Habitatge nou visat
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Habitatge nou acabat
2010

2011

2012

%11/12

Gener

232

144

231

60,42%

Febrer

290

96

44

Març

114

93

Abril

288

Maig
Juny

2010

2011

2012

%11/12

Juliol

264

140

230

64,29%

-54,17%

Agost

64

118

196

66,10%

122

31,18%

Setembre

186

76

117

53,95%

89

72

-19,10%

Octubre

111

334

402

20,36%

254

42

74

76,19%

Novembre

348

185

257

38,92%

114

84

48

-42,86%

Desembre

104

131

141

7,63%

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

Habitatge nou acabat
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LA REHABILITACIÓ
25,00%
20,00%
15,00%

2010
2011

10,00%

2012

5,00%
0,00%
Rehabilitació

Obra nova

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

Total d’intervencions professionals / % Obra nova o rehabilitació

24

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Obra nova

1.371

819

616

15,67%

13,15%

10,41%

Rehabilitació

1.756

1.401

1.107

20,07%

22,49%

18,71%

TOTAL

8.749

6.229

5.917

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers d’Edificació de
Tarragona

Les intervencions relacionades amb la rehabilitació d’edificis ocupa ja gairebé el 18% del total de l’activitat
professional dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona.
L’activitat al subsector de la rehabilitació baixa un 20%. Un resultats similars al descens mitjà de l’activitat
professional relacionada amb l’obra, d’un 18% al 2012.
Encara més eloqüent és el resultat si es consideren únicament les intervencions relacionades amb el treball
a l’obra - s’exclou per exemple de la comparació el gran nombre de certificats d’habitabilitat emesos-, la rehabilitació en aquest cas representa el 40% del total del treballs professionals realitzats al 2012
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 2012 al
voltant d’un 3%. Les intervencions professionals 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.

ACTIVITAT PROFESSIONAL
El nombre d’intervencions professionals al 2012 baixa respecte de 2011 un 5%. Entre gener i desembre de 2012
s’han realitzat 5.917 treballs.
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Amidaments
Estudis econòmics
Assessoraments
Informes, certificats i valoracions
Control de qualitat
Estudis urbanístics
Estudis tècnics
Obres
Seguretat i salut
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3.000
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Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

Intervencions professionals agrupades per tipus d’obra
2010

2011

2012

Obra nova

1.371

819

616

Ampliació

297

217

184

1.756

1.401

1.107

184

170

Reforç i consolidació

8

Conservació i manteniment

Evolució de les intervencions professionals
2010

2011

2012

Seguretat i salut

1.554

1.156

831

Obres

1.645

1.220

1.022

Estudis tècnics

247

160

180

160

Estudis urbanístics

32

28

15

17

25

Control de qualitat

677

415

265

43

65

157

Informes, certificats i valoracions

4.302

2.975

3.389

Urbanització

238

116

80

Assessoraments

31

14

5

Instal·lacions

190

96

84

Estudis econòmics

183

203

167

Enderrocs

111

90

69

Amidaments

78

58

43

Reforma o restauració
Llicència activitat

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
professionals i la seva evolució és en general estable.
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Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

En aquest 2012, les obres de rehabilitació pateixen un descens, al voltant de 20% respecte del 2011, un percentatge similar al descens sofert per les intervencions en rehabilitació.
Obres d’urbanització, enderrocs o expedients d’activitat, són espais de treball molt estables professionalment,
i els tècnics que habitualment s’han dedicat a ells, conserven el seu mercat amb expectatives de creixement entre
el 2% o 3% anual.
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.
Evolució de les intervencions professionals
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Intervencions professionals agrupades per tipus d’obra
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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
2010

2011

2012

% 10/11

% 11/12

3.654

2.686

2.883

-26,49%

7,33%

Projecte i Direcció

702

581

503

-17,24%

-13,43%

Coordinador

684

507

358

-25,88%

-29,39%

EBSS

498

393

311

-21,08%

-20,87%

Direcció de l'execució

611

379

267

-37,97%

-29,55%

PCQ

643

377

270

-41,37%

-28,38%

Direcció d'Obra

202

214

199

5,94%

-7,01%

Coordinador + EBSS

286

189

174

-33,92%

-7,94%

Projecte d'activitats

245

187

177

-23,67%

-5,35%

Informe

378

186

227

-50,79%

22,04%

Memòries valorades

162

182

143

12,35%

-21,43%

Cèdules d'habitabilitat

ITE

185
Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
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ÀREA DE FORMACIÓ

L’objectiu de l’Àrea de Formació és el de promoure i facilitar la formació continuada dels col·legiats i impulsar la qualitat de l’edificació, la innovació en els mètodes constructius, la seguretat i salut a les obres, divulgar la cultura de la rehabilitació i el manteniment d’edificis i procurar la sensibilització social en temes relacionats amb el medi ambient.
Des de l’Àrea de Formació del COAATT es pretén facilitar la formació necessària per poder desenvolupar totes aquelles activitats que siguin competència del nostre col·lectiu, amb el màxim rigor i professionalitat.
La seva tasca es concentra en el disseny d’una programació vinculada específicament a l’àmbit professional de
l’arquitecte 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.
Aquest any 2012 hem incorporat a la formació COAATT les sessions tècniques. Es tracta de jornades que s’ofereixen de forma gratuïta on s’exposa els trets més important i canvis normatius des de una vesant tècnica a fi i efecte
que els assistents valorin la necessitat formativa sobre aquell tema.
En els darrers anys l’activitat formativa del COAATT s’ha consolidat com una opció formativa de gran valor, especialment adreçada a professionals i empreses. Una formació basada en la cura per la selecció dels ponents que la
imparteixen i a l’acurada tria de les accions formatives realitzades en funció de la demanda del mercat i del context
normatiu i laboral.
Durant l’any 2012 s’ha contactat amb altres col·lectius per oferir els cursos de formació del COAATT arribant a
diferents tipus d’acords. Aquesta acció ens ha facilitat alguns alumnes que en els cursos de pagament han estat necessaris per poder-los realitzar, d’una forma econòmicament rendible.
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Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i
enginyers d’edificació de Tarragona

Àrees competencials
FORMACIÓ
Jornades Tècniques:
Sessions informatives sobre aspectes tècnics i
d’actualitat legislativa.
Formació continuada:
Programació orientada al reciclatge i actualització de coneixements professionals.
Formació instrumental:
Cursos complementaris a la formació especí-

VISITES TÈCNIQUES PRÀCTIQUES
Jornades Informatives:
Jornades informatives d’assessorament i recolzament en l’entorn laboral dels col·legiats.

fica, que tenen l’objectiu d’introduir i millorar
les habilitats instrumentals dels professionals,
sobretot pel que fa a la utilització i explotació de les noves tecnologies aplicades al món
professional.
Sessions d’empreses:
El COAATT acull periòdicament aquestes sessions, en les que les empreses presenten les
aplicacions pràctiques dels seus productes.
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Actes socioculturals:
El COAATT amb col·laboració amb empreses
del sector, o aprofitant l’edició de fires o convencions, programa visites tècniques d’interès
per als col·legiats.

Els criteris de programació de l’Àrea de Formació al 2012, giren al voltant del mercat professional 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.
Jornades
tècniques

Formació
continuada

Formació
Instrumental

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Cursos

8

7

8

1

6

3

2

3

3

2

1

Hores
Lectives

16

65

267

49

58

6

4

7

6

12

11

Assistents

281

294

156

149

46

59

26

217

26

78

2

2011

Formació
empresa

Jornades
Actes
Informatives socio-culturals

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

INAUGURACIÓ DE L’AULA VIRTUAL DEL COAATT
Durant el mes de setembre de 2012 es va inaugurar l’AULA VIRTUAL DEL COAATT.
És una web de formació amb diferents funcions.
-

-

Donar suport als cursos que es realitzen de forma presencial, i a través de la qual els alumnes dels cursos presencials es poden descarregar la documentació facilitada pels professors, participar de fòrums, aportar opinions,
entregar treballs...
Realitzar cursos de forma virtual “on line”. Aquest opció encara no s’ha pogut desenvolupar, però està previst
fer-ho més endavant.
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OFERTA FORMATIVA 2012

Formació Continuada
n PLANS D’AUTOPROTECCIÓ
Una de les novetats d’aquest any 2012 ha estat l’acreditació del COAATT com a CENTRE FORMADOR PER
A TÈCNICS COMPETENTS PER A L’ELABORACIÓ DE
PLANS D’AUTOPROTECCIÓ. Aquesta acreditació és
atorgada pel departament d’interior de la Generalitat
de Catalunya.
L’acreditació està separada en dos parts, l’acreditació de nivell C, per a la redacció de plans d’autoprotecció en l’àmbit local, i l’acreditació de nivell AB,
per a la redacció de plans d’autoprotecció a nivell de
Catalunya.
Durant l’any 2012 s’han realitzat quatre cursos,
tres de nivell C - Local i un de nivell AB- Catalunya.
n URBANISME: PLANIFICACIÓ URBANA I TERRITORIAL
Presentació
Interpretació dels principals instruments que desenvolupen el nostre sistema urbanístic, així com els conceptes fonamentals i terminologia habitual sobre aquest
tema, sense entrar en el vessant projectiu d’urbanisme.
Ponents:
FRANCESC SANTACANA - Arquitecte - Delegat Territorial
D’urbanisme - Tarragona
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n REDACCIÓ DE PROJECTES D’ACTIVITATS
Presentació
Taller, de caràcter eminentment pràctic que té l’objectiu de revisar els punts d’especial importància en la
redacció de projectes d’activitat.
Es proposa treballar sobre un document model que
s’entregarà als alumnes i que es revisarà i s’hi faran les

aportacions oportunes.
Ponents:
RAMON CASTELLVÍ ANDREU - Enginyer Industrial Mecànic
– Enginyer Tècnic Industrial Electricitat - Tècnic De Medi Ambient- Ajuntament De Reus

n LES INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
PER ALS ARQUITECTES TÈCNICS PRINCIPALS NOVETATS DEL REIAL DECRET 346/2011
Presentació
L’objectiu de la sessió és el d’informar sobre la nova
normativa reguladora en l’àmbit de les telecomunicacions que afecta els edificis de nova construcció i
rehabilitacions.
Encara que aquest tipus d’instal·lacions requereixin
amb freqüència tant la redacció d’un projecte com la
direcció d’un enginyer en telecomunicacions, l’arquitecte tècnic n’ha de conèixer els aspectes fonamentals.
Els elements que la conformen, la seva distribució
i nombre, la reserva d’espais que impliquen o característiques tècniques i constructives són aspectes que el
director d’execució de l’obra ha de conèixer i valorar
adequadament ja que ell n’és el màxim responsable.
També s’analitzaran els aspectes i tràmits administratius que indica el real decret per la obtenció del
certificat final obra ICT a l’efecte de la obtenció de la
llicencia de primera ocupació i de la cèdula d’habitabilitat referent a la obra.
Ponents:
DAVID FERRÉ GUTIÉRREZ - Enginyer Tècnic en Telecomunicacions - Vocal del COETTC (Col·legi Oficial Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya).

n LA INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS
Presentació
Aquest curs pretén oferir les eines i coneixements
necessaris per a la realització de la inspecció tècnica d’edificis, en les fases d’inspecció i elaboració de
l’informe.

Jornades Tècniques
n RESPONSABILITAT JURÍDICA DEL PÈRIT JUDICIAL
Presentació
Què és el pèrit judicial? Quina és la seva responsabilitat jurídica? Quina és la seva funció? Com es nomena? Com es regulen els honoraris? Quina és la seva
responsabilitat: sancions penals, recusacions?
Els honoraris per justícia gratuïta es regulen a l’Ordre JUS/419/2009 relativa al pagament de peritatges
a càrrec del Departament de Justícia.
La funció i les responsabilitats es regulen mitjançant diferents articles d’un ampli ventall normatiu
que és imprescindible conèixer si es vol exercir com
a pèrit judicial.
La llista que el Col·legi remet als òrgans judicials
per a procedir a la designació de pèrits és potestativa,
i depèn exclusivament de la voluntat dels col·legiats.
Això limita molt la possibilitat de renuncia al nomenament.
Aquesta jornada abordarà aspectes com la responsabilitat o els drets i deures del pèrit judicial, i és
imprescindible que tots els tècnics que no exerceixen
habitualment com a tals i volen inscriure’s als llistats
les coneguin.
Ponents:
ANTONI AULES - Advocat - Assessor Jurídic

n PRESENTACIÓ DELS NOUS CONTINGUTS DE LA
LLEI D’URBANISME
Presentació
Novetats, continguts i esmenes introduïts per la llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós
de la llei d’urbanisme (llei òmnibus de l’urbanisme)
Continguts destacats de la llei (exemplificats):
a) Compatibilitat entre sistemes públics i qualificació
privada
b) Cessions de sòl amb aprofitament i deures dels
propietaris de sòl
c) Novetats en la regulació del sòl no urbanitzable i
usos provisionals
d) Plans especials urbanístics
e) Tramitació urbanística i medi-ambiental de Plans”

Ponents:
RAMON REBOLLO MARTÍN - Arquitecte Tècnic - Gabinet
Tècnic del Coaatt
ALFRED FERNANDEZ - Arquitecte I Arquitecte Tècnic. - Estudi Alfa Arq, Asc Slp
RAMON MUÑOZ - 2 - Estudi Alfa Arq, Asc Slp
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Ponents:
Francesc Santacana - Arquitecte - Delegat Territorial
D’urbanisme - Tarragona
Guillem Carrera - Arquitecte - Serveis D’urbanisme Tarragona
Meritxell Anglès - Arquitecte Tècnic - Serveis D’urbanisme Tarragona

n NOU DECRET SOBRE CONDICIONS D’HABITABILITAT LA CÈDULA D’HABITABILITAT: ASPECTES
TÈCNICS I REPERCUSSIONS JURÍDIQUES
Presentació
La Generalitat de Catalunya, donada la problemàtica
existent entorn a l’habitatge i les dificultats en què es
troba el sector, ha considerat necessari regular noves
condicions d’habitabilitat que permetin flexibilitzar i
adequar els nivells exigibles al context actual.
El Decret determina condicions tècniques d’habitabilitat més assequibles i ajustades als processos de
construcció i rehabilitació actuals. L’objecte és establir
les condicions mínimes que han de reunir els habitatges, tant de nova construcció com preexistents, deixant la promoció d’accions de foment de l’excel·lència
i la distinció amb la creació de distintius de qualitat,
que l’anterior Decret incorporava, per a una regulació
específica posterior.
S’incorporen també les modificacions introduïdes
per la Llei 9/2011, de promoció de l’activitat econòmica i es defineixen condicions d’habitabilitat específiques per als habitatges procedents d’un procés de
rehabilitació.
Es vol potenciar i estimular d’aquesta manera les
actuacions de rehabilitació del parc d’habitatges i,
especialment, que el seu marc normatiu sigui un element molt més flexible i permeti fer viable, tècnica
i econòmicament, la rehabilitació. El Decret regularà
també el procediment i la documentació necessària
per obtenir la cèdula d’habitabilitat quan es donin situacions irregulars com per exemple que no consti
atorgada una cèdula amb anterioritat o no s’acrediti
l’adequació a la legalitat urbanística de l’habitatge.
Els efectes de la liberalització professional ha condicionat i molt l’emissió del certificat d’habitabilitat
d’habitatge preexistent. Els honoris professionals
s’han ajustat fins al punt que on es demana si la qualitat és la necessària.
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A la vegada i en molt poc temps s’han succeït diferents canvis legals, aclariments, i les exigències de
l’Administració són també cada vegada més importants.
Quines son les repercussions legals del certificat
d’habitabilitat? Què certifiquem més enllà de les condicions d’habitabilitat? Les modificacions sobre legalitat urbanística introduïdes per la Llei 9/2011 semblen
aclarir-ho definitivament.
Volem valorar aquest i altres aspectes relacionats
amb el certificat d’habitabilitat, immers en una procés
de liberalització i que el marc legal no ha aclarit mai.
La presentació anirà a càrrec del Sr. Carles Sala
Roca, secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya.
Ponents:
JORDI SANUY AGUILAR - Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge
JOSE LUIS GALLEGO - Cap del servei d’Habitabilitat i Parc
Desocupat de la Generalitat

n LA SEGURETAT EN CAS D’INCENDI: PROJECTES
D’ACTIVITAT, REHABILITACIÓ I CANVIS D’ÚS
Presentació
Les característiques constructives dels locals o edificis condicionen especialment qualsevol activitat que
s’hagi de desenvolupar o el tipus d’intervenció en una
rehabilitació.
Respecte de la seguretat en cas d’incendi és molt
important conèixer detalladament el marc legal i els
condicionants tècnics que ens afecten per poder assessorar als clients i treure el màxim d’una situació
determinada.
Aquesta jornada definirà els aspectes fonamentals
que cal considerar i es presentarà el curs sobre seguretat en cas d’incendi, amb el que es pretén donar les
eines oportunes per assessorar als clients i satisfer les
limitacions i exigències tècniques als projectes d’activitat i rehabilitació.
Ponents:
ALBERT VENTOSA CARULLA - Enginyer Industrial - Inspector Cos De Bombers
LIDIA CUGAT PEREZ - Arquitecte Tècnic - Tècnica de Prevencio del DGPEIS del Departament D’interior

n LA INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS. PRESENT I
FUTUR DESPRÈS DE DOS ANYS D’IMPLANTACIÓ
32

Presentació

Quines conclusions es poden extreure desprès de
dos anys de funcionament del Decret? Cal introduir
canvis? S’assoleixen el resultats esperats?
Al desembre de 2012 finalitza el primer termini

d’implantació de la ITE. Una mesura que afecta al
voltant dels 500 edificis en municipis com Tarragona
o Reus, i fins als 2.500 a la tota la província.
La ITE, aprovada per la Generalitat de Catalunya
al 2010 i vigent des del febrer de 2011, va implantar
per primer cop a Catalunya un sistema de control
periòdic que pretén detectar situacions de rics en
edificis d’habitatges, i corregir-les en un temps relativament ràpid.
Dos anys després de l’entrada en vigor els resultats son hores d’ara escassos i preocupants. Fins ara
menys del 0,1 % del total s’han inspeccionat.
Ponents:
CARLES SALVADÓ LÓPEZ - CAP DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ DE PARC D’HABITATGE DE LA GENERALITAT

n CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS EXISTENTS
Presentació
En aquesta jornada es presentarà el Decret de certificació d’eficiència energètica dels edificis existents,
segons l’esborrany del qual, serà exigible aquest certificat en realitzar la compravenda o lloguer d’una
gran part del parc d’edificis a partir de l’1 de gener
de 2013.
També es mostrarà un exemple d’aplicació de les
eines de qualificació d’eficiència energètica d’edificis
existents
Ponents:
AINHOA MATA - Tècnica de gestió energètica de l’Institut
Català de l’Energia

Formació Instrumental
n MARKETING DIGITAL PER A TÈCNICS D’EDIFICACIÓ. NOVES EINES PER A NOUS TEMPS
Presentació
El COAATT continuant la seva línia d’actualització i
modernització dels sistemes de comunicació, per
mantenir-se al dia de les tendències, i poder donar un
millor servei als seus tècnics i a la societat en general,
vol introduir novetats en els sistemes de comunicació
amb l’entorn.
Per aquest motiu posa a l’abast dels col·legiats de
forma gratuïta aquestes dues sessions on s’explicarà
tot el nou entorn virtual del qual molt aviat podrem
participar, i serà eina imprescindible per estar al dia
de totes les novetats. El curs éstà 100% subvencionat pels col·legiats del COAATT.
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Ponents:
MONTSERRAT PEÑARROYA - Especialista En Màrqueting
Digital - Professora A La Uab, Upf I Cett - Directora De Quadrantalfa.

n LES XARXES SOCIALS. USOS I OBJECTIUS
Presentació
En un món envaït per les noves tecnologies, les xarxes
socials són ara mateix indispensables, vitals. Interactuar al Facebook o al Twitter és necessari per incrementar la nostra presència i molt útil per al nostre
negoci.
Aquesta xerrada us proposa començar de zero,
tot creant el vostre perfil de Facebook i el de Twitter,
explicant perquè cal que en tingueu i descobrint els
seus avantatges.
Professor:
Oscar Ramírez DolceT - Periodista

n COMPTABILITAT I FISCALITAT PER A ARQUITECTES TÈCNICS
Presentació
Aquest curs està dirigit específicament per al col·
lectiu d’Aparelladors de Tarragona amb l’objectiu
d’orientar, planificar i donar a conèixer les obligacions tributàries derivades de l’exercici de l’activitat
professional, així com la possibilitat de portar personalment i de manera correcta els llibres comptables
obligatoris necessaris i facilitar la presentació periò-

dica d’impostos a l’Agència Tributària.
Una de les principals preocupacions dels professionals que exerceixen la seva activitat per compte
propi és el compliment de les obligacions comptables
i fiscals. Quan es planteja la possibilitat d’emprendre
una activitat econòmica per compte propi aquest és
un dels aspectes que menys cuida l’aparellador i és
un dels que acaba causant més mals de cap.
Per desgràcia, la cultura fiscal i comptable és alguna cosa a la qual no es presta l’atenció necessària,
ja que és veu com un inconvenient que cal assumir
per poder exercir una activitat, però, comprendre la
comptabilitat i la seva normativa, encara que sigui
a petita escala, ens ajudarà a complir més eficientment amb les nostres obligacions fiscals a més de
portar una millor gestió de l’activitat a la qual ens
dediquem.
La comptabilitat que exigeix l’Agència Tributària
als empresaris i professionals en el règim d’estimació directa simplificada o normal no és més que un
simple instrument per a la confecció dels impostos
als quals aquest col· lectiu s’ha d’enfrontar trimestralment.
La comptabilitat ens servirà per saber en tot moment allò que hem ingressat per la nostra activitat,
allò que hem gastat, el que ens deuen i el que devem. Vist d’aquesta manera es tracta d’un control
que tot bon empresari hauria de portar per saber en
tot moment l’estat del seu negoci, així com realitzar
una correcta planificació fiscal de cara a la presentació anual de l’IRPF.
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Formació Empreses
n PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE
HUMEDADES EN OBRA NUEVA,
REHABILITACIÓN Y REFORMAS

-

Tratamiento de cuartos húmedos
Sótanos
Terrazas
Adhesivos elásticos para mejora del aislamiento
acústico de espacios interiores.
Adhesivos para pavimentos de madera
Adhesivos para panelización interior
Pavimentos continuos decorativos.
Gama Confort
Pavimentos de Quarzo Color
Terrazo “in situ” con resinas
Terminaciones cementosas
Pavimentos continuos con resinas

Jornades Informatives
n PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE “RELLANÇAMENT
PROFESSIONAL”
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Presentació
Com saps el nostre marc professional actual està sent afectat per un seguit de factors claus tant econòmics com socials. Així, la liberalització del mercat i altres canvis legals, la
crisi o l’augment de la competència, a banda d’altres qüestions tècniques i del propi sector, conformen un desafiament
al què hem de saber respondre adequadament. Conscient
de la transcendència d’aquest repte, volem aprofitar-ho per
intentar cercar algun canvi i aprofitar-ho com una oportunitat que ens pugui obrir, per això els col·legis catalans volen
liderar una acció conjunta per posar en marxa el projecte
2012 Any del rellançament professional.
En els propers mesos, el Consell i els Col·legis endegaran un seguit d’accions i iniciatives que han de conduir
a la redacció d’un pla de futur que permeti a la professió
posicionar-se en les millors condicions en aquest nou escenari que s’està definint. Però, per aconseguir-ho, és cabdal
poder comptar amb la participació de tots els aparelladors,
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació catalans. És per
aquesta raó que des de la junta del Col·legi de Tarragona et
volem convidar a la presentació del projecte. En aquest acte
s’explicaran les raons que ens han empès a donar aquest pas
però, sobretot, s’exposaran les línies d’acció que volem dur
a terme per aconseguir que aquest any sigui efectivament
l’any del rellançament professional. Esperem poder comptar amb la teva participació en aquest projecte per treballar
conjuntament en la definició del nostre futur professional.

n APLICACIÓN DE LOS PROCESOS
DE EXTRUSIÓN CERÁMICA A
SOLUCIONES PARA TUS OBRAS
O REHABILITACIONES

Presentació
GRES DE ARAGON ofereix una sessió d’empresa per
assessorar sobre els sistemes d’aplicació dels seus
productes
Ponents:
JOSE MANUEL GRAO - Product Manager - Gres De Aragon
ELENA VALENZUELA - Responsable De Marqueting - Gres
De Aragon

n L’ACTUAL SISTEMA
DE PENSIONS ÉS
INSOSTENIBLE.
POSSIBLES SOLUCIONS,
TAN NECESSÀRIES PER A AUTÒNOMS
I PER A PROFESSIONALS LLIBERALS
Presentació
Repàs a la reforma de les pensions - Manteniment del nivell
de vida - Esperança de vida i piràmides de població - Sistema de repartiment - Taxa de dependència - Planificació financera - Eines i productes - El valor del consultor de banca
personal - La importància del temps - Cicle de vida

Ponents:
JÚLIA ALLUÉ - Consultor de Banca Personal - Agent representant de Banco Mediolanum
SERGI BERGÉ - Consultor De Banca Personal - Team Manager

n COBRAMENT I RECLAMACIÓ D’HONORARIS PROFESSIONALS
Presentació
L’impagament d’honoraris professionals és una situació freqüent i greu que afecta a gairebé la totalitat de professionals.
Davant d’aquesta situació, la jornada pretén proporcionar
als col·legiats uns coneixements pràctics sobre el cobrament
a clients, de recobrament de saldos vençuts, recobrament
d’impagats i de negociació amb deutors i morosos. Oferir les
eines i els coneixements que els permetin millorar el sistema
de cobraments, recuperar els impagats i a posar en pràctica
les tècniques per reduir la morositat empresarial.

Ponents:
JORDI SERRA - Director De Periscopi De Prospectiva I Estratègies

Ponents:
DAS - Companyia especialitzada en defensa i reclamació
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Visites tècniques pràctiques
n VISITA AL HOSPITAL SANT PAU DE BARCELONA
Presentació

Es realitzarà una visita a les obres de rehabilitació del
Pavelló de Sant Manel a l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau de Barcelona, a càrrec d’Albert Casals i
José Luis González.
Albert Casals i Jose Luís González, són arquitectes i professors universitaris especialitzats en rehabilitació d’obres de patrimoni. Estan portant a terme
les obres de rehabilitació de l’hospital Sant Pau de
Barcelona.

Assemblees i reunions
informatives
n ACTE COMMEMORATIU DEL 50è ANIVERSARI DE
LA EPSEB
Presentació
Aquest curs 2011-12 fa 50 anys que va obrir les portes l’actual edifici de l’Escola. Va ser el curs 1961-62
sota el nom de “Escuela Técnica de Aparejadores de
Barcelona” (ETAB). Posteriorment l’any 1972 al canviar-se el nom de la titulació pel d’Arquitectura Tècnica i
incorporar-se com estudis universitaris, es va convertir
en “Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de
Barcelona (EUATB). La incorporació del estudis d’Enginyeria Tècnica Topogràfica, l’any 1989 va tenir com
a conseqüència un altre canvi de nom i es va anomenar l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona la

Podeu obtenir més informació sobre les obres a
REHABILITACIÓ HOSPITAL SANT PAU i sobre el mateix edifici a HOSPITAL SANT PAU
Punt de trobada: Accés pel carrer Pare Claret
cantonada Independència.
Si les persones que s’inscriuen volen compartir el
cotxe amb altres, cal enviar un correu a formacio@
apatgn.org, indicant si teniu el vehicle disponible i
amb quantes places, o voleu desplaçar-vos amb un
altre company, i us posarem en contacte.
Ponents:
JOSE LUÍS GONZALEZ - Arquitecte i professor de la upc
ALBERT CASALS - Arquitecte i professor de la upc

(EUPB). Anys més tard, amb la implantació dels estudis de segon cicle, l’any 2003, es va convertir en
l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
(EPSEB), que és tal com la coneixem a dia d’avui.
Dels Aparelladors a l’Enginyeria d’Edificació i dels
Topògrafs a l’Enginyeria Geomàtica i Topografia, a
més d’altres estudis de segon cicle i màster, hi ha un
notable canvi!! Al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, un gran
nombre dels col·legiat hem estat alumnes d’aquesta
escola i la sentim com a nostra. Per aquest motiu ens
adherim als actes commemoratius del 50è aniversari.
Així doncs, convidem a tots aquells que vulguin retrobar-se amb les persones amb qui van compartir els
seus estudis i recordar els bons moments viscuts a la
universitat.
Comptem amb totes i tots vosaltres i us hi esperem!!
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PUBLICACIONS TÈCNIQUES
Amb la voluntat de donar suport als professionals en l’actualització continuada de coneixements, a més de l’activitat formativa que desenvolupa, el COAATT publica dues col·leccions de llibres tècnics destinats a recollir els temes
que afecten la professió..

Col·lecció MANUALES PROFESIONALES

ADAPTATS AL Codi Tècnic de l’Edificació
PREVENCIÓN DE HUMEDADES
II. Protección frente a la humedad de condensaciones en los
edificios’

PREVENCIÓN DE HUMEDADES
I. Prevención de humedades
en cubiertas y en edificaciones enterradas

Lino Cuervo Menéndez i
Tomás Ferreres Gómez

Lino Cuervo Menéndez i
Tomás Ferreres Gómez

AISLAMIENTO ACÚSTICO EN
LA EDIFICACIÓN. Proyecto,
cálculo, control técnico y administrativo. Adaptado al cte
db-hr

AISLAMIENTO TÉRMICO EN LA
EDIFICACIÓN. Limitación de
la demanda energética DB-HE
1 e iniciación a la calificación
energética

Josep M. Querol Noguera

Josep Solé Bonet

APRENDIENDO ESTRUCTURA A
TRAVÉS DE 11 CASOS INÉDITOS

LA SEGURIDAD EN LAS
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
Fructuós Mañà i Reixach

Asoc. de Consultores de
Estructuras (coord.)

36

TRATAMIENTO DEL AGUA Y
PREVENCIÓN DE DAÑOS EN
EDIFICIOS. Red sanitaria, calefacción, torres de refrigeración
y piscinas

Jorge Marcó Gratacós

LA CARGA DE FUEGO Y EL
RIESGO DE INCENDIOS. Parámetros de cálculo

Félix González Redondo
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Col·lecció QUADERNS TÈCNICS

Decret 141/2012,
sobre les condicions
d’habitabilitat dels
habitatges i de la
cèdula d’habitabilitat.

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

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

Condicions d’habitabilitat
a Catalunya. Recull 1983 2009 sobre les condicions
d’habitabilitat dels
habitatges i de la cèdula
d’habitabilitat.l

Intervenció administrativa de
les activitats amb incidència
ambiental

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
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ON TROBAR LES PUBLICACIONS DEL COAATT
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 mitjançant 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 Virtual del COAATT, que a més d’aquestes publicacions comercialitzi la resta
de productes del COAATT.

LLIBRERIES ‘Jordi Capell’
Barcelona – Girona – Tarragona – Lleida – Sant Cugat
A Internet: www.eupalinos.org
LLIBRERIES ‘Díaz de Santos’
Madrid – Barcelona – Sevilla - Santiago de Compostela
A Internet: www.diazdesantos.es
LLIBRERIES DE LA GENERALITAT
Tarragona – Barcelona – Lleida – Girona – Illes Balears – País Valencià – Madrid - Sardenya
A Internet: www.llibreria.gencat.cat
LLIBRERIA TÈCNICA FORMATOS
A Coruña
A Internet: www.libreriaformatos.com
VUESTROS LIBROS SIGLO XXI
Oviedo
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
LIBRERÍA INTER-TÉCNICA
Llibreria de la Univ. Politècnica de València
A Internet www.inter-tecnica.com

38

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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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
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 en l’assessorament en matèria de responsabilitat civil professional com en la previsió mútua (PREMAAT i RETA), donant
suport al col·legiat en el seguiment i gestió de tràmits, anàlisi de condicionants, etc...
Coordinació d’assessorament
Es coordina la tramitació d’expedients que són derivats a les assessories externes per dur a terme els corresponents
expedients, com poden ser la defensa jurídica d’un col·legiat davant un procediment judicial.

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

ASS. LABORAL Assessoria Félix González

ASSESSORAMENT ADMINISTRATIU DE VISAT
• Assessora sobre els cost de la gestió col·legial, en
tots els processos derivats de la gestió del registre i certificació.

Tel.: 977 212 799 (ext. 4)
a.e.: visats@apatgn.org
El principal objectiu del departament de visats és assistir
i assessorar als col·legiats en el desenvolupament de la
seva tasca professional.
• El Departament de visats 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 professional intercol·legial.
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El passat 2012 el COAATT va tramitar el visat de
5.917 intervencions professionals, un 7% menys que
al 2011.
Del total, un 75% s’han realitzat de manera presencial i un 25% utilitzant la plataforma de visat digital.
Pel que fa a la distribució geogràfica, 241 visats, un
7%, corresponen a intervencions realitzades fora de la
província de Tarragona.
El fet més remarcable: la considerable acceptació del
sistema digital de visat. Entre 2011 i 2012 s’ha doblat el
nombre de visats digitals i ja gairebé un 21% dels col·
legiats l’utilitza de manera habitual.

Visats professionals
2010

2011

Total visats

8.749

6.229

Presencial

8.644

5.546

105

683

Digital

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

%

%10/11

2012

%

%11/12

-28,80%

5.917

89,04%

-35,84%

4.465

75,65%

-19,49%

10,96%

550,48%

1.452

24,35%

112,59%

-5,01%

Total visats
Presencial
Digital

2010

2011

2012
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ASSESSORAMENT TÈCNIC
ACTIVITAT 2012
Tel.: 977 212 799 (ext. 3)
a.e.: gabtec@apatgn.org
El principal objectiu dels serveis tècnics del COAATT és
assistir i assessorar als aparelladors, arquitectes tècnics i
enginyers de l’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 requereixen: nous serveis, nous espais
de treball, aprofundir en l’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
COAATT, recerca, propostes en col·laboració amb
els millors recursos i serveis pels professionals i estudiants.
• 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 - legislació. Seguiment i accions dels canvis legislatius.
• Realització d’eines, documents i guies d’assessorament tècnic - normatiu.
• Representacions del COAATT

L’assessorament tècnic o professional vers els col·legiats
realitzat al 2012 des del gabinet tècnic del COAATT, es
concentra en aspectes formals i administratius de la documentació, la revisió de treballs, 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 60% de les consultes ateses.
Globalment el nombre de consultes realitzades al gabinet tècnic respecte de 2011, s’incrementa en un 6,2%.
Al 2012 s’han realitzat un total de 1.003 consultes.
Per destinataris, l’atenció a particulars i altres agents
s’incrementa en més d’un 13%, i les consultes de col·
legiats pugen un 3,37% respecte de 2011.
La redacció d’informes tècnics o comercials es redueix gairebé un 63%. Al 2012 es van redactar 3. La
temàtica és en tots els casos legal i bibliogràfica sobre
diferents aspectes del CTE o les condicions d’habitabilitat dels habitatges. L’espai web relacionat amb l’àrea
tècnica del COAATT va rebre 5.252 visites, un 6,45%
menys que al 2011, i 4.862 l’espai de recursos documentals, un lloc relacionat amb la consulta o la descàrrega de documentació tècnica i de suport, un 9,52%
menys que al 2011. El nombre de consultes que han
realitzat els estudiants d’arquitectura tècnica i enginyeria de l’edificació en relació a temes d’assessorament
tècnic i professional, un aspecte cada vegada més important, conserva el resultat respecte del passat 2011.
L’assessoria de particulars creix en canvi de manera
important, fins un 13%. 355 consultes relacionades habitualment amb els certificats d’habitabilitat, les legalitzacions o informes sobre patologies.
Des del gabinet s’ha gestionat l’elaboració i tramitació de 4 inspeccions tècniques d’edificis per al Departament de Territori i Sostenibilitat l’any 2012.

CONSULTES I ASSESSORAMENT TÈCNIC
2010

2011

11%

% 10/11

2012

12%

% 11/12

Col·legiats

690

624

66,10%

-9,57%

645

64,31%

3,37%

Particulars i professionals

205

312

33,05%

52,20%

355

35,39%

13,78%

Informes tècnics o comercials

18

8

0,85%

-55,56%

3

0,30%

-62,50%

SERVEI D’INSPECCIÓ I GESTIÓ D’ACCIDENTS
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Aquest servei atén les necessitats dels col·legiats afectats per un
accident laboral en obres de la seva responsabilitat, discrepàncies
tècniques o gestió de renúncies. En aquests casos, un tècnic del
gabinet tècnic es desplaça al lloc de l’accident per elaborar-ne un
informe o per reconèixer l’obra i informar de les incorreccions en matèria de seguretat laboral o altres temes.
L’any 2012, el servei d’inspecció no ha realitzat cap inspecció relacionada amb accidents laborals. S’han realitzat
5 inspeccions per identificar patologies i s’han revisat 9 renúncies i certificats finals d’obra.
Tel.: Emergències 977 212 799 (ext. 8)
a.e.: josep@apatgn.org
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SERVEIS GENERALS
ESPAI DEL COL·LEGIAT

El COAATT disposa a la seu col·legial dos espais de treball per als col·legiats
ESPAI DEL COL·LEGIAT: Sala de treball i reunions ubicada a la planta superior i que compta amb un terminal
informàtic amb connexió a Internet, telèfon, fotocopiadora i material d’escriptori a disposició dels col·legiats.
En aquest espai es poden trobar també tots els formularis i documents de visat o registre que el col·legiat pot
requerir per realitzar les seves gestions.
Annex a aquest espai de treball, s’ubica una petita sala
de reunions preparada i a disposició dels col·legiats i els
seus clients.

ESPAI INFORMÀTIC DEL COL·LEGIAT: Ubicat a l’Aula
d’Informàtica de la planta baixa, aquest espai està destinat a oferir als col·legiats un lloc on treballar.
Compta amb un terminal de treball que inclou el programari ofimàtic bàsic, connexió a Internet, impressores
i plotter, i un ampli ventall d’aplicacions tècniques.

Equipament
• Connexió a Internet
• Port USB per a memòries externes

•
•
•
*

Lectors de targetes de memòria MS, i CF/MD
Impressora en color i b/n
Gravadora de CD i DVD
Els serveis de reprografia i gravació de dades estan subjectes als

preus establers.

Programari tècnic
• Amidaments i pressupostos
		 - Presto V10.14
		 - Com-Cal
		 - Bases de preus BEDEC PR/PCT, M2 i altres
més usuals.
		 - Generador de plecs de condicions tècniques
• Llibre de l’edifici
		 - Clau 2000
• 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
			 enderroc
		 - Prevenció de riscos PRLC, Lex Nova
• Càlcul d’estructures
		 - Cyppe
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CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
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 desenvolupament de la seva tasca professional i suport en l’actualització de coneixements i la formació reglada.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I BIBLIOTECA COAATT
Consultes i prèstec

2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
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400
200
0

2005

2006
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2008

2009

2010

2011

2012

213

895

816

1.511

1.724

1.673

1.463

1.166

Centre de documentació COAAT

2012: resum
d’activitats i serveis
Consultes ateses

590

Préstecs

166

Servei d’Obtenció de
105
documents (SOD)
Consultes i prèstcs

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Anuncis licitacions

70

Anuncis oferta pública
8
i oposicions

2012

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 manteniment de la infraestructura tecnològica del col·legi, i del
desenvolupament i manteniment de les aplicacions de
gestió col·legial, així com del web col·legial, i de l’aula
d’informàtica.
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@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 contrassenyes i perfils d’usuari:
Des d’aquest departament es gestiona també l’accés dels col·legiats a les plataformes pròpies del Visat
/ Registre Digital, i a tota la informació professional i
econòmica que es proporciona des del lloc web (Àrees
restringides), i Despatx AT. Cal contactar amb aquest
departament per sol·licitar perfils d’accés, o canvis de
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 2012 s’han realitzat diversos cursos sobre el funcionament pràctic del programari
necessari, de la plataforma de Visat / Registre Digital, i
sobre l’obtenció i utilització de la signatura digital imprescindible per dur-lo a terme.
Des del departament de Sistemes d’Informació, s’ofereix a tots els col·legiats el servei d’assistència informàtica per resoldre problemes puntuals amb els sistemes
informàtics, configuracions, perifèrics, software tècnic,
eliminació de virus, recuperació de dades, etc.
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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 particulars
que ho precisin i els col·legiats, donar difusió a les ofertes d’empreses del sector que ho demanin, intentar obrir
nous mercats de treball i informar sobre les licitacions, la contractació d’obres o les subvencions de l’Administració
pública.
Assessoria de treballs ofereix:
• Particulars i empreses. Es gestionen les ofertes que particulars i empreses fan arribar al COAATT. 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 judicials 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
• 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.

Borsa de treball COAATT. PARTICULARS
Núm. d’OFERTES

REALITZADES

Aixecament planimètric
Amidaments
Certificat
Cèdula habitabilitat
Divisió horitzontal
Informe
ITE
Memòria valorada
Projecte de segregació
Expedient d’activitat
Taxació

6
2
1
183
5
19
23
1
1
8
9

4
2
1
141
3
14
18
1
1
3
7

TOTAL

258

195

Les ofertes de particulars realitzades al 2012 baixen globalment respecte 2011 un 3,94%. La baixada més representativa es produeix amb els expedient d’activitat: s’han sol·licitat un 75% menys respecte de l’any anterior.
La inspecció tècnica d’edificis, especialment als tres últims mesos de l’any, puja i ja és la segona intervenció per
darrera dels certificats d’habitabilitat que es mantenen gairebé al nivell de 2011.
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Borsa de treball COAATT. PARTICULARS
2010

2011

11%

Aixecament planimètric

0

1

0,49%

Amidaments

0

0

0,00%

Cèdula habitabilitat

% 10/11

2012

12%

% 11/12

0.00%

4

2,05%

300,00%

2

1,03%

184

144

70,94%

-21,74%

141

72,31%

-2,08%

Certificat

5

4

1,97%

-20,00%

1

0,51%

-75,00%

Coordinació

0

3

1,48%

0

0,00%

-100,00%

Direcció d'obra

1

8

3,94%

700,00%

0

0,00%

-100,00%

Expedient d'activitat

3

12

5,91%

300,00%

3

1,54%

-75,00%

Informe

14

19

9,36%

35,71%

14

7,18%

-26,32%

ITE

0

0

18

9,23%

Legalització

2

5

2,46%

150,00%

0

0,00%

-100,00%

Memòria valorada

1

1

0,49%

0,00%

1

0,51%

0,00%

Divisió horitzontal

0

0

3

1,54%

Projecte de segregació

0

0

1

0,51%

Projecte i direcció
Taxació
Estudis de seguretat

0

2

0,99%

0

0,00%

2

0

0,00%

-100,00%

7

3,59%

0

0

0,00%

0.00%

0

0,00%

-100,00%

Llibre de l'edifici

0

1

0,49%

0

0,00%

-100,00%

Projecte d'obra

0

3

1,48%

0

0,00%

-100,00%

212

203

TOTAL

-4,25%
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-3,94%

Pel que fa a les empreses les sol·licituds baixen fins un 70% respecte de 2011, un fet que no fa sinó reflectir l’actual
situació econòmica i professional. Les ofertes son de constructores i empreses de taxació i les tasques, el control
d’obres, especialment a l’estranger, Àsia i nord d’Àfrica, i la taxació immobiliària.
L’espai web assessoria de treball, ofereix les ofertes de promotors privats, licitacions de serveis de l’Administració pública i oposicions a places de l’Administració. Aquest espai és amb molta diferència el més visitat del web, va
rebre al 2012, 12.426 consultes, un 10% menys que al 2011.

LLOGUER D’EQUIPS
Tel.: 977.212.799 (ext. 7)
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,
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taquímetres i escleròmetres tenen el corresponent certificat de calibració.

Condicions del servei:
• La persona qui retira l’aparell es fa responsable
directe del material retirat.
• Per retirar material en nom d’un col·legiat, cal
una autorització per escrit d’aquest.
• Els serveis de lloguer que sobrepassin els 7 dies
s’incrementaran en un 50%.

EQUIPAMENT DISPONIBLE
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

SERVEIS EXTERNS

Tel.: 977 212 799 (ext. 6)
Fax: 977.224.152
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 empreses externes al COAATT.

- Formació externa
- Assegurances
• Serveis que ofereix el COAATT en benefici de les empreses.
- Publicitat
- Lloguer d’espais
Formació externa
Durant l’any 2012 s’ha portat a terme la finalització de
la tercera convocatòria del curs d’accés al GRAU D’ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ que s’havia iniciat el darrer trimestre de 2010, i s’ha començat la tercera convocatòria
per a la obtenció d’aquesta titulació. En aquesta convocatòria s’han inscrit 70 alumnes.

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%

98%

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 ASSEGURCOAATT, 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
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publicacions corporatives, des del departament de Serveis Externs s’ofereix a les empreses la possibilitat de poder 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 2012 s’ha treballat per aconseguir patrocinadors permanents, empreses amb les quals s’han signat
convenis de col·laboració.
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També s’han incorporat anuncis de forma puntual o periòdica a la nostra revista. Les empreses que hi ha participat són:

Lloguer d’Espais
Des de fa un temps, el COAATT posa a disposició de les
empreses es seus espais, amb la finalitat de rendibilitzarlos 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’informàtica a aquelles entitats que volen realitzar xerrades, cursos o exposicions en un ambient familiar, i tranquil.
Arrel d’aquesta difusió durant l’any 2013 el col·legi d’Apis
de Tarragona ha realitzat diferents cursos a la nostra sala
i també s’hi ha portat a terme reunions de comunitats de
veïns.

48

Caixa Penedès, Port de Tarragona, Pefabricats Pujol i
Banc de Sabadell

AVANTATGES COL·LEGIALS
Ofertes concertades per col·legiats: Cada departament col·legial gestiona amb els seus proveïdors condicions especials per al col·lectiu per tal d’oferir productes i serveis a preus reduïts.
Les condicions dels avantatges i descomptes es poden consultar al lloc web col·legial.
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SOFTWARE

de arquitectura y construcción

COM-CAL

R

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

REOC

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

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

Altres destinataris són també els agents relacionats
amb l’activitat constructiva: administracions, empreses,
estudiants, i en un sentit molt més ampli, la societat que
és en definitiva qui fa ús dels serveis dels professionals a
qui representa el COAATT.
Els canals d’informació del COAATT s’orienten a cobrir aquest ventall de destinataris, intentant adequar en
cada cas el canal, el llenguatge i el format per arribar-hi
amb garanties. En aquest sentit, els darrers anys, s’ha
fet un esforç per adequar aquests canals a l’entorn tecnològic amb la voluntat d’aprofitar-ne els avantatges
sense perdre el rigor de la publicació impresa.

AGENDA D’ACTIVITAT. Missatges ‘RECORDEU’ i ‘Comunicacions COAATT’
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 correu electrònic de les activitats setmanals es va iniciar l’any 2007, i al llarg
del 2012, amb un total de 37 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 del departament de Secretaria.
Totes aquestes informacions es desenvolupen en profunditat a l’informatiu mensual ENLLAÇ, i al web col·legial.
Puntualment, s’elaboren monogràfics sobre temes d’especial interès.
Aquests correus porten el nom de COMUNICACIONS COAATT. Durant 2012 s’han fet un total de 8 monogràfics:
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• Campanya de recollida de signatures en defensa del grau en Enginyeria d’Edificació
• 23 d’abril, Diada de Sant Jordi
• Col·loqui amb Daniel Giralt-Miracle i J.A. Blanc
• PREMAAT: Assemblea Territorial de Mutualistes de Tarragona
• Visita a l’Hospital Sant Pau
• PREMAAT: Assemblea Territorial de Mutualistes de Tarragona
• Convocatòria d’Assemblea General de Col·legiats
• Felicitació de Nadal – Calendari de festes i horaris

INFORMATIU Enllaç
Edició: Servei de publicacions del COAATT
Tel.: 977 212 799 (ext. 5)
a.e.: publicacions@apatgn.org
Arxiu digital (2006-2012): Totes les revistes a text complet - www.apatgn.org » El Col·legi » Publicacions »
Comunicació amb el col·legiat
Per rebre l’Enllaç per correu-e: Comunicar-ho a la Secretaria del COAATT
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FORMAT ELECTRÒNIC:
Tots els col·legiats que
hagin comunicat una
adreça de correu electrònic a la Secretaria
col·legial, reben a partir
del mes d’abril de 2009
l’informatiu Enll@ç per
aquest mitjà. L’edició
electrònica
continua
amb la mateixa periodicitat i format, i en paper
per a tots aquells qui no
utilitzen el correu electrònic.

És el butlletí mensual del
COAATT amb tots els
col·legiats.
Paral·lelament, l’”Enllaç” és també el mitjà de
comunicació i informació
de la vida col·legial, tant
en la seva vessant sociocultural, com institucional.
L’Enllaç del mes en
curs, i tots els anteriors,
es troben disponibles en
línia a l’arxiu obert del
web col·legial..

REVISTA TAG
Consell de redacció: info@apatgn.org
Col·laboracions: publicacions@apatgn.org
Arxiu (1993-2012): 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’administració i el públic en general, per tal de informar sobre
el sector i promoure el coneixement de la professió i el seu
context a la província. Es publica quadrimestralment, i recull
temes relacionats amb el sector professional i l’àmbit historiogràfic local amb un to divulgatiu que vol arribar a tots els
sectors de la societat. Amb motiu de l’arribada als 15 anys
de publicació ininterrompuda, el 2008 es va inaugurar l’arxiu digital de la revista, on és possible consultar la col·lecció
complerta (1993-2012).

TAG Núm. 64 (1r trimestre 2012)
Entrevista: Josep Andreu, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona
Gabinet tècnic: Dades de síntesi de la construcció. 4t trimestre 2011
Consells SAACU: Propostes per millorar el nostre habitatge. Fernando de Valdivia González
Activitat col·legial: Blanc. Matemàtic - Art: Geometria de les estructures laberíntiques. Joan Antoni Blanc
Actualitat: Plans d’Autoprotecció (PAU); Joan Carles Francès Tudel. Normativa Telecomunicaciones; David Ferré Gutiérrez. El sistema de producción Toyota;
Juan Felipe Pons Achell
Seguretat: Coordinador de Seguridad en ejecución de obra. José Antonio Ferrando Morellón
Publireportatge: Reparación y protección del hormigón según UNE-EN 1504. SIKA
Fundació Tarragona Unida: Projecte de cooperació a Dhuskun (Nepal); Namlo
International. Campanya de Nadal infantil.
Patrimoni: Arquitectura Modernista (14).Josep Maria Buqueras
Espai al temps: El Gremi de Navegants de Tarragona (II). Josep Maria Sanet i Jové
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TAG. Núm. 65 (2n quadrimestre 2012)
Gabinet tècnic: Dades de síntesi de la construcció. 1r trimestre 2012
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España: Entrevista: Jose Antonio Otero, presidente
Rehabilitació patrimonial: Tipologia i normativa d’aplicació als béns patrimonials. Jacqueline Pacheco Rodríguez
La professió: Rellançament de la professió
Control de qualitat: Els E.N.D. (Ensayos No Destructivos). Cipriano Becerra Cabrerizo
Consells SAACU: Propostes per millorar el nostre habitatge
Activitat col·legial: Exposició: Roberto Martí
Actualitat: VII Mostra d’arquitectura del Camp de Tarragona. Marià Casas Hierro
Fundació Tarragona Unida: Accessibilitat universal
Espai al temps: Pilots de la marina mercant de Tarragona (I). Josep Maria Sanet
i Jové
Patrimoni: Arquitectura Modernista de Reus (I). Josep Maria Buqueras

TAG. Núm. 66 (3r quadrimestre 2012)
Entrevista: Roc Muñoz, alcalde de La Canonja
Assessoria jurídica: Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació. F.
Xavier Escudé Nolla
Gabinet tècnic: Dades de síntesi de la construcció. 2n trimestre 2012
Fundació Tarragona Unida: Diario de un viaje de cooperación. Jose Luis Hernández Osma
Urbanisme: Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’Urbanisme. Guillem Cabrera Rey i Meritxell Anglès Bru
Consells SAACU: Propostes per millorar el nostre habitatge. La Inspecció Tècnica
dels Edificis
Activitat col·legial: Un llibre sobre els estudis d’Aparellador. Exposició: Miquel
Paton. Ramon Rosales
Sostenibilitat: Energia 3.0
Espai al temps: Pilots de la marina mercant de Tarragona (II). Josep Maria Sanet
i Jové
Patrimoni: Arquitectura Modernista de Reus (II). Josep Maria Buqueras

XARXES SOCIALS
Ja som a les xarxes socials!
Com no, la revolució a Internet ha estat marcada pel boom de les Xarxes Socials. Per aquest motiu, aquest any 2012,
hem volgut posar el nostre petit gra de sorra i fer el grup del COAATT i ja tenim presència constant a Facebook i
Twitter. Us convidem a entrar-hi ja que és un canal directe amb els usuaris. Si utilitzes Facebook i/o Twitter, pots unirte a nosaltres.
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Coaatt Tarragona (98 amics)

@COAATT (151 seguidors)

ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ
Premsa: Gabinet Tècnic
Tel.: 977.212.799 (ext. 3)
a.e.: gabtec@apatgn.org
Sol·licitar un tècnic: Assessoria de Treball
Tel. 977.212.799 (ext. 3)
a.e.: assessoriatreball@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 trimestralment l’evolució del sector a la revista TAG,
els resultats de les anàlisis es fan públics
periòdicament en mitjans de comunicació
destinats al públic en general.
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CAMPANYA ‘L’aparellador, el teu tècnic de capçalera’
‘La Salut del teu habitatge en mans de tècnics col·legiats’ és la campanya de premsa i comunicació adreçada
al públic en 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, aquesta campanya es recolza també en l’obertura d’un nou servei web
d’Atenció i Assessorament a Consumidors i Usuaris: www.aparelladorstarragona.org
IMATGES DE LA CAMPANYA EN PREMSA
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PRESÈNCIA DEL COAATT ALS MITJANS DE PREMSA
Revista Fòrum Jurídic. Col·legi d’Advocats de
Tarragona. Gener 2012. Col·legiats: tècnics experts,
pèrits judicials i valoracions immobiliàries (Anunci).
Més Tarragona. Dimarts, 10 de gener. La imatge del dia.
“Finalitza la campanya de Reis dels Aparelladors”
La Vanguardia. Divendres, 27 de gener. Especial
Reformes a la llar: “Propostes per millorar el nostre
habitatge”
Més Tarragona. Dimarts, 9 de febrero. Curs:
“Intervencions en obres protegides i patrimoni històric”
(Anunci)
Revista BonArt (www.bonart.cat). Dilluns, 20 de
febrero. “El Taller d’Art Cinta Dalmau i el COAATT
signen un conveni de col·laboració”
L’Estel (Terres Ebrenques). Març de 2012. “Laberints”
(Exposició de Joan Antoni Blanc al COAATT)
La Vanguardia. Diumenge, 18 de març. Suplement
‘Dinero’. “Els aparelladors units per rellançar la
professió”
Més Tarragona. Divendres 23 i 30 de març. Cursos:
“Curs de formació bàsic per a tècnics competents en
elaboració de plans d’autoprotecció”, i “Marketing
digital per a tècnics d’edificació. Noves eines per a
nous temps” (Anunci)
Més Tarragona. Dijous, 26 d’abril. Especial Col·legis
Professionals. “La Inspecció Tècnica d’Edificis, després
d’un any de funcionament”
El Vallenc. Divendres, 25 de maig. Especial Construcció:
“Més de 144 edificis s’han d’inspeccionar abans del
desembre: La Inspecció Tècnica d’Edificis”
Més Tarragona. Dijous, 31 de maig. Especial construcció,
habitatge i clima. “Més de 500 edificis s’han
d’inspeccionar abans del desembre”
Diari de Tarragona. Dimarts, 9 d’octubre. Reportatge:
“Tarragona ayuda al Nepal invisible”
Diari de Tarragona. Dimecres, 10 d’octubre. “Solidaridad
con el Nepal en la sede del COAATT”
Més Tarragona. Dimecres, 10 d’octubre. “Mostra sobre
cooperació al Nepal”
Tarragona21. Dimecres, 10 d’octubre. “El COAATT
inaugura una exposició sobre els projectes de
cooperación al Nepal”
Més Tarragona. Dijous, 18 d’octubre. Anunci Formació
COAATT: Curs Plans d’Autoprotecció, Nivells “A-B” i
Nivell “C”.
Més Tarragona. Dilluns, 29 d’octubre. Especial Col·legis
Professionals. “L’aparellador, un tècnic expert en
edificació, rehabilitació i manteniment”
Diari de Tarragona. Diumenge, 4 de novembre. “507
edificios están obligados a pasar una inspección antes
de fin de año”
Revista Cambrils. Divendres, 16 de novembre. “46
edificis de Cambrils obligats a passar la ITE”
NotíciesTgn.cat (www.noticiestgn.cat): Dimarts,
4 de desembre. “Prop de 400 edificis de la ciutat
de Tarragona han de passar la revisió abans de final
d’any”
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SERVEIS A EMPRESES I PARTICULARS
APARELLADORSTARRAGONA.ORG
Servei d’atenció a consumidors i usuaris
www.aparelladorstarragona.org
Tel.: 977.212.799 (ext. 3)
a.e.: gabtec@apatgn.org
A l’agost de 2012 es va posar en
funcionament el lloc web aparelladorstarragona.org, amb l’objectiu
de promocionar la professió i els
col·legiats, i que els faciliti la recerca
de nous clients a Internet i les xarxes
socials.
L’espai va adreçat a particulars,
comunitats i empreses del sector, i
pretén convertir-se en poc temps en
un punt d’informació de referència
sobre els aparelladors de les comarques de Tarragona.
El lloc web ofereix als usuaris
que accedeixin un directori de professionals en funció del municipi o
el servei que necessiten, i proporciona informació d’interès sobre els
serveis que l’aparellador els ofereix.
En resum, es tracta d’una plataforma de promoció professional
dins Internet i les xarxes socials,
complementària als llocs webs dels

professionals i amb informació de
contacte i serveis.
El directori de professionals que es
posa a disposició dels usuaris del web
s’articula en dos espais diferents per
tal de facilitar el seu ús: serveis per a
empreses i per a particulars. El servei
per a empreses considera una relació

laboral de professional lliberal o d’assalariat, i l’usuari busca en relació al
sector o tipus d’empresa, empresa
constructora, taxadora, comercial,
etc. Els particulars que accedeixin poden cercar per municipi i servei que
necessiten: cèdula d’habitabilitat, informe pericial, obrir un negoci, etc.

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

Publicitat / patrocini:
El COAATT posa a disposició de les empreses del sector
que ho considerin oportú diferents espais de comunicació per contactar amb més de 500 col·legiats, ens locals,
gremis de la construcció i altres col·legis professionals.
Cada espai està pensat per satisfer les diferents necessitats de promoció, difusió, comercialització i informació; una eina de comunicació de les empreses del
sector, ja siguin fabricants, distribuïdors, constructors,
promotors, despatxos professionals o tècnics. En definitiva, qualsevol empresa que vulgui arribar als arqui-

tectes tècnics, aparelladors i enginyers d’edificació de
Tarragona.
Els espais són uns mitjans idonis per donar a conèixer els seus productes o serveis i establir contactes amb
els arquitectes tècnics, usuaris dels espais i serveis, i lectors dels mitjans de comunicació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Tarragona.

Demanda de tècnics:
El Servei d’Assessoria de Treball del COAATT, mitjançant
l’espai de recerca de tècnics, ofereix a empreses i a l’Administració 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 indicades al formulari de sol·licitud
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ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
Informació i difusió:
Mitjançant l’Informatiu Enllaç, l’Enll@ç, els missatges RECORDEU, Facebook, Twitter i el web col·legial
a.e.: activitats@apatgn.org

SOPAR DE GERMANOR I HOMENATGE AL COL·LEGIAT
El divendres 18 de maig, es va celebrar el sopar anual que organitza el COAATT i l’acte d’homenatge als
col·legiats residents que compleixen 25 i 50 anys de
professió.
A l’acte van assistir-hi una norantena de persones
entre col·legiats, acompanyants i amics, autoritats convidades i membres de la Junta de Govern del COAATT.
El sopar es va portar a terme al restaurant l’Orangerie
de Clos Barenys.
Aquest any ens van acompanyar el secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya,
senyor Carles Sala i Roca; del director dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona, senyor
César Puig i Casañas; del president del Consell de Col·
legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de
Catalunya i també president del Col·legi Professional
de Terres de l’Ebre; la vocal de la Junta de Govern del
Col·legi Professional de Lleida, senyora Neus de Miguel Pérez; el president del Col·legi d’Administradors
de Finques de Tarragona, senyor Esteve Martí Pujals;
la directora Tècnica de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, senyora Teresa Gallego Navarro; i el
secretari del l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
i assessor jurídic del COAATT, senyor Francesc Xavier
Escudé Nolla.
El president i els membres de la Junta de Govern del
COAATT van rebre a cadascun dels convidats, fent-loshi entrega d’una rosa en agraïment a la seva assistència
i benvinguda a la vetllada.Durant el sopar, els assistents

van gaudir, sense saber-ho, de l’actuació inesperada
d’un peculiar cambrer que va fer fruir a tothom amb el
seu còmic comportament i repertori d’imitacions.
Abans de procedir a l’entrega dels guardons als homenatjats, el president del COAATT, va adreçar-se al
col·lectiu, en especial als membres de la Generalitat
assistents a l’acte, demanant-los-hi que enforteixin i
defensin la qualitat i la professionalitat en el sector de
l’edificació. Que projectin nous decrets com el d’Habitabilitat i d’Accessibilitat pensant en una nova realitat.
Que avancin en les polítiques de rehabilitació tornant
a un nivell de subvenció que permeti revitalitzar el tant
malmès sector. També els hi va exposar la campanya
que s’està duent a terme, des del COAATT, pel que fa a
l’eina més important d’anàlisi de la realitat, la Inspecció
Tècnica d’Edificis-ITE. Finalment, va tenir unes paraules
de reconeixent: per a tots els qui celebraven l’aniversari professional, per als nous col·legiats i per la tercera promoció de graduats en Enginyeria de l’Edificació.
També el secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la
Generalitat de Catalunya, senyor Carles Sala i Roca, va
adreçar-se als assistents.
Posteriorment es va procedir a l’entrega dels guardons als homenatjats per part dels membres de la
Generalitat de Catalunya, senyor Carles Sala Roca i el
senyor César Puig Casañas; i per part del COAATT, el
president i el secretari.
Acte seguit hi va haver ball fins ben entrada la matinada.

HOMENATGE ALS COL·LEGIATS QUE CELEBREN ANIVERSARI PROFESSIONAL
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Acte d’homenatge a la trajectòria professional dels Col·legiats que celebren 50 i 25 anys.
Reben l’obsequi d’una peça de vidre gravada
amb l’escut i una imatge que representa a la
professió. Els homenatjats i els seus acompanyants, juntament amb el secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya, senyor Carles Sala i Roca; del director
dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona, senyor César Puig i Casañas
i pel president i el secretari del COAATT.
Homenatjats:
Aleix cort Vives, Joan Francesc Cruset Benavent, Jordi C. de Dalmau Mommertz, Reyes Gámez Candela, Santiago
Jorba Cid, Josep M. Navarro García, Juan José Sagasti Camiruaga.

VISITA A LES OBRES DE L’HOSPITAL SANT PAU
El dilluns 11 de juny, es va realitzar la visita prevista a les
obres de rehabilitació del Pavelló de Sant Manel a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
El punt de trobada va ser l’entrada al recinte, des
d’on, després d’equipar-nos per la visita, es va iniciar
l’itinerari per les instal·lacions.
El Srs. Albert Casals i Jose Luís González, arquitectes
responsables de la rehabilitació, ens van fer una extensa

explicació del projecte que estaven portant a terme. Ens
van mostrar tot el pavelló que es rehabilita des de l’interior i des de l’exterior. Els 16 assistents ens vam passejar
pels jardins de l’hospital i per les naus i cúpules en la
seva darrera fase de rehabilitació, i vam poder fer-nos
una idea del que implica i com es pot desenvolupar una
actuació d’aquestes característiques.

ACTE COMMEMORATIU DEL 50è ANIVERSARI DE LA EPSEB
El dijous 5 de juliol es va celebrar l’Acte Commemoratiu
dels 50 anys de l’Escola d’Aparelladors de Barcelona,
escola on s’ha format gran part del nostre col·lectiu.
L’acte es va portar a terme per l’actual director de
l’escola Sr. Francesc Jordana, que va fer un breu repàs
dels estudis i evolució de la universitat.
Seguidament el Sr. Francesc X. Puig Rovira va fer
una extensa explicació del llibre que ha editat per la
commemoració del centenari de l’escola.
Tots els assistents vam poder comprovar el nostre
pas per l’escola, llistat en un document per data de
titulació, i compartir aquesta festa de retrobada amb
companys i amics. Es va amenitzar l’acte amb el brindis
final.

CONCURS DE CASTELLS DE SORRA
El COAATT continua donant suport al Concurs de Castells de Sorra organitzat pel Club Maginet, dins el programa de festes de Sant Magí 2012.
Celebrat el dimecres 15 d’agost a la platja de l’Arrabassada de Tarragona.El club es va fundar l’any
1961 per Àngel Vicient i a poc
a poc va abandonar l’esperit
assistencial i es va convertir en
un club infantil que enguany
compleix el 54è aniversari.
Com cada any, des de fa una pila, el COAATT participa com a membre del jurat i aporta els trofeus que s’entreguen als guanyadors de
cada categoria. El Concurs ja ha esdevingut un clàssic de l’estiu tarragoní. L’aigua i la sorra de la Mediterrània al servei de la imaginació.
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INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: “PROJECTE DE COOPERACIÓ AL NEPAL”
Després de mesos intensos de treball i de veure la realitat sobre el terreny, el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, conjuntament amb la Fundació Tarragona Unida, Namlo Europa i
la Universitat Jaume I de Castelló, estan impulsant un projecte de cooperació a la població de Dhuskun, al Nepal.
José Luis Hernández, vocal del COAATT, va viatjar
una setmana sencera a aquesta zona, allunyada de les
rutes de l’alpinisme, per comprovar quines necessitats
té la població. I ara, fet l’estudi a fons, hi ha sobre la
taula el projecte de construcció d’un edifici multifuncional que donarà cobertura a les mancances dels habitants del municipi.
Per aconseguir conscienciar a la població del problema que es viu al Nepal i per donar a conèixer tot el
projecte, la seu del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona va acollir
una exposició, formada per diversos panells informatius, que ho explicaven tot.

Ara el projecte de construcció està pendent del seu
finançament. El terreny ja està comprat i la mà d’obra
serà local però falten els diners per la compra de material i la resta d’abastiments. L’edifici multifuncional és
una part de l’aportació solidaria de Tarragona al Nepal
i una altra part arriba per part dels alumnes del Col·legi
de les Dominiques que està agermanat amb l’escola de
Dhuskun.
L’acte de inauguració es va celebrar el dimarts 9
d’octubre, a la Sala Polivalent del COAATT i va comptar amb la presència del President del COAATT, Sr. Julio
Baixauli i el President de la Fundació Tarragona Unida,
Sr. Adolf Quetcuti, que va presentar l’acte. Intervingueren l’alpinista i fundadora de Namlo Internacional, Sra.
Magda Nos, Sra. Loli Melero, en representació de Namlo Europa, Sra. Teresa Gallego, representant de la Universitat Jaume I de Castelló i Sr. José Luis Hernández, en
representació de la junta del COAATT.

PROGRAMA D’EXPOSICIONS DEL TALLER D’ART CINTA DALMAU 			
A LA SALA POLIVALENT
El COAATT ha signat un conveni amb el Taller d’Art Cinta Dalmau qui s’ha ocupat de la programació d’exposicions
de la Sala Polivalent durant el 2012. L’acord s’ha signat amb la voluntat de dinamitzar aquest espai i donar-li una
dimensió cultural adreçada tant als col·legiats com a la societat.

MATEMÀTIC-ART: GEOMETRIA DE LES ESTRUCTURES LABERÍNTIQUES
de Joan Antoni Blanc. Febrer-Abril 2012
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L’activitat expositiva s’inicia el
mes de febrer amb la inauguració
de la mostra ‘Matemàtic-Art: geometria de les estructures laberíntiques’, de Joan Antoni Blanc, un
aparellador que ha dedicat part
del seu temps a la investigació de
les estructures matemàtiques i les
seves derivacions geomètriques
expressades en forma d’objectes
d’art.

MENT ➪ TRAÇ. Mostra de pintura de Roberto Martí. Maig - Setembre
2012
Continuem amb l’exposició ‘MENT ➪ TRAÇ’ de Roberto
Martí Jovaní, un artista autodidacte que ha completat la
seva formació, d’arquitecte tècnic i de creador de producte, amb tres anys de cursos a l’Escola d’Art i Disseny de la
Diputació de Tortosa.
Ens presenta en aquesta exposició una obra que pretén ser vital i autèntica, que busca connectar amb el jo
més profund de l’observador fent-li un gest de complicitat. Expressa aquesta vitalitat sovint en les dimensions
(de les obres, de les pinzellades, de les taques de color),
també en el moviment del canell que s’hi endevina, en
els materials emprats. Defuig la contemplació estàtica i
submergeix l’espectador en el canvi, de vegades suau de
vegades abrupte però sempre present.
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VISIÓ DEL MÓN. Mostra de pintura de Miquel Paton. 				
Octubre – Desembre 2012

Visió del món. Amb aquest suggerent
títol l’artista tortosí Miquel Paton ens
presenta les seves últimes creacions.
Conegut per les seves traces geomètriques i lineals, Paton fa anys que
treballa amb la idea de resumir tot allò
que l’envolta en pocs elements, amb
la mínima expressió. Així recull els conreus del Delta de l’Ebre o paisatges de
Sant Carles de la Ràpita, municipi que
coneix molt bé.
Plasma l’art sobre la tela o altres suports però sap que l’èxit és també en
mans d’allò més efímer, els mass media i la xarxa d’Internet. Amb aquesta
exposició, Miquel Paton apropa al públic allò més essencial tot despullant
d’ornaments el paisatge i deixant en la
ment de qui observa les obres la línia i
la taca de color.
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CAMPANYA DE NADAL INFANTIL
Amb el lema: “L’aigua font de vida”, tema escollit per la UNESCO com a motiu de treball per al 2012, els nens
participants van presentar els seus dibuixos, que serviran per il·lustrar les accions de la Fundació Tarragona Unida
durant el proper any.

DIADA DE REIS AL COAATT
Un any més, el dia 6 de gener, és un dia molt especial al COAATT, ja que s’apleguen 300 persones entre fills i
nets de col·legiats, pares, avis i acompanyants, per tal de compartir aquest dia tan màgic amb Ses Majestats els
Reis Mags d’Orient, que passen per aquest Col·legi professional per entregar els seus presents i llaminadures als
minyons.
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Ses Majestats, els Membres de la Fundació Tarragona Unida i el president del COAATT, també van visitar el
Centre de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta, on van ser rebuts amb molt d’entusiasme. Els Reis, van fer entrega d’un
regal comú per a l’ús de l’entitat i també un per a cada nen del centre.
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Presentació
La Fundació Privada Tarragona Unida és una Organització No Governamental (ONG) que
es dedica al foment de la solidaritat dins del món de la construcció, respectant i millorant
l’entorn, amb la missió de contribuir a generar canvis en la societat, tot fomentant una cultura
de solidaritat i compromís ciutadà. Va ser creada el desembre del 2002 en el si del Col·legi
Professional del col·lectiu d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la ciutat de Tarragona i està
inscrita, amb el número 1863. en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
La declaració universal dels Drets Humans diu que “tota persona té dret a la vida” i que
“tothom té dret a un nivell de vida adequat que asseguri, així com a la seva família, la salut
i el benestar, i, en especial l’alimentació, el vestit, la vivenda, l’assistència mèdica i els serveis
socials necessaris”. Aquest dret universal és un dels pilars fonamentals més importants d’actuació de la Fundació Tarragona Unida.
Però sobre tot, com altres anys, el 2012 ha estat un any on hem continuat treballant sobre
qüestions 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.
El Patronat

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
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Activitats
8è Recull de dibuix Nadal-Reis
Com es costum, aquesta es la primera activitat que
dona inici a les diferents actuacions que la Fundació
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, fills i nets de col·legiats/des,
qui ho vulguin i puguin participar perquè acompleixen
els requisits de les bases de la convocatòria, presentin
el seu dibuix per fer-lo entrega al seu Rei Mag a canvi
d’un regal. L’any 2012 el tema del dibuix, aprofitant
que l’ONU va proclamar aquest any com l’any Internacional del cooperativisme es va escollir aquest com a
tema de fons de la convocatòria amb el lema:
Treballar en equip fa que avancem més
Aquesta va ser una manera de donar a conèixer i
reconèixer que el model cooperatiu es un important factor que
promou la més alta participació
possible en el desenvolupament
econòmic i social de les persones,
tant als països desenvolupats com
en vies de desenvolupament, resultant ser, cada vegada més, un
factor clau en contribuir a la eradicació de la pobresa. D’aquesta manera, els nens que van participar, van poder manifestar
la seva visió particular que els proporciona el seu entorn
infantil, a través del llenguatge gràfic.
Els Reis Mags van rebre els dibuixos dels nens a la
Festa de la Diada de Reis que cada any te lloc a 2/4 d’1
del dia 6 de gener la a seu del Col·legi i els dibuixos
finalistes d’aquest recull escollits pel jurat, se’ls fa entrega d’un petit detall, quasi sempre relacionat amb el

tema de la convocatòria i passen a formar part de la
felicitació de Nadal d’aquest mateix any que la Junta
del Col·legi envia per felicitar les festes Nadalenques i
Any Nou.

Reis a la Fundació La Muntanyeta
La Associació Provincial de Paràlisis Cerebral de Tarragona (APPC)
te el seu origen l’any 1977. Va néixer com a resposta a la necessitat existent de crear un centro d’atenció especialitzat en nens
afectats de paràlisis cerebral infantil.
Sorgir amb el clar objectiu de satisfer las necessitats específiques d’aquest col·lectiu, davant la inexistència de centres de
caràcter públic ni privats que oferissin cobertura a aquestes necessitats. L’any 1999 es crea, per voluntat de la APPC, la Fundació
privada La Muntanyeta, amb les mateixes finalitats 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 Muntanyeta,
amb ses Majestats els Reis Mags del col·legi, portant-los un regal per a cadascú dels interns, adequat a les seves
necessitats. Així com un altre específic pel centre. L’alegria i les ganes de compartir 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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Pla Local d’habitatge de Tarragona
L’ajuntament de Tarragona, a través del Servei Municipal de l’Habitatge i de l’àrea de Participació Ciutadana, va impulsar un procés participatiu per recollir les
principals problemàtiques i mancances de la ciutat en
matèria d’habitatge amb l’objectiu d’elaborar el Pla Local d’Habitatge de Tarragona.
Aquest procés de participació va adreçat a associacions, 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, necessitats especifiques per la gent
gran, problemes d’infrahabitatge, 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 relatives 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 ciutadania 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 procés de participació assistint als corresponents tallers de
treball, tant de ciutadania com d’experts.
Dins d’aquest procés, es va assistir i participar en:
Fase de diagnosi
Taller experts/tècnics (21 de febrer de 2012)
Fase de pla d’acció
Taller experts/tècnics (març 2012)

Accessibilitat en l’Habitabilitat dels habitatges
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Aquest decret es va aprovar el passat mes d’octubre de 2012, arrel
del qual, des de el Gabinet Tècnic i la Fundació s’ha treballat, principalment, en la part comentada del contingut del quadern tècnic
que fa referència al mateix decret, així com en el quadern que recull
tots els anteriors decrets que tenen a veure amb l’habitabilitat dels
habitatges.
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Namlo Europa –projecte Dhuskun (Nepal)

A Dhuskun, Namlo porta a terme activitats i programes
estretament relacionats entre si que contribueixen a millorar la qualitat de vida de comunitats desfavorides i
a reforçar l’objectiu final d’ajudar sense crear dependència. Un grup de persones 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.
A Tarragona Unida continuem col·laborant amb
Namlo i treballem perquè aquesta iniciativa arribi a bon
punt. Cal mencionar en aquest sentit el viatge que un
membre del nostre col·lectiu va fer a aquesta comunitat
el mes de juny de 2012 per tal de recollir les dades tècniques inicials necessàries per poder redactar el projecte
d’aquesta construcció.
De resultes d’aquest viatge, el mes d’octubre es va
fer a la Sala Polivalent del Col·legi la exposició-presenta-

ció d’aquesta esdeveniment, el qual va consistir en una
visualització de diverses imatges del viatge que el tècnic
En José Luis Hernández va realitzar a Dhuskun i uns plafons informatius sobre ambdues fundacions implicades
en aquest projecte solidari, així com el projecte bàsic de
com ha de ser l’edifici que es vol construir.

El projecte definitiu, amb el suport del Gabinet Tècnic del COAATT, esperem que sigui redactat per un
alumne que ha cursat el grau d’adaptació a Enginyeria
d’Edificació a la Universitat Jaume I de Castelló el qual
ha de servir per justificar l’assignatura corresponent a
treball en pràctiques.

Exposició
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Altres gestions i activitats
• Informació a diferents Ajuntaments de les comarques de Tarragona sobre la situació del parc d’edificis i les necessitats derivades de l’aplicació de la
Inspecció Tècnica d’Edificis.
• Comunicats i articles a la publicació enllaç i revista
TAG, respectivament, sobre temes que tenen a veure amb la Fundació en general.
• Presentació a PIMEC Tarragona del contingut d’una
guia d’accessibilitat i la necessitat de que els municipis de Tarragona disposin d’aquest document, adaptat a les condicions d’accessibilitat dels seu particular
entorn urbà.
• Presentació a l’empresa tccsl tècniques de conducció i control, del circuit didàctic d’accessibilitat que
conta amb un espai físic i gràfic per el seu ús pràctic
i informació, respectivament.
• Estructuració, selecció i edició de la pàgina web de
Tarragona Unida.

Relacions institucionals
S’han mantingut contactes de forma regular amb:
• Ajuntament de Tarragona; Consell de Mobilitat Urbana, Servei de l’Habitatge

Objectius per al 2013
1. Gestionar la possibilitat de fer l’anàlisi d’accessibilitat en altres municipis.
2. Col·laborar amb altres organismes per a desenvolupar projectes al 3r món:
• Namlo Europa.
• Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat de la Universitat Jaume I
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3. Mantenir contactes amb les federacions i coordinadores 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:

• Servei Municipal d’Atenció al Disminuït de l’Ajuntament de Tarragona
• Grup Tarragona Sense Barreres
• Fundació la Muntanyeta.

• 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. Treballar en la preparació d’un quadern tècnic sobre conceptes i criteris d’accessibilitat universal als
diferents entorns de la ciutat.
7. Mantenir en plena actualitat el contingut de la
pàgina web de la Fundació.
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Míriam Ferrer
Dora Fernández

secretaria@apatgn.org
activitats@apatgn.org

VISATS

Carme Vallverdú
Eva Larraz
Josep Anguera

visats@apatgn.org

GABINET TÈCNIC
Borsa de treball
Servei d’inspecció

Ramón Rebollo
Josep Anguera

gabtec@apatgn.org
assessoriatreball@apatgn.org

COMPTABILITAT

Joan Sáenz

FORMACIÓ

Meritxell Gispert

formacio@apatgn.org

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Lluís Roig

biblioteca@apatgn.org

SERVEI DE COMUNICACIÓ i PUBLICACIONS
Publicacions tècniques i culturals
Butlletins electrònics i revistes col·legials
Xarxes Socials

Eva Larraz

publicacions@apatgn.org

INFORMÀTICA
Assistència Informàtica

Jaume Cabré

informatica@apatgn.org

SERVEIS EXTERNS
Assegurances
Patrocini i publicitat

Meritxell Gispert

serveisexterns@apatgn.org

MANTENIMENT
Lloguer d’equips

Angelina Guspí
Joan Sáenz

Tel. 977 212 799

comptabilitat@apatgn.org

ONG, Tarragona Unida
ONG, Tarragona Unida

Lluís Roig

tarragonaunida@apatgn.org
www.fundaciotu.org

Assessories Externes
Assessoria Jurídica

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

Assessoria Fiscal

Porras Garcia Assessors

Assessoria Laboral

Assessoria Félix González

secretaria@apatgn.org
Tel. 977.212.799 (ext.1)
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