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Anys valents, anys de canvis.
Però seguim endavant!

Un altre cop presentem una memòria de l’exercici, el 2013, que ha
significat un any de treball i d’esforç molt intens, principalment per
protegir els valors de la professió i dels col·legiats en l’àmbit local
proper i a fora.
Creiem en una representació i defensa local dels nostres interessos
i valors, on el sentit proximitat i professionalitat tinguin un valor
cada cop més reconegut socialment, i això fa que hàgim de defensar
els nostres interessos dintre i fora, perquè cal fer-se valdre, cal fer-se
valorar.
L’any 2013 ha esdevingut ple de defensa i difusió local dels drets
professionals, d’acompanyament i representació ens el àmbits institucionals i socials.
Un altre any dur (esperem que sigui l’últim) de transformació total
del sector i de l’economia. Tot comença ara de nou, tot ha d’agafar
una bona embranzida i deixar enrere una etapa de reconversió que
ningú se l’esperava tan llarga ni tan intensa. I per això cal estar preparats
El Col·legi ha fet la seva feina, primer continuant amb els ajustaments
i mantenir els serveis principals que ens corresponen com a Col·legi i
els de proximitat i qualitat del servei que sempre hem volgut com
a fet diferenciador.
Seguim confiant en la formació i en les noves tecnologies, com
a eina diferenciadora. Així hem tornat a poder oferir de forma àgil
i ràpida formació tècnica i tecnològica en el moment adequat, per
poder posicionar els nostres tècnics dins de nous mercats, com els
certificats energètics, els plans d’autoprotecció, la rehabilitació o els
nous requeriments pels certificats d’habitabilitat.
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Seguim incorporant nous col·legiats, en aquests temps tan durs,
tot mirant de proporcionar-los eines i assessorament perquè estiguin
preparats davant les poques oportunitats que estan aconseguint.
Seguim cercant formes de comunicació i relació amb els col·legiats,
així està sorprenent la resposta i acollida a les accions realitzades en
matèria de xarxes socials, visats i registres digitals.
Seguim esperant els nous canvis normatius transcendentals, preparats i amb ganes d’afrontar els nous reptes que caldrà transformar en
avantatges per als nostres professionals i el nostre territori.
Seguim encara més essent un referent per als mitjans i les institucions on cada cop som més presents i representats.
No ens hem quedat enrera, volem sorprendre encara més. És tot un
orgull i una satisfacció, per a mi i la Junta en aquests temps difícils,
estar sanejats, actius i poder representar i defensar la nostra professió a Tarragona i arreu.

Julio Baixauli Cullaré
President del Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
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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
8

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

ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS

L’assemblea és l’òrgan sobirà del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats i 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.
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legals i organitzatives. Autoritzant 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 precisarlos, rectificar-los o subsanar-los.
13/12/2013: Assemblea general ordinària d’aprovació de pressupostos d’explotació i d’inversions
de l’exercici 2014.

ACTIVITAT 2013
A destacar
ASSEMBLEES GENERALS
18/03/2013: Assemblea general ordinària d’aprovació liquidació exercici 2012.
Destacant:
• L’aprovació de la liquidació dels pressupostos de
l’exercici 2012, essent el resultat de despeses pressupostàries del Grup COAATT del -12,29% i el resultat d’ingressos pressupostari del Grup COAATT del
-13,84% Les explicacions donades sobre els ajustaments comptables, el flux d’efectiu i d’inversions.
• Aprovació de la memòria d’activitats 2012, presentada per les diferents comissions.
• Aprovació de la constitució d’una fundació, d’acord
amb els Estatuts de constitució presentats, en la qual
seran membres constituents els membres de la Junta
i el mateix Col·legi aportant la quantitat de 90.000
euros, acordant a tal efecte obrir un compte bancari
a nom de la Fundació, així com l’aportació esglaonada de tots els immobles propietat del Col·legi, un
cop es vagin traslladant els serveis del Col·legi a la
Fundació i existeixin les condicions favorables fiscals,

• El pressupost per l’any 2014 és continuista en la
contenció de la despesa, partint de la base de
continuar amb el seu control, l’austeritat i poder
prestar els mateixos serveis. Es volen potenciar la
representació institucional i tècnica, així com potenciar la difusió de la professió com a experts en
l’edificació.
• Es manté l’ajuda social de 15 €/mes en les quotes
col·legials, i es mantenen o augmenten les partides
d’ajudes socials i subvencions per a formació i nous
col·legiats. Sempre i quan s’estigui al corrent de pagament.
• A nivell d’ingressos es  mantenen les principals partides. Es mantenen els preus públics, la quota col·
legial i en els drets d’intervenció es realitzaran petits ajustaments. S’incorpora la quota reduïda per
als inactius (col·legiats jubilats i col·legiats amb la
declaració d’invalidesa) i disminueix la quota d’ingrés.
• En el cas de canvis legislatius o desequilibris importants pressupostaris es realitzaran ajustaments organitzatius en els serveis.
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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 2013
24 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
• Diverses reunions amb Ajuntaments de la demarcació del COAAT Tarragona per tal d’informar sobre la
Inspecció Tècnica dels Edificis i de les actuacions que
es faran des del Col·legi al respecte.
• Assistència a diverses reunions de PIMEC ja que el
Col·legi és membre de l’Associació PIMEC i és membre del Comitè Executiu de PIMEC a Tarragona.
• 23/01/2013: Assistència a una reunió a Patrimoni a
l’Ajuntament de Tarragona.
• 24/01/2013 i 26/02/2013: Reunió amb el rector de
la Universitat Jaume I de Castelló per tractar el tema
de l’expedició de títols d’enginyer d’edificació per la
citada Universitat.
• 13/02/13: Assistència a la reunió de l’Associació
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.
• 20/02/13: Assistència a la inauguració de la nova
seu de PIMEC amb la presència del president de la
Generalitat de Catalunya.
• 17/05/13: Assistència al sopar solidari organitzat per
l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta.
• 26/06/13: Assistència al foro d’accionistes del Banc
Santander organitzat a Tarragona.
• 15/07/13: Assistència a la Jornada Professió i Futur
al COAAT Barcelona.
• 24/07/13: Reunió amb el Sr. Joaquim Nin, Delegat
Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya
a Tarragona, a les dependències col·legials.
• 29/07/13: Assistència a la Taula rodona amb els Diputats catalans al Congrés amb la finalitat de poder
debatre i alhora consensuar el text de “Anteproyecto
de Ley de Servicios Profesionales” que està elaborant el Govern de l’Estat. Organitzada per la Direcció
General Dret i d’Entitats Jurídiques Departament de
Justícia i celebrada al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia.
• 14/09/13: Assistència al Dinar de Germanor del COAAT Girona.
• 18/09/13: Assistència a una conferència sobre Barcelona World impartida pel Sr. Xavier Adserà, conseller delegat de Veremonte, a ESADE.
• 27/09/13: Reunió amb el Sr. Javier Villamayor, 4t tinent d’alcalde de Serveis a la Persona, Jocs Mediterranis Tarragona 2017 i Ciutat Intel·ligent de l’Ajuntament de Tarragona, a les dependències col·legials.
• 15/10/13: Compareixença del president, Sr. Julio
Baixauli, com a president del Consell davant de la
comissió parlamentària encarregada de la tramitació
per l’aprovació de la Llei d’accessibilitat, a partir del
projecte aprovat pel Govern de la Generalitat el gener de 2013.

• 15/10/13: Assistència a la inauguració de la nova
seu del Col·legi d’Administradors de Finques.
• 23/10/13: Entrevista al programa de televisió de 12
qüestions del Canal de Televisió TAC 12.
• 25/10/13: Reunió amb el Sr. Jordi Jané, vicepresident
4t del Congrés dels Diputats i Diputat per Tarragona
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, a les
dependències col·legials.
• 29/10/13: Compareixença del president, Sr. Julio Baixauli, com a president del Consell, juntament amb la
resta de presidents catalans, a la reunió amb el Secretari d’Universitats per tal d’intentar solucionar el
tema de la denominació del títol.
• 04/11/13: Presentació al COAAT del Projecte SOLAR
DECATHLON EUROPE per part la Universitat Jaume I
de Castelló.
• 07/11/13: Assistència a les Jornades “Competividad
del AT en un mercado de libre competencia” organitzat conjuntament els COAAT de Barcelona i Madrid. Assistència a la jornada organitzada a la seu del
COAAT Barcelona.
• 13/11/13: Reunió amb el Sr. Manel Albiac, president
del Col·legi d’Advocats de Tarragona, per tractar temes que puguin ser en benefici d’ambdues institucions. La reunió es va celebrar a les dependències
col·legials del Col·legi d’Advocats de Tarragona.
• 27/11/13: Assistència Ajuntament de Tarragona sobre la Reactivació del mercat de la rehabilitació de
l’habitatge a Tarragona.
• 28/11/13: Assistència a la presentació del llibre “Patrons i pilots de la marina mercant de Tarragona (primer terç del segle XIX), de Josep M. Sanet.
• 29/11/13: Assistència al Sopar col·legial de Graduats Socials, on es va commemorar el 40è aniversari
de la seva constitució.
• 02/12/13: 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, a les dependències col·
legials.
• 17/12/13: Assistència a l’Ajuntament de Tarragona
a la presentació sobre la nova organització tècnica a
l’àrea de Territori del citat Ajuntament.
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Relació amb els consells de col·legis

• Al novembre de 2013, el president del COAAT Tarragona, Sr. Julio Baixauli, assumeix la presidència del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona.
• Al novembre de 2013, és elegit com a president del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
el Sr. José Antonio Otero.
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 problemàtica de la denominació d’enginyer d’edificació, respecte la sentència del Tribunal Suprem amb
les Universitats catalanes. Des del Consell, s’ha presentat recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
i al Tribunal Suprem per tal de recórrer la resolució de canvi de denominació. I s’ha tingut una reunió amb el
Secretari d’Universitats per tal de mirar com poder aconseguir solucionar el tema.
Sobre aquest tema, des del Consejo s’ha treballat conjuntament amb les Universitats per tal que aquestes últimes interposin recurs al Tribunal Constitucional respecte a la sentència del Tribunal Suprem.
• I un altre tema que ha centrat el treball, i que el centrarà durant el 2014, és l’Avantprojecte de Llei de
Col·legis i Serveis Professionals. Aquest Col·legi va presentar al·legacions juntament amb les Barcelona, que
es van sumar a les del Consejo, que les va elevar al Ministeri d’Economia. En resum, les al·legacions s’han
presentat per ser un text que dóna moltes competències al Consejo General i deixa minvats alguns aspectes
col·legials i de la professió.

12
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Consejo General
de la Arquitectura Técnica de España

Col·legi d’Administradors de
Finques de Tarragona

Col·legi d’Agents de la Propietat
Immobiliària de Tarragona
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DEPARTAMENT DE SISTEMES D’INFORMACIÓ
El COAATT segueix evolucionant tecnològicament, per poder oferir un millor servei i donar noves eines als col·
legiats. Aquest any 2013,
INTEGRACIÓ A LES XARXES SOCIALS
• El COAATT ja s’ha consolidat a les xarxes socials:
• Facebook: www.facebook.com/coaatt.tarragona
• Twitter: twitter.com/COAATT/
INFRAESTRUCTURES
• Creat el nou CENTRE COAATT.
• Nou servidor per la gestió de cèdules d’habitabilitat amb la generalitat.
• Nou software de gestió d’impressions.
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
ESPAI WEB DE PROMOCIÓ DELS APARELLADORS
• El COAATT ha modificat els criteris de cerca www.aparelladorstarragona.com,  alhora de fer aparèixer els
col·legiats. Actualment apareixen en ordre aleatori.
• També s’ha adaptat per mostrar els tècnics registradors de certificats d’eficiència energètica i s’ha realitzat
un nou disseny web.
• 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.
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 consolidat  la 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 2013, el COAATT ha tingut que adaptar els processos de la gestió de cèdules d’habitabilitat amb
la Generalitat de Catalunya. Actualment, la Generalitat ja consulta les dades i documents de les cèdules
tramitades digitalment.
MILLORA EN LA GESTIÓ DE MAILING
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• El COAATT 2013 ha consolidat el nou sistema de comunicació amb el col·legiat. Actualment, gràcies a
aquest canvis realitzats, està oferint una millor gestió de comunicació amb el col·legiat.
MILLORES AL WEB: www.apatgn.org
• S’ha millorat l’entorn de l’Agenda Col·legial, que perme un millor servei de l’agenda actual d’esdeveniments
del COAATT.

BACK OFFICE
• S’ha adaptat l’aplicació de gestió Interna, pels diferents canvis en les assegurances (ZURICH i MUSAAT).
MILLORA EN EL POSICIONAMENT WEB
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• Durant el 2013, s’han fet millores als diferents webs del COAATT per millorar el posicionament en els diferents cercadors web.
VISAT TELEMÀTIC
• S’han realitzat durant l’any 2013 un conjunt de cursets de visat digital.
• El Visat telemàtic s’ha consolidat considerablement. Actualment el 57 % del total de visat, és telemàtic.  

ESTADÍSTIQUES 2013
WEB COL·LEGIAL: http://www.apatgn.org
Durant el 2013 s’han donat d’alta com a usuaris per poder accedir a les diferents plataformes web: 44 Col·legiats Residents, 1 Societats Residents i 6 Col·
legiats Habilitats. Actualment hi han 529 Usuaris que estan donats d’alta.

COMPARACIÓ ENTRE 2013 i 2012

13.625 usuaris han visitat aquest lloc web al 2013
12.210 usuaris van visitar aquest lloc web al 2012

Visites: 14,31%
53.490 en comparació amb 46.794
Visitants únics: 11,59%
13.625 en comparació amb 12.210
Nombre de pàgines vistes: 5,66%
178.328 en comparació amb 168.781
Pàgines/visita: -7,57%
3,33 en comparació amb 3,61
Durada mitjana de la visita: -12,87%
00:04:17 en comparació amb 00:04:55
Percentatge de rebots: 1,90%
40,41% en comparació amb 39,65%
% de visites noves: -2,11%
23,93% en comparació amb 24,44%
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PER CONTINGUT:

PÀGINES MÉS VISTES

Nombre de pàgines vistes

5,66%

178.328 en comparació amb 168.781

1

Plana Inicial

9

Oferta Privada

Pàgines úniques vistes

9,52%

125.192 en comparació amb 114.312

2

Oficina Virtual

10

Inici

Temps mitjà a la pàgina

-2,68%

00:01:50 en comparació amb 00:01:53

3

Impressos de visats

11

Visats

Percentatge de rebots

1,90%

40,41% en comparació amb 39,65%

4

Assessoria de treball

12

Actualitat

Percentatge d’abandonaments

8,19%

30,00% en comparació amb 27,72%

5

Àrea tècnica

13

Col·legiats

6

Formació

14

Col·legi COAATT

7

Recursos documentals

15

Suport Tècnic

8

Consulta Certificats
d’Habitabilitat

16

Cdoc-biblioteca

WEB: http://www.aparelladorstarragona.com
COMPARACIÓ ENTRE 2013 i 2012

2.250 usuaris han visitat aquest lloc web al 2013
579 usuaris van visitar aquest lloc web al 2012

Visites: 231,91%
3.193 en comparació amb 962
Visitants únics: 268,25%
2.250 en comparació amb 611
Nombre de pàgines vistes: 255,10%
9.261 en comparació amb 2.608
Pàgines/visita: 6,99%
2,90 en comparació amb 2,71
Durada mitjana de la visita: -18,38%
00:02:33 en comparació amb 00:03:08
Percentatge de rebots: 3,43%
47,42% en comparació amb 45,84%
% de visites noves: 7,94%
68,56% en comparació amb 63,51%
PER CONTINGUT:
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Nombre de pàgines vistes

255,10%

9.261 en comparació amb 2.608

Pàgines úniques vistes

246,05%

6.260 en comparació amb 1.809

Temps mitjà a la pàgina

-26,52%

00:01:21 en comparació amb 00:01:50

Percentatge de rebots

3,43%

47,42% en comparació amb 45,84%

Percentatge d’abandonaments

-6,53%

34,48% en comparació amb 36,89%

PÀGINES MÉS VISTES
1

Plana Inicial

9

Activitats

2

Certificat Eficiència Energètica 10

Taxacions

3

Cercador Tècnic

11

Informes Pericials

4

Cèdula d’Habitabilitat

12

Obrir un negoci

5

FAQ

13

Contacte

6

ITE

14

Comunitats

7

Guia de Serveis
de L’aparellador

15

Treballs d’Edificació
i Urbanització

8

Projecte i Direcció Obres de
Rehabilitació

16

Treballs de
Seguretat
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WEB: http://www.fundaciotu.org
COMPARACIÓ ENTRE 2013 i 2012

479 usuaris han visitat aquest lloc web al 2013
Visites: 268,25%
777 en comparació amb 211
Visitants únics: 312,93%
479 en comparació amb 116
Nombre de pàgines vistes:143,08%
2.443 en comparació amb 1.005
Pàgines/visita: -33,99%
3,14 en comparació amb 4,76
Durada mitjana de la visita: -32,30%
00:04:24 en comparació amb 00:06:29
Percentatge de rebots: 13,54%
62,42% en comparació amb 54,98%
% de visites noves: 7,22%
58,94% en comparació amb 54,98%

PER CONTINGUT:
Nombre de pàgines vistes

143,08%

2.443 en comparació amb 1.005

Pàgines úniques vistes

148,28%

1.373 en comparació amb 553

Temps mitjà a la pàgina

18,81%

00:02:03 en comparació amb 00:01:43

Percentatge de rebots

13,54%

62,42% en comparació amb 54,98%

Percentatge d’abandonaments

51,49%

31,81% en comparació amb 21,00%

PÀGINES MÉS VISTES
1

Plana inicial

9

A accessibilitat en edificacions existents. Criteris d’intervenció i
solucions alternatives

2

Activitats

10

Eliminació de barreres arquitectòniques a elements comuns

3

Accessibilitat

11

Entorn urbà

4

Recull dibuix infantil

12

Accessibilitat en l’habitabilitat dels habitatges nous

5

Campanya de nadal 2012

13

Protecció i senyalització d’obres a la via pública

6

Itineraris i espais practicables, una accessibilitat de segon nivell | fun14
dació tarragona unida

Comentaris sobre la llei 8/2013, de 26 de juny

7

Biblioteca

15

Taula d’accessibilitat a les activitats a catalunya (t a a c)

8

Legislació

16

La fundació

17
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REGISTRE/VISAT DIGITAL: http://frontend.apatgn.org/few/
Durant el 2013 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 2013.

COMPARACIÓ ENTRE 2013 i 2012
ANY 2013

ANY 2012

Total Registres

8.370

5.927

Total Registres Telemàtics

3.694

1.447

44,13 %

24,42%

Total Usuaris

395

438

Usuaris Telemàtics

50

74

32,91%

16,90%

% Registres Telemàtics respecte total registres al COAATT

% Usuaris Telemàtics respecte total Usuaris Residents

Destacar:
-

Del total de col·legiats que actualment registren/visen al COAATT,
el 33 % dels col·legiats usen la
plataforma de visat digital.

-

Del total de visats que es realitzen al COAATT, el 44 % del registre/visat es fa telemàtic.

CORREUS ELECTRÒNICS

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

DOMINI

Número de Correus

Altes al 2012

Apatgn.cat

93

5

Apatgn.net

15

2

Apatgn.es

19

2

Total Correus

127

9

GESTIÓ COL·LEGIAL
Cens col·legial
El cens de col·legiats residents, a 31 de desembre de 2013, ascendeix a 503.
Dades estadístiques de col·legiats
ALTES I BAIXES DE COL·LEGIATS, CONCEPTES

18

ACTIVITAT 2013

Altes de col·legiats residents

25

Altes de col·legiats habilitats

23

Altes de Societats professionals col·legiades residents

0

Altes de Societats professionals col·legiades habilitades

0

Baixes col·legials voluntàries

15

Baixes col·legials per defunció

3

Baixes col·legiats per trasllat de Col·legi

3

Baixes col·legiats no residents

0

Baixes de Societats Professionals

1
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Distribució per edats i sexes
Dones

Homes

Total

20-30 Anys

23

30

53

31-40 Anys

41

110

151

41-50 Anys

24

65

89

Més de 50 Anys

10

200

210

TOTAL

98

405

503

Col·legiats per zones any 2013
Alt Camp

35

Priorat

9

Baix Camp

154

Ribera d’Ebre

11

Baix Penedès

50

Tarragonès

217

Conca de Barberà

12

Altres

15

TOTAL

503

ASSEGURCOAATT S.L. AGÈNCIA EXCLUSIVA 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. Així mateix, a partir del mes
d’abril de 2013, la gestió de cobrament de quotes i abonament de
prestacions, PREMAAT ho realitza directament amb els mutualistes.

Pòlissa de responsabilitat civil professional de MUSAAT

Altes pòlissa RC professional d’A/ AT/ IE

ACTIVITAT 2013

1

Baixes pòlissa RC professional

27

Modificacions de cobertura de pòlisses

18

Pòlissa Plus

0

Cobertura de la franquícia

0

Pòlissa col·lectiva d’inactius

3

Baixa Pòlisses de societats professionals

1

Baixa Pòlisses de taxadors

2

Pòlissa per obra en concret

0

Pòlissa d’obres menors

1

Pòlissa multirisc oficines

1

Pòlissa multirisc de la llar

1

19
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Pòlissa de responsabilitat civil professional Altres Companyies
d’Assegurances

Altes pòlissa RC professional d’A/ AT/ IE
Baixes pòlissa RC professional

Gestió de sinistres de MUSAAT

Judicials

ACTIVITAT 2013

14
1

ACTIVITAT 2013

13

Extrajudicials

6

Comunicació Preventiva (CP)

2

Judidicials/Extrajudicials/CP - Habilitats

0

TOTAL

21

Sistema de cotització PREMAAT

ACTIVITAT 2013

Altes

11

Baixes/ Suspensió de drets

36

Prestació de maternitat i paternitat

8

Prestació de nupcialitat

3

Prestació d’incapacitat temporal

7

Prestació d’orfandat

0

Prestació de jubilació

11

Prestació d’invalidesa

1

Prestació per defunció

5

DADES DE SÍNTESI 2013

20

L’habitatge residencial de nova planta baixa més d’un 65% respecte de 2012 i no arriba als 200 habitatges.
La construcció de nova planta no residencial, visada pels arquitectes tècnics, cau també al voltant del 26% al
2013.
Les obres de rehabilitació pugen un 5% respecte de 2012 i la inversió en rehabilitació supera a l’obra nova. Al
2013 el pressupost destinat a la rehabilitació arriba gairebé als 26 milions d’euros, més d’un 15% del destinat a
obra nova residencial.
El nombre d’intervencions professionals al 2013 puja respecte de 2012 gairebé un 50%. Entre gener i desembre de 2013 s’han realitzat 9.110 treballs professionals.
Els certificats d’habitabilitat i els certificats d’eficiència energètica marquen l’activitat professional de l’arquitecte tècnic. Al 2013 s’han realitzat 5.126 certificat d’habitabilitat, un 69% més que al 2012, i en sis mesos s’han
assegurat al COAATT 1.113 certificats d’eficiència.

L’habitatge residencial nou
L’habitatge residencial nou, segons els registres sobre obres visades al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Tarragona, COAATT, es tanca al 2013 amb un descens del 65% respecte de 2012.
La inversió en habitatge residencial nou baixa fins als 22,33 milions d’euros, i com ja va passar al 2011, aquesta
queda per sota dels 25 milions destinats a la rehabilitació.
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Habitatge residencial nou visat/acabat
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
4.000
2.000
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

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

Obres des nova planta. Habitatge residencial visat
Sup. Total

Nº Habitatges

PEM

Obres

2002

2.058.208,24

12.672

354.388.587,25 €

1.985

2003

2.201.958,35

14.211

702.677.690,51 €

2.204

2004

2.103.203,15

13.404

718.683.191,34 €

2.238

2005

2.435.532,45

15.757

923.599.101,32 €

2.417

2006

2.493.795,95

16.348

1.039.468.822,13 €

2.466

2007

1.749.480,68

11.078

770.791.454,74 €

1.631

2008

457.647,00

2.511

221.430.886,81 €

572

2009

236.984,64

1.280

114.895.909,39 €

250

2010

223.752,89

1.240

120.974.458,65 €

243

2011

109.285,57

588

56.541.771,95 €

172

2012

129.080,71

566

63.793.606,26 €

116

2013

41.824,66

196

22.335.048,78 €

102

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

L’obra nova d’ús residencial continua a la baixa i cau fins als 196 habitatges. La construcció en bloc es limita a
8 edificis en 2013. Tot i així cap indicador sembla suggerir un canvi en la tendència. L’any es tanca amb 102 obres
visades, un 12% menys que al 2012
Tipològicament, l’habitatge unifamiliar suma el 96% de les obres i gairebé en el 100% dels casos es tracta de
promoció privada.
La tipologia predominant és la d’habitatge unifamiliar aïllat. Aquesta representa més d’un 35% dels habitatges
visats.

21
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Els aparellats, entre mitgeres o en filera, sumen aproximadament un 24% del total dels habitatges visats.
Respecte de la construcció en bloc, aquesta representa un 40% del total dels visats, i el bloc entre mitgeres és
la més utilitzada amb més del 30% del casos.

Habitatge residencial nou visat 2013.
Tipologia constructiva

40%

Unifamiliar

60%

En bloc

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

Habitatge residencial nou visat 2013.
Habitatge unifamiliar

21%
Entre mitgeres
6%

59%

En filera
Aparellades
Aïllades

14%

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

Tipologia constructiva.
Habitatge residencial nou visat 2013

22

Unifamiliar

118

60,20%

En bloc

78

39,80%

TOTAL

196

Habitatge unifamiliar

Edifici en bloc

Entre mitgeres

25

12,76%

Entre mitgeres

67

34,18%

En filera

7

3,57%

Aïllat

11

5,61%

Aparellades

16

8,16%

Aïllades

70

35,71%

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, Cambrils i Reus. En conjunt
conformen gairebé el 50% del total dels habitatges

Habitatge residencial nou visat 2013.
Poblacions
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Tarragona
Cambrils
Reus
33%

35%

Roda de Barà
Alcover
El Vendrell
Vinyols i els Arcs

1%
1%
1%
3%

9%
3%

5%

Almoster
La Febró
Segur de Calafell

6%

Altres poblacions

3%

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

Roda de Barà, Alcover, El Vendrell, Vinyols, Almoster, La Febró i Segur de Calafell sumen gairebé un 18% dels
habitatges nous d’ús residencial visats.
Tarragona, Reus o El Vendrell baixen considerablement respecte 2012. Per contra Cambrils puja de 8 a 17
i juntament amb Roda de Barà, són les úniques poblacions on els resultats milloren significativament respecte
2012.
Poblacions

Nº Habitatges 2012

Nº Habitatges 2013

Tarragona

238

68

Cambrils

8

17

Reus

94

11

Roda de Barà

2

10

Alcover

5

6

El Vendrell

27

5

Vinyols i els Arcs

2

5

Almoster

3

3

La Febró

0

3

Segur de Calafell

3

3

Altres poblacions

184

65

TOTAL

566

196

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

23
La distribució per comarques es concentra especialment al Tarragonès i al 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 9 habitatges, es queda amb un 17% del total, molt lluny dels 91 del Tarragonès o els 50 del
Baix Camp.
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Habitatge nou visat 2013.
Comarques de Tarragona

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

Al COAATT s’han visat 13 habitatges d’altres demarcacions.

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

Comarques

24

Nº Habitatges

Altres demarcacions

Nº Habitatges

Alt Camp

15

Barcelona

7

Baix Camp

50

Girona

2

Baix Penedès

17

Lleida

3

Conca de Barberà

3

Terres de l’Ebre

1

Priorat

3

Ribera d’Ebre

4

Tarragonès

91
Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

El nombre de construccions de nova planta no residencial visada pels arquitectes tècnics, cau també al voltant del
26% al 2013. Tot i així es tracta d’obres amb una major superfície d’actuació, al voltant d’un 30%, el que fa que
la inversió gairebé el multipliqui per 3.
Edificació nova planta no residencial
Nº Edificis
Ús

Sup. Total
2012
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PEM

2012

2013

2013

2012

2013

Agropecuari

11

4

1.366,90

350,90

249.862,07 €

64.394,29 €

Industrial

8

4

6.768,89

5.003,61

3.517.499,38 €

1.194.843,62 €

Cultural

1

0

89,59

0,00

102.995,45 €

0,00 €

Docent

5

0

850,00

0,00

159.370,42 €

0,00 €

Comercial

0

8

0,00

9.274,16

0,00 €

2.431.106,64 €

Magatzem

23

15

1.676,45

1.208,51

555.873,56 €

416.936,19 €

Oficines

0

1

0,00

217,71

0,00 €

424.838,00 €

Hoteler

0

1

0,00

2.150,87

0,00 €

1.464.160,00 €

Esbarjo

0

2

0,00

1.046,61

0,00 €

897.868,41 €

Sanitari

0

3

0,00

10.778,72

0,00 €

8.648.647,17 €

Vestuaris

1

0

443,36

0,00

274.549,79 €

0,00 €

Edificis esportius

1

0

1.213,30

0,00

306.867,86 €

0,00 €

Funerari

1

0

92,24

0,00

127.656,38 €

0,00 €

Aparcament

2

1

67,81

216,64

16.740,00 €

66.123,19 €

TOTAL

53

39

12.568,54

30.247,73

5.311.414,91 €

15.608.917,51 €

Un altre dels indicadors de referència, obres visades i acabades, evoluciona al 2013 de manera irregular. A l’agost
el nombre d’habitatges nous visats va superar al d’acabats, però posteriorment el nombre va evolucionar molt
per sobre dels iniciats. L’any es tanca amb 301 habitatges acabats, un valor molt per sobre dels 141 del 2012.
Dels resultats es desprèn la finalització de moltes obres paralitzades des de 2006 i 2007, i que finalment al
2013 s’han acabat.

Habitatge nou 2013
350

Nº d�habitatges

300
250
200
150
100
50
0

25

Gener Febrer

Març

Abril

Maig

Juny
Visat

Juliol

Agost
Acabat

Setembre Octubre Novembre Desembre

memòria‘13

COAATT
Habitatge nou 2013
Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Visat

16

20

11

18

9

12

15

3

7

7

8

70

Acabat

28

36

44

52

32

54

30

4

35

209

16

301

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

Habitatge residencial nou visat

Habitatge residencial nou acabat

2010

2011

2012

2013

% 12/13

2010

2011

2012

2013

% 12/13

Gener

34

23

49

16

-67,35%

Gener

232

144

231

28

-87,88%

Febrer

192

101

53

20

-62,26%

Febrer

290

96

44

36

-18,18%

Març

202

193

219

11

-94,98%

Març

114

93

122

44

-63,93%

288

89

72

52

-27,78%

Abril

47

26

8

18

125,00%

Abril

Maig

23

18

13

9

-30,77%

Maig

254

42

74

32

-56,76%

Juny

66

48

21

12

42,86%

Juny

114

84

48

54

12,50%

Juliol

129

99

6

15

150,00%

Juliol

264

140

230

30

-86,96%

Agost

157

5

4

3

-25,00%

Agost

64

118

196

4

-97,96%

Setembre

153

29

7

7

0,00%

Setembre

186

76

117

35

-70,09%

Octubre

129

17

41

7

-82,93%

Octubre

111

334

402

209

-48,01%

Novembre

73

18

26

8

-69,23%

Novembre

348

185

257

16

-93,77%

Desembre

35

11

119

70

-41,18%

Desembre

104

131

141

301

113,48%

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

La rehabilitació
Les intervencions relacionades amb la rehabilitació d’edificis ocupa ja gairebé el 15% del total de l’activitat professional dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona.
Les intervencions professionals relacionades amb la rehabilitació pugen un 11% i el nombre d’obres de reforma
o rehabilitació un 5,8%. Un resultats relativament favorables si es considera que l’activitat professional relacionada
amb l’obra es queda al mateix nivell que el 2012.
Obres visades

26

Pressupost d’execució d’obres

Obra nova

Rehabilitació

Obra nova

2006

2.466

981

2006

1.039.468.822,13 €

85.301.716,47 €

2007

1.631

970

2007

770.791.454,74 €

77.751.136,26 €

2008

572

889

2008

221.430.886,81 €

82.524.804,83 €

2009

250

893

2009

114.895.909,39 €

76.748.752,12 €

2010

243

864

2010

120.974.458,65 €

71.795.331,17 €

2011

172

740

2011

56.541.771,95 €

80.522.450,39 €

2012

116

565

2012

63.793.606,26 €

35.574.838,19 €

2013

102

598

2013

22.335.048,78 €

25.708.494,46 €

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

Rehabilitació

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 48% del total del treballs professionals realitzats al 2013
Tot i així la inversió en rehabilitació cau fins 25 milions d’euros, molt per sota dels, entre 80 i 70, que fins 2011
eren habitual, i un 30% menys que al 2012.
El volum global de la rehabilitació a nivell europeu es situa al voltant del 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 2013 al voltant
d’un 5%. Les intervencions professionals relacionades amb l’obra nova representen menys de la meitat, un 40%, de
les que genera la rehabilitació.
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Núm. d’obres
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2006

2007

2008

2009

2010

Obra nova

2011

2012

2013

Rehabilitació

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

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.

Presupost d’execució d’obres
1.200.000.000,00 
1.000.000.000,00 
800.000.000,00 
600.000.000,00 
400.000.000,00 
200.000.000,00 
0,00 
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Obra nova

2009

2010

2011
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Rehabilitació

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

2013
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Intervencions professionals per tipus d’obra
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Obra nova

8.807

6.406

2.725

1.531

1.371

819

616

510

Ampliació

664

687

554

425

297

217

184

163

1.702

1.896

1.796

1.714

1.756

1.401

1.107

1.230

Reforç i consolidació

3

2

5

5

8

17

25

46

Conservació i manteniment

9

36

29

40

43

65

157

229

Reforma o restauració

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

Poblacions

Obres de rehabilitació

Comarques

Nº d’obres de rehabilitació

Tarragona

121

Alt Camp

29

Reus

52

Baix Camp

140

Salou

38

Baix Penedès

49

Cambrils

33

Conca de Barberà

33

Falset

16

Priorat

42

Mont-roig del Camp

15

Ribera d’Ebre

37

Calafell

14

Tarragonès

213

Barcelona

9

Tivissa

9

Barcelona

34

Valls

9

Girona

1

El Vendrell

9

Lleida

14

Terres de l’Ebre

6

Altres poblacions

273

Altres demarcacions

Nº d’obres de rehabilitació

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

Per poblacions, Tarragona concentra més del 20% de les obres realitzades, molt per sobre de Reus, Salou o Cambrils que oscil·len entre el 8% i el 5% de les obres de rehabilitació
Poblacions

28

2012

2013

% 12/13

Tarragona

126

121

-3,97%

Reus

53

52

-1,89%

Salou

35

38

8,57%

Cambrils

33

33

0,00%

Falset

16

16

0,00%

Mont-roig del Camp

11

15

36,36%

Calafell

8

14

75,00%

Barcelona

7

9

28,57%

Tivissa

5

9

80,00%

Valls

6

9

50,00%

El Vendrell

10

9

-10,00%

Altres poblacions

255

273

7,06%

TOTAL

565

598

5,84%

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

ACTIVITAT PROFESSIONAL
El nombre d’intervencions professionals al 2013 puja respecte de 2012 gairebé un 50%. Entre gener i desembre
de 2013 s’han realitzat 9.110 treballs professionals.
L’activitat professional es veu fortament marcada pels certificats d’habitabilitat i l’aparició del certificat d’eficiència energètica. Les direccions d’obres creixen un 11% juntament amb les memòries valorades, gairebé un 25%,
un efecte derivat de la simplificació en la tramitació de llicències d’obra en les rehabilitacions on s’ha substituït el
projecte per la documentació tècnica.
El nombre de certificats d’habitabilitat puja gairebé un 70% respecte el 2012 i representa a hores d’ara més de
la meitat dels treballs realitzats per aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació. Al 2013 s’han realitzat
5.126 certificats d’habitabilitat, 2.243 més que al 2012. Considerar que s’han sol·licitat unes 10.000 cèdules d’habitabilitat a les comarques de Tarragona.
Altrament, la implantació del certificat d’eficiència energètica, obligatori des del juny de 2013, és prou satisfactòria. En set mesos s’han assegurat al COAATT 1.113 certificats d’eficiència i s’han presentat 14.800 sol·licituds,
6.728 realitzats per arquitectes tècnics. El projecte i direcció d’obres de rehabilitació ocupa el tercer lloc i representa
un 4,75% de les intervencions realitzades. Coordinacions, direccions d’obra —amb arquitecte o sense—, estudis
de seguretat i control de qualitat, representen entre el 3,50% i el 2% dels treballs.
Intervencions professionals agrupades per tipus d’obra
2010

2011

2012

2013

Obra nova

1.371

819

616

510

Ampliació

297

217

184

163

Reforma o restauració

1.756

Llicència activitat

Evolució de les intervencions professionals
2010

2011

2012

2013

Seguretat i salut

1.554 1.156

831

731

Obres

1.645 1.220 1.022

1.401 1.107 1.230 Estudis tècnics

965

247

160

180

186

184

170

160

186

Estudis urbanístics

32

28

15

19

Reforç i consolidació

8

17

25

46

Control de qualitat

677

415

265

262

Conservació i manteniment

43

65

157

229

Informes, certificats i valoracions

Urbanització

238

116

80

66

Assessoraments

31

14

5

5

Instal·lacions

190

96

84

77

Estudis econòmics

183

203

167

219

Enderrocs

111

90

69

48

Amidaments

78

58

43

18

4.302 2.975 3.389 6.705

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

Intervencions professionals per tipus d'obra
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

2002

2003

2004

2005

2006

Obra nova
Reforma o restauració
Reforç o consolidació

2007

2008

Urbanització
Enderrocs
Ampliació

2009

2010

2011

2012

2013

Llicéncia activitat
Conservació i manteniment
Instal·lacions

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

Obres d’urbanització, enderrocs, els expedients d’activitat, 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.
Des de l’1 de juny d’aquest any, quan va començar a funcionar el certificat d’eficiència energètica, s’han inspeccionat a tota Catalunya gairebé 134.000 habitatges i locals, aproximadament uns 14.800 a la província de
Tarragona.

30

Qualificació energètica d’emissions

Certificats Catalunya

Certificats Tarragona

% Certificats Catalunya

% Certificats Tarragona

A

173

14

0,13%

0,09%

B

914

46

0,68%

0,31%

C

5.410

353

4,04%

2,39%

D

15.561

1.101

11,62%

7,44%

E

59.797

6.210

44,65%

41,97%

F

17.870

1.797

13,34%

12,14%

G

34.197

5.276

25,54%

35,66%

TOTAL

133.922

14.797

Font: Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya

11,05%

Pel que fa als resultats, del total, un 42% dels habitatges s’ha classificat com a E, i gairebé 1 de cada 2 immobles
inspeccionats presenta unes condicions d’eficiència energètica molt dolentes. Sols 60 edificacions han obtingut
una classificació molt bona. A Tarragona s’han identificat 14 edificis classificats amb A.
Més del 45% de les inspeccions realitzades a Tarragona les han dut a terme arquitectes tècnics, 6.728, de les
quals el COAATT a assegurat 1.113. Els arquitectes han realitzar un 37%, i enginyers i enginyers tècnics al voltant
del 14% del total de les qualificacions.
Tècnic

Certificats Catalunya

Certificats Tarragona

Arquitecte

46.637

5.451

34,82%

36,84%

Arquitecte Tècnic

63.935

6.728

47,74%

45,47%

Enginyer

10.749

1.302

8,03%

8,80%

Enginyer Tècnic

11.726

1.188

8,76%

8,03%

875

128

0,65%

0,87%

133.922

14.797

Tècnic competent de l’Administració Pública
TOTAL
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% Certificats Catalunya % Certificats Tarragona

Font: Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya

Al quadre següent s’ofereixen les dades completes sobre l’activitat professional. La xifra d’intervencions professionals realitzades al 2012, i que apareixen a la Memòria 2012, s’han corregit segons les noves condicions de visat,
per poder-los assimilar a anys anteriors i a 2013. S’indicava un total de 5.917 i es corregeix a 6.118.
Intervencions professional

2012 2013

Redacció estudi seguretat i salut

%

Intervencions professional

2012

2013

%
-80,00%

6

3

-50,00%

Reparcel·lació

5

1

Estudi bàsic seguretat i salut

305

258

-15,41%

Estudi i comprovació d’ofertes

0

0

Coordinador

358

298

-16,76%

Relacions valorades

0

0

Redacció estudi seguretat i coordinació

25

25

0,00%

Memòries valorades

143

176

Redacció estudi bàsic i coordinador

149

147

-1,34%

Revisió de preus i ajust pressupost

0

0

Projecte i Direcció

503

433

-13,92%

Valoració d’immobles (taxació)

17

36

111,76%

Projecte

30

28

-6,67%

Valoració de terrenys i solars (taxació)

4

7

75,00%

Direcció d’Obra

198

221

11,62%

Informes, dictàmens i reconeixements

227

219

-3,52%

Direcció de l’execució material. (Aparellador i Arquitecte)

268

253

-5,60%

Actuacions pericials / arbitratges

23

16

-30,43%

Projecte de legalització d’obra.

22

25

13,64%

Certificats

141

109

-22,70%

Legalització de direcció d’obra.

4

2

-50,00%

Certificats per a espectacles.

0

0

Legalització de l’execució material

12

3

-75,00%

Certificats per a bastides

0

0

Control de qualitat

263

246

-6,46%

Cèdules d’habitabilitat

Estudi de programa de control de qualitat.

0

0

Direcció de control de qualitat.

7

16

Projecte d’activitats

177

186

Plans d’emergència

1

0

Programa i Seguiment

0

0

Programació

0

Seguiment de la programació

3.041 5.126

23,08%

68,56%

139

122

0

1.113

1

4

300,00%

1

0

-100,00%

Assessorament i gestió econòmica

1

1

0,00%

0

Amidament edificació

19

14

-26,32%

0

0

Amidament terrenys i solars

4

3

-25,00%

Racionalització,planificació i programació d’obres

0

0

Delimitar i/o replanteig d’edificació

4

1

-75,00%

Projecte i direcció de parcel·lació

1

2

100,00% Delimitar i/o replanteig terrenys/solars

2

0

-100,00%

Projecte de parcel·lació

6

16

166,67% Amidament unitats d’obra (plànol/obra)

11

0

-100,00%

Direcció de parcel·lació

Inspecció tècnics d’edificis
128,57% Certificat d’eficiència energètica
5,08%

Col·laboracions tècniques

-100,00% Consultes tècniques/diligències

0
Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

-12,23%
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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 2013 hem incorporat a la formació COAATT “EL CAFÈ TÈCNIC”. Es tracta d’un espai de tertúlia, d’intercanvi d’experiències i consells de la mà d’alguns tècnics amb certa experiència en el camp que es tracta, i que ofereixen a gent que inicia la seva tasca professional, alguns consells. S’ofereixen de forma gratuïta a tots el col·legiats,
i és una manera diferent de conèixer les possibilitats i sortides que hi ha dintre del nostre camp professional.
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 2013 s’han mantingut els acords amb altres col·lectius per oferir els cursos de formació del COAATT.
Aquesta acció ens ha facilitat alguns alumnes que en els cursos de pagament han estat necessaris per poder-los realitzar, d’una forma econòmicament rentable.
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Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
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Hores lectives
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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 específica, que tenen l’objectiu d’introduir i millorar
les habilitats instrumentals dels professionals,
sobretot pel que fa a la utilització i explotació de les noves tecnologies aplicades al món
professional.

Sessions d’empreses:
El COAATT acull periòdicament aquestes sessions, en les que les empreses presenten les
aplicacions pràctiques dels seus productes.
Cafè tècnic:
Jornades informatives amb l’objectiu d’assessorar als tècnics de nova incorporació en un
camp laboral sobre els aspectes a tenir en
compte per poder dur a terme la seva feina
amb la màxima professionalitat.

VISITES TÈCNIQUES PRÀCTIQUES

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.

Jornades Informatives:
Jornades informatives d’assessorament i recolzament en l’entorn laboral dels col·legiats.
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Els criteris de programació de l’Àrea de Formació al 2013, 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. Aquest
any 2013 ha tingut un gran impacte amb la formació l’entrada en vigor de la normativa d’eficiència energètica, fet
que ha portat a molta gent a formar-se en l’àmbit de la qualificació energètica, concretament en el curs de QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS del programa C3X (FORMACIÓ INSTRUMENTAL)

Jornades
tècniques

Formació
continuada

Formació
Instrumental

Formació
empresa

Jornades
Actes
Informatives socio-culturals

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Cursos

8

6

8

7

6

19

2

3

3

2

3

3

Hores
Lectives

16

6

267

237

58

229

4

6

6

9

6

9

Assistents

281

110

156

42

46

226

26

31

26

35

26

8

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

AULA VIRTUAL DEL COAATT
34

Durant tot el curs 2013, s’ha donat suport als cursos que s’han realitzen de forma presencial, i a través de la qual els
alumnes s’han pogut descarregar la documentació facilitada pels professors, participar de fòrums, aportar opinions,
entregar treballs...
També s’ha realitzat el primer curs virtual “on line” de realització pròpia.
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OFERTA FORMATIVA 2013

Formació Continuada
n LA PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ MONUMENTAL
El present curs és essencialment de caràcter pràctic;
és a dir, es desenvolupa mitjançant l’exposició, per
part dels seus autors, de casos d’intervencions realitzades en edificacions històriques.
S’exposa un ampli ventall de solucions constructives, estructurals, funcionals i decoratives basades
en uns criteris d’intervenció, que són el resultat de
l’anàlisi prèvia sistèmica del monument.
Per això, juntament amb l’exposició dels casos
reals s’expliquen les bases teòriques, el coneixement
de les quals és indispensable per a assolir un resultat òptim en la pràctica professional de la restauració
arquitectònica.
Objectius:
Aplicació del protocol d’actuació en edificis històrics.
Aplicació del cte en edificis històrics.
Aplicació dels estudis d’estàtica gràfica i mètode
wolfe.
Desenvolupament d’eines per intervencions en edificacions històriques
Equip organitzador:
José Luis  González  Moreno  Navarro: Doctor
Arquitecte.
Professorat:
José Luis González Moreno Navarro - Doctor
Arquitecte
Albert Casals i Balagué - Doctor Arquitecte i

Aparellador
Alicia Dotor Navarro - Arquitecte
Joan Figuerola Mestre - Arquitecte
Esther García Mateu - Arquitecte
Joan C Gavaldà Bordes - Arquitecte
Mariona Genís Vinyals - Arquitecte
Pilar Giráldez Fernández - Restauradora
Irene Oliver Montell - Arquitecte
Joan Olona i Casas - Arquitecte Tècnic
Belén Onecha Pérez - Doctor Arquitecte
Gabriel Ortín Rull - Arquitecte
Jacqueline Pacheco Rodríguez - Arquitecte
Jordi Planelles Salvans - Arquitecte
Jordi Portal Liaño - Arquitecte
Jordi J Romera Cid - Arquitecte
Marc Seguí Pié - Arquitecte
Màrius Vendrell Saz - Geòleg
n ESPECIALISTA EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Aquest curs neix com a resposta a les vàries propostes que s’han rebut sobre el tema de l’eficiència
energètica.
En el marc actual, creiem imprescindible la creació d’un perfil professional especialitzat, capaç de
transformar les necessitats del client en actuacions
concretes i que aportin un alt grau de benefici a
l’usuari. Com que estem en el context de la rehabilitació i manteniment d’edificis aquest benefici es
mostrarà en actuacions que comportin una despesa
acotada i a partir de les quals l’usuari obtingui un alt
grau de confort i una reducció important de la despesa en consums. Al mateix tems es procura facilitar
una reducció important de les emissions a l’atmosfera, fet que l’usuari no aprecia de forma directa, però
que a la llarga es un benefici a nivell global.
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L’especialista en eficiència energètica és aquell
professional que pels seus coneixements i reconeixements professionals pugui garantir feina eficient i
sigui capaç de dur-la a terme amb excel·lència.
Metodologia:
Els curs es desenvolupa en sessions presencials de
4 hores un cop per setmana, i amb el suport del
moodle, es distribueix documentació i es fan les propostes de treballs que són necessàries per al bon enteniment i seguiment del curs.
A part de les sessions teòriques es realitzen sessions pràctiques de casos reals.
Ponents:
RAÜL GARCIA PIQUER - Arquitecte Tècnic i Enginyer
d’Edificació - Màster en Eficiència Energètica i Instal·
lacions Industrials
ANTONIO LECHA SANGÜESA - Arquitecte Tècnic i
Enginyer d’Edificació - Màster en Project Management en edificació i urbanisme i Gestió de l’Edificació
ÁNGEL PITARCH ROIG - Arquitecte i Arquitecte Tècnic - Professor del grau d’arquitectura Tècnica i Màsters en eficiència energètica de la UJI
JOSE BABILONI GOMIS - ARQUITECTE TÈCNIC Màster en Gestio de l’Edificació i professor de la UJI
TERESA GALLEGO NAVARRO - Arquitecta Tècnica i
Enginyera d’Edificació - Professora de Quality Management a VIA College University i professora de
la UJI
DAVID FERRE MARIN - Enginyer Tècnic Industrial Director Tècnic Itasol Ingenieria
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Metodologia:
INTRODUCCIÓ :
- Introducció i normativa
- Definicions
- Fonaments bàsics d’eficiència energètica
- Estratègies per l’estalvi energètic en edificis
- Sistemes passius
- Sistemes actius
- Edificis d’energia quasi nul·la
- Fonaments de rehabilitació energètica
- Fonaments en conservació d’edificis
LA PELL DE L’EDIFICI :
- Introducció al compliment del CTE
- Tipologia constructiva de la envolvent i classificació
dels elements de tancament
- El ponts tèrmics. Anàlisi i tractament
- Estudi de les condensacions en els tancaments
- La Transmitància tèrmica. Eines de càlcul.
- Actuacions a realitzar. Propostes de millores
LES INSTAL·LACIONS DELS HABITATGES :
- L’ACS. Reconeixement i classificació
- Climatització d’habitatges. Reconeixement i classificació

- Equips mixtes. Reconeixement i classificació
- Actuacions a realitzar. Propostes de millores
VIABILITAT ECONÒMICA DE LES ACTIVITATS PLANTEJADES :
- Conceptes bàsics
- Anàlisi dels ingressos i les despeses
- Estudi de viabilitat. Anàlisi de sensibilitat
- Aplicació del multi-criteri
GESTIÓ DE L’US I MANTENIMENT DE L’EDIFICI :
- Introducció sobre manteniment
- Sistemes de gestió
- Facility Management
- Management. Nocions generals
- Gestió aplicada a l’edificació
CONCLUSIONS :
- El paper de l’especialista en eficiència energètica
- Relacions amb les comunitats de propietaris i els
seus gestors
- Presentació dels treballs final de curs
n CÀLCUL D’ESTRUCTURES SENZILLES
Intervencions parcials
Taller pràctic d’iniciació al càlcul d’estructures senzilles amb Altra Plus
Presentació
L’objectiu d’aquest taller és establir les bases mínimes de coneixement de càlcul d’estructures per resoldre amb l’eina Altra Plus problemes habituals en
projectes d’obres que contemplen petites intervencions estructurals.
Entre diversos mòduls que disposa el programa
per a cada material-tipus estructural i/o tipus d’obra
ens centrem en la casuística concreta dels projectes
d’obra amb INTERVENCIONS ESTRUCTURALS PARCIALS en estructures de formigó, fusta i/o acero.
Està dirigit a professionals NO especialistes en
el camp del càlcul d’estructures que necessitin una
eina senzilla de càlcul.
Donades les característiques de l’activitat, la formació és presencial i s’hi porta l’ordinador personal
per a la utilització del programa.
Es segueix una metodologia de plantejament de
diversos casos pràctics en què cada alumne, mitjançant ordinador, els resol amb l’Altra Plus, prèvia
introducció teòrica. Finalment cada cas és resolt col·
lectivament.
*Als alumnes que optin per adquirir el programa se’ls
descomptarà 20 € del cost total del programa.

Ponents:
ENRIC HEREDIA CAMPMANY-GAUDET - Arquitecte
tècnic - consultor d’estructures - Director General
d’altre Software
SILVIA  SÁNCHEZ ROSELL - arquitecta - consultora
d’estructures altre Software

Formació Instrumental
n QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
Objectiu
En aquest curs es desenvolupen les aptituds per poder
realitzar certificacions energètiques segons disposa el
RD mitjançant l’aplicació d’aquests programes
Programa:
A. Normativa Europea
Directiva EPBD Energy Performance Building Directive Espanya: RD CEE d’edificis existents.
Catalunya: Decret d’ecoeficiència edificis restaurats nous i Ordenances municipals.
B. Descripció de les eines informàtiques reconegudes
Descripció general
CE3.Conceptos generals
CE3X.Conceptos generals.
C. Recopilació de dades necessàries per a la qualificació energètica.
Dades bàsiques de l’Edifici.
Envoltant tèrmica
Instal·lacions de l’edifici.
D. Conclusions i anàlisi de resultats
Anàlisi de resultats
Millores sobre l’envolupant tèrmica
Millores sobre les instal·lacions

Retorns d’inversió de les millores proposades
Realització d’un cas pràctic.
E. CE3 i CE3X: Maneig del programa
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Ponents:
DAVID FERRER MARIN - Enginyer Tècnic Industrial Director Tècnic Itasol Ingenieria
*Durant l’any 2013 s’han realitzat 9 edicions d’aquest
mateix curs.

n EL VISAT DIGITAL. SIGNATURA DIGITAL I TRAMITACIONS TELEMÀTIQUES
Sessió informativa sobre el procediment del visat digital i la signatura digital. En aquesta sessió s’informa
dels aspectes tècnics a tenir en compte per a poder
portar a terme el visat digital i la tramitació del visat
del CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
Aquesta sessió és exclusiva per a col·legiats i per
als usuaris donats d’alta al visat digital del COAATT.
Ponents:
JAUME CABRE - Informàtic - Departament Informàtica COAATT

Cafè Tècnic
n EL TREBALL DE L’APARELLADOR: AUTÒNOM O
ASSALARIAT
Convidats
Fèlix Gonzàlez (assessor laboral del COAATT), Gabriel Porras (assessor fiscal del COAATT), Míriam
Ferrer (Advocada), Josep Anguera (Gabinet Tècnic COAATT) Orlando Rubio (Tècnic col·legiat).
En aquesta primera sessió es parla sobre les dues
grans possibilitats de treball com a aparellador: per
compte pròpia i per compte aliena. El testimoni d’un
tècnic que ha viscut les dues experiències durant un
llarg període de la seva vida professional, ens explica
els pros i els contres de cadascuna de les situacions:
quins són els aspectes a tenir en compte en ambdós
casos, quines avantatges té cada situació i què cal tenir en compte per treballar a gust en sigui quina sigui
la teva situació laboral. Per altra part, els assessors del
COAATT, ens expliquen quins són els aspectes a considerar a l’hora de signar un contracte o de donar-se
d’alta com a professional lliberal: les assegurances de
responsabilitat civil, les altes al RETA o a una mútua
alternativa (avantatges de cadascun dels casos) les
altes d’IAE, les factures, les liquidacions trimestrals, i
les obligacions com a contribuents, així com el suport
que podrà disposar dels serveis del Col·legi.

Dirigit a: Nous Col·legiats i tècnics que vulguin
conèixer, aprofundir o aportar cometaris o experiències sobre el tema a tractar.
n EL PÈRIT JUDICIAL
Actuar com a pèrit judicial és una sortida professional que requereix coneixements i experiència.
Com cada any en aquesta època, s’ha obert el
termini d’inscripció a les llistes de pèrits judicials per
a exercir com a pèrits del Departament de Justícia, el
Registre Mercantil i l’Agència Tributària.
En aquest cafè tècnic es parla de quins són el
requisits , per poder dur a terme aquestes feines i altres tasques en el camp de la perícia, des de el punt
de vista d’un expert i dels assessors del COAATT.
Convidats
Enric Casanovas (Arquitecte Tècnic i Pèrit), Xavier Escudé, (Advocat, assessor COAATT) Josep
Anguera (Gabinet Tècnic COAATT).
Dirigit a: Tècnics que es volen incorporar en aquest
camp, bàsicament joves i recent col·legiats i tècnics
que vulguin conèixer, aprofundir o aportar cometaris
o experiències sobre el tema a tractar.

37

memòria‘13

COAATT

Formació Empreses
n SOLUCIONS D’ALTA EFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS. MICROCOGENERACIÓ I BOMBES DE
CALOR A GAS
La nostra societat necessita
cada vegada més una major
eficiència en totes les seves
tecnologies de cobertura de
serveis, tant en la climatització com en la producció d’ACS. En aquest repte, el
gas natural constitueix una font d’energia que cobreix tres factors de la major importància, el primer,
la seva economia d’ús que fa gaudir a l’usuari final
dels serveis al millor preu, la segona seu respecte
amb el medi ambient, sent l’energia convencional
de menor impacte i alhora amb una reserves energètiques en constant creixement. Finalment i no per
això menys important, les solucions basades en el
gas natural són les que menys inversió necessiten en
comparació amb les basades en altres energies, per
cobrir un mateix servei.
Aquesta Jornada Tècnica té per objecte presentar una prospectiva de les solucions d’alta eficiència
amb gas natural per a la cobertura de serveis com
la climatització i l’ACS, amb la seva simbiosi amb
sistemes d’energia renovables, centrant-se en dues
tecnologies com són la microcogeneració i la bomba
de calor de gas, solucions que tenen ja una realitat
en nombrosos edificis i que tindran un gran desenvolupament en el futur, especialment per la millora
en la certificació energètica
Ponents:
JOSE MANUEL  DOMÍNGUEZ CEDEIRA - Enginyer Industrial - Responsable de Prescripció - Promoció del
Gas. Gas Natural SDG, S.A.

Jornades Informatives
n ”CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA” ACLARIMENTS SOBRE EL PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA A L’ICAEN
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Sessió informativa sobre el procediment de tramitació del certificat energètic a l’Icaen:
- documentació a presentar
- format de la documentació
- signatura electrònica
- visat del certificat
Ponents:
RAMON REBOLLO MARTÍN - Arquitecte Tècnic Gabinet Tècnic del COAATT, JAUME CABRE - INFORMÀTIC - Departament Informàtica COAATT

n SISTEMES DE VENTILACIÓ I TRACTAMENT DE
L’AIRE
- CTE DB HS-3 - Qualitat de l´aire
interior (Residencial)
- RITE 2007. ITE1142 - Exigència
qualitat de l´aire interior (Terciari)
Presentació de conceptes y sistemes relatius a la
Ventilació y Tractament de
l´aire, amb la finalitat que l´Arquitecte, Arquitecte
Tècnic pugui conformar el
seu propi criteri en la selecció del sistema més adequat per cada projecte d’edificació.
Solucions enfocades per una ventilació intel·ligent
amb eficiència
energètica i respecte al medi ambient.
l
n RESTAURACIÓ DE CANONADES SENSE OBRA CIVIL. PRESENTACIÓ DE LA TECNOLOGIA EPIPE
1. Introducció: context i creació d’ePIPE®
2. Aplicació del sistema ePIPE
segons tipus d’instal·lació
3. La maquinària
4. Els materials
5. Procés
a. Assecat de les canonades
b. Raspat amb aire i Corindó
c. Aplicació de la resina Epoxi
6. Àmbit normatiu i certificats
7. Casos pràctics
Ponents:
ORIOL MACARULLA - Enginyer Industrial / Enginyer
Tècnic Industrial - Director Tècnic Epipe Catalunya

n ”INTRODUCCIÓ A LA TERMOGRAFIA”- LES CÀMERES TERMOGRÀFIQUES I EL SEU SOFTWARE
“La termografia és una tècnica que permet mesurar
temperatures exactes a distància i sense necessitat
d’estar en contacte amb l’objecte a estudiar.”
En el camp de l’eficiència energètica, aquesta
pràctica és molt útil i cada cop més habitual, ja que
ens permet interpretar de forma senzilla i concreta
les característiques dels tancaments d’un edifici i poder aprofundir en l’estudi de mateix.
Hem proposat una sessió introductòria per poder
conèixer com funcionen les càmeres termogràfiques
i quins son els resultats que ens pot facilitar.
- Secció I - Bases Teòriques
Definicions

Història i aplicacions generals
Principi d’operació
Usos en edificis i infraestructures
Metodologia
Exemples
- Secció II - Pràctiques
Introducció a la càmera termogràfica TR-125
Introducció al programari d’anàlisi

Visites tècniques pràctiques
n EL MODERNISME A REUS
En aquesta visita oferim la possibilitat de conèixer de
prop la realitat històrica i cultural que ens envolta.
Oferim una ruta pel modernisme de Reus, per
conèixer les joies de l’arquitectura del nostre territori.
Programa:
Visita al conjunt arquitectònic modernista emblemàtic de la ciutat de Reus, construït l’any 1897 per
l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. De tots els
pavellons, es visita el núm.6, que és per la seva riquesa ornamental el de més valor artístic, i també
perquè conserva el mobiliari original.

Observacions
- Secció III - Tancament
Conclusions i recomanacions

memòria’13

COAATT

Ponents:
XAVIER BARRERA Director General d’Aegis Technologies & Engineering, CARLOS REGAS ALVAREZ

Visita Casa Navàs La visita es reprèn direcció a
la plaça Mercadal, on es pot observar la magnífica
Casa Navàs, obra de Lluís Domènech i Montaner,
declarada monument històric artístic i potser la figura més important del modernisme a Reus, i que conserva encara tot el mobiliari interior (obra de Gaspar
Homar).
Visita al Gaudí Centre Reus: un nou centre d’interpretació dedicat a la figura del genial arquitecte
reusenc Antoni Gaudí. Aquest nou centre permet
experimentar i comprendre les claus de l’obra del
genial arquitecte, descobrir la formació del seu geni
creatiu i conèixer la seva ciutat i l’entorn que el va
inspirar. El Gaudí Centre vol ser també el reconeixement de la ciutat al seu fill il·lustre més universal.
A l’acabar a les 13.00 hores, es continua amb el
Reus històric i el Reus modernisme.

Assemblees i reunions informatives
n CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA. EDIFICIS I CIUTATS EFICIENTS

39

memòria‘13

COAATT

Formació online
n CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
“CE3X VERSIÓN ONLINE”
El Curs de CE3X línia té el mateix format que els cursos que s’han estat realitzant de forma presencial,
amb molt bona acollida i resultat .
És una proposta per donar opció als alumnes que
no poden assistir a les classes presencials i de la mateixa manera, s’ofereix un espai de diàleg i consulta
amb el docent, i un cop superat es facilita el diploma
del mateix .
Aquest curs aprofundeix en la utilització del programa C3X, eina oficial per realitzar CERTIFICATS
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA d’edificis existents .
La durada aproximada del curs és d’un mes, i a
part de la documentació tècnica i els test de nivell ,
tindràs el suport del tutor online .
Per superar el curs cal lliurar i superar l’exercici
plantejat .
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Objectiu:
En aquest curs es desenvoluparan les aptituds per
poder realitzar certificacions energètiques segons
disposa el RD mitjançant l’aplicació d’aquests programes .

Programa:
A. NORMATIVA
Europea : Directiva EPBD Energy Performance
Building Directive
Espanya: RD CEE d’edificis existents.
Catalunya: Decret d’ecoeficiència edificis restaurats nous i Ordenances municipals .
B. DESCRIPCIÓ DE LES EINES INFORMÀTIQUES
RECONEGUDES
Descripció general
CE3.Conceptos generals
CE3X.Conceptos generals .
C. RECULL DE DADES NECESSÀRIES PER A LA
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA .
Dades bàsiques de l’Edifici .
envoltant tèrmica
Instal·lacions de l’edifici .
D. CONCLUSIONS I ANÀLISI DE RESULTATS
Anàlisi de resultats
Millores en l’envolupant tèrmica
Millores sobre les instal·lacions
Retorns d’inversió de les millores proposades
Realització d’un cas pràctic .
E. CE3 i CE3X : MANEIG DEL PROGRAMA

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.
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Col·lecció MANUALES PROFESIONALES

ADAPTATS AL Codi Tècnic de l’Edificació
PREVENCIÓN DE HUMEDADES
II. ‘Prevención de humedades
en fachadas. Protección frente
a la humedad de condensación
en los edificios’

Autors:
Tomás Ferreres Gómez i Lino
Cuervo Menéndez

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

Autors:
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

Autor:
Josep M. Querol Noguera

Autor:
Josep Solé Bonet

APRENDIENDO ESTRUCTURA A
TRAVÉS DE 11 CASOS INÉDITOS

LA SEGURIDAD EN LAS
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Asoc. de Consultores de
Estructuras (coord.)

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

Autor:
Jorge Marcó Gratacós

Autor:
Fructuós Mañà i Reixach

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

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

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

ON TROBAR LES PUBLICACIONS DEL COAATT
DISTRIBUCIÓ I VENDA
Tel.: 977.212.799 (ext. 5)
Distribució:
publicacions@apatgn.org
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PATROCINI I PUBLICITAT
serveisexterns@apatgn.org
A més de l’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 2014
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
LIBRERÍA TÉCNICA FORMATOS
A Coruña
A Internet: www.libreriaformatos.com
VUESTROS LIBROS SIGLO XXI
Oviedo
A Internet: www.vuestroslibros.com
MAIREA LIBROS
Botiga a 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
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guia de serveis
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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

COAATT

ATENCIÓ I ASSESSORAMENT AL COL·LEGIAT
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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
ASSESSORIA JURÍDICA

ASSESSORIA FISCAL

ASSESSORIA LABORAL

Sr. Xavier Escudé (Tarragona)
Sr. Cèsar Aguirre (Tarragona)
Sr. Ricard Foraster (Reus)

Porras Garcia Assessors

Assessoria Félix González
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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.

El passat 2013 el COAATT va tramitar el visat o registre de 9.110 intervencions professionals, gairebé un
49% més que al 2012.
Del total, un 52% s’han realitzat de manera presencial i un 48% utilitzant la plataforma de visat digital.
Pel que fa a la distribució geogràfica, 736 visats, un
8%, corresponen a intervencions realitzades fora de la
província de Tarragona.
El fet més remarcable: la considerable acceptació del
sistema digital de visat. Entre 2012 i 2013 s’ha triplicat
el nombre de visats digitals i ja gairebé la meitat dels
col·legiats l’utilitza de manera habitual.

Visats professionals
2010

2011

2012

2013

%12/13

Total visats i registres

8.749

6.229

6.118

9.110

48,90%

Presencial

8.644

5.546

4.596

4.800

4,44%

105

683

1.522

4.310

183,18%

Digital

*La xifra d’intervencions professional realitzades al 2012, i que apareixen a la memòria 2012, s’han corregit segons les noves
condicions de visat per poder-los assimilar a anys anteriors i 2013. S’indicava un total de 5.917 i es corregeix a 6.118.
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Visats i registres professionals

Visat i registre professional

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Total visats i registres
Presencial
Digital

2010

2011

2012

2013
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Visat i registre professional 2013
Tipus d’intervenció
Redacció estudi seguretat i salut

Total

Digital

Presencial

% Digital

% Presencial

3

1

2

33,33%

66,67%

Estudi bàsic seguretat i salut

258

90

168

34,88%

65,12%

Coordinador

298

67

231

22,48%

77,52%

Redacció estudi seguretat i coordinació

25

10

15

40,00%

60,00%

Redacció estudi bàsic i coordinador

147

48

99

32,65%

67,35%

Projecte i Direcció

433

141

292

32,56%

67,44%

Projecte

28

8

20

28,57%

71,43%

Direcció d’Obra

221

56

165

25,34%

74,66%

Direcció de l’execució material. (Aparellador i Arquitecte)

253

49

204

19,37%

80,63%

Projecte de legalització d’obra.

25

8

17

32,00%

68,00%

Legalització de direcció d’obra.

2

1

1

50,00%

50,00%

Legalització de l’execució material

3

1

2

33,33%

66,67%

246

50

196

20,33%

79,67%

0

0

0

Control de qualitat
Estudi de programa de control de qualitat.
Direcció de control de qualitat.

16

1

15

6,25%

93,75%

Projecte d’activitats

186

52

134

27,96%

72,04%

Plans d’emergència

0

0

0

Programa i Seguiment

0

0

0

Programació

0

0

0

Seguiment de la programació

0

0

0

Racionalització, planificació i programació d’obres

0

0

0

Projecte i direcció de parcel·lació

2

1

1

50,00%

50,00%

Projecte de parcel·lació

16

5

11

31,25%

68,75%

Direcció de parcel·lació

0

0

0

Reparcel·lació

1

0

1

0,00%

100,00%

Estudi i comprovació d’ofertes

0

0

0
21,02%

78,98%

Relacions valorades

0

0

0

Memòries valorades

176

37

139

Revisió de preus i ajust pressupost

0

0

0

Valoració d’immobles (taxació)

36

8

28

22,22%

77,78%

Valoració de terrenys i solars (taxació)

7

6

1

85,71%

14,29%

Informes, dictàmens i reconeixements

219

79

140

36,07%

63,93%

Actuacions pericials / arbitratges

16

9

7

56,25%

43,75%

Certificats

109

41

68

37,61%

62,39%

Certificats per a espectacles.

0

0

0

Certificats per a bastides

0

0

0

5.126

2.790

2.336

54,43%

45,57%

122

29

93

23,77%

76,23%

Cèdules d’habitabilitat
Inspecció tècnics d’edificis
Certificat d’eficiència energètica

1.113

717

396

64,42%

35,58%

Col·laboracions tècniques

4

1

3

25,00%

75,00%

Consultes tècniques/diligències

0

0

0

Assessorament i gestió econòmica

1

0

1

0,00%

100,00%

Amidament edificació

14

1

13

7,14%

92,86%

Amidament terrenys i solars

3

2

1

66,67%

33,33%

Delimitar i/o replanteig d’edificació

1

1

0

100,00%

0,00%

Delimitar i/o replanteig terrenys/solars

0

0

0
47,31%

52,69%

Amidament unitats d’obra (plànol/obra)
TOTAL

0

0

0

9.110

4.310

4.800
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ASSESSORAMENT TÈCNIC
CONSULTES I ASSESSORAMENT TÈCNIC

Tel.: 977 212 799 (ext. 3)
a.e.: gabtec@apatgn.org
Presentació:
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 requereix: nous serveis, nous espais de treballs, aprofundir en l’especialització professional o incidir en l’ús de
noves eines i recursos que facilitin la recerca de feina.
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 i professional vers els col·
legiats realitzat al 2013 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.
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2010

2011

2012

2013

Col·legiats

690

624

645

626

Particulars i professionals

205

312

355

315

Informes tècnics o
comercials

18

8

3

31

Globalment el nombre de consultes realitzades al
Gabinet Tècnic respecte de 2012 baixen un 3%. Al
2013 s’han realitzat un total de 972 consultes.
Per destinataris, l’atenció a particulars i altres agents
cau més d’un 11 %, i les consultes de col·legiats baixen
també un 2,9 % respecte de 2012. La redacció d’informes tècnics o comercials arriba fins a 31 al 2013.
Es tracta d’informes sobre la inspecció tècnica, dirigits
a Ajuntaments en la majoria de casos. Altrament s’ha
informat sobre aspectes legals o bibliogràfics, sobre diferents aspectes del CTE, sobre la llei de propietat horitzontal o la seguretat i salut a les obres de construcció.
L’espai web relacionat amb l’àrea tècnica del COAATT va rebre 5.607 visites, un 6,45 % més que al 2012,
i 4.685 l’espai de recursos documentals, un lloc relacionat amb la consulta o la descàrrega de documentació
tècnica i de suport, un 1,05 % menys que al 2012.
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 professionals, un aspecte cada vegada més important, conserva el resultat respecte del passat 2012.L’assessoria de
particulars baixa fins un 11 %. S’han realitzat unes 315
consultes relacionades habitualment amb els certificats
d’habitabilitat, la inspecció tècnica d’edificis i la certificació energètica d’edificis. Des del Gabinet s’ha gestionat
la redacció i tramitació de 278 inspeccions tècniques
d’edificis per al Departament de Territori i Sostenibilitat l’any 2013. S’han redactat, en base a la informació proporcionada per Cadastre, 24 informes dirigits
als Ajuntaments sobre els edificis construïts abans de
1950 i afectats pels terminis d’aplicació del Decret sobre la inspecció tècnica d’edificis. S’han enviat més de
1.100 comunicacions a comunitats de propietaris dels
municipis d’Alcover, Arboç, Calafell, Cambrils, Constantí, Cunit, El Vendrell, Falset, La Canonja, La Selva del
Camp, Montblanc, Mont-roig del Camp, Mora d’Ebre,
Reus, Riudoms, Salou, Tarragona, Torredembarra, Valls
i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Dins una campanya informativa dirigida a les comunitats de propietaris
d’edificis construïts abans de 1950 amb l’objectiu d’informar-los sobre la ITE i el calendari d’implantació.
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SERVEI D’INSPECCIÓ I GESTIÓ D’ACCIDENTS

Tel.: Emergències 977 212 799 (ext. 8)
a.e.: josep@apatgn.org
Aquest servei atén les necessitats dels col·legiats
afectats per un accident laboral en obres de la seva responsabilitat, discrepàncies tècniques o gestió de 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 2013, el servei ha realitzat 2 inspeccions relacionades amb accidents laborals i ha participat en
dos judicis relacionats amb competències professionals.
S’han realitzat 2 inspeccions per identificar patologies i
s’han revisat 4 renúncies i certificats finals d’obra.

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 esta 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 establerts.

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
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.

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

Consultes ateses

308

Préstecs

78

Servei
d’Obtenció de
documents (SOD)
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CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I BIBLIOTECA COAATT

Consultes i prèstec

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

213

895

816

1.511

1.724

1.673

1.463

1.166

432

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 contrasenyes i perfils d’usuari:
Des d’aquest departament es gestiona també l’accés dels col·legiats a les plataformes pròpies del Visat
/ Registre Digital, i a tota la informació professional i
econòmica que es proporciona des del lloc web (Àrees
restringides), i Despatx AT. Cal contactar amb aquest
departament per sol·licitar perfils d’accés, o canvis de
contrasenyes.
Formació i suport en gestió col·legial digital:
Per tal de donar suport a la integració de la gestió col·
legial digital, al llarg de 2013 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
Presentació:
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
Tipus d’intervenció

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
Actualment la borsa de treball del COAATT està formada per 80 col·legiats residents, i les llistes de pèrits
judicials enviades al Departament de Justícia i els diferents partits judicials del Camp de Tarragona, per 58
col·legiats.

Ofertes rebudes

Realitzades

%

Aixecament planimètric

1

1

100,00%

Amidaments

0

0

Cèdula habitabilitat

128

96

75,00%

Certificat eficiència

5

4

80,00%

Altres Certificats

0

0

Coordinació

0

0

Direcció d’obra

3

3

100,00%

Expedient d’activitat

2

1

50,00%

Informe

8

5

62,50%

ITE

7

7

100,00%

Legalització

2

1

50,00%

Memòria valorada

3

3

100,00%

Divisió horitzontal

0

0

Projecte de segregació

1

1

100,00%

Projecte i direcció

3

0

0,00%

Taxació

4

2

50,00%

Estudis de seguretat

0

0

Llibre de l’edifici

0

0

Projecte d’obra

1

1

100,00%

168

125

74,40%

TOTAL

Els certificats d’habitabilitat baixen més d’un 30 %, especialment als tres últims mesos de l’any. Actualment
representen 1 de cada 3 ofertes de la borsa de treball.
La liberalització d’honoraris, la posada en marxa dels
directoris professionals dins el lloc web Aparelladors Tarragona i el registre de tècnics certificadors dins l’ICAEN,
fa que la utilització del servei de borsa de treball tradicional sigui cada vegada més reduït.
El directori de tècnics certificadors d’aparelladors

Tarragona ha rebut des del juny, 2.017 consultes, i el de
certificats d’habitabilitat 448. En conjunt, les llistes han
rebut 3.716 consultes.
Les ofertes de particulars realitzades al 2013 baixen
globalment respecte 2012 més d’un 35 %. La baixada
més representativa es produeix amb els informes, les
inspeccions tècniques d’edificis, les taxacions i els expedients d’activitat: s’han sol·licitat al voltant d’un 65 %
menys respecte de l’any anterior.
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Borsa de treball COAATT. Particulars
2010

2011

2012

2013

Aixecament planimètric

0

1

4

1

Amidaments

0

0

2

0

Cèdula habitabilitat

160

132

141

96

Certificat eficiència

0

0

0

4

Altres Certificats

3

2

1

0

Coordinació

0

1

0

0

Direcció d’obra

1

8

0

3

Expedient d’activitat

3

7

3

1

Informe

5

7

14

5

ITE

0

0

18

7

Legalització

2

5

0

1

Memòria valorada

1

1

1

3

Divisió horitzontal

0

0

3

0

Projecte de segregació

0

0

1

1

Projecte i direcció

0

2

0

0

Taxació

2

0

7

2

Estudis de seguretat

0

0

0

0

Llibre de l’edifici

0

1

0

0

Projecte d’obra

0

3

0

1

177

170

195

125

TOTAL
Pel que fa a les empreses les sol·licituds baixen al
voltant del 15 % respecte de 2012, un fet que no fa
sinó reflectir l’actual situació econòmica i professional.
Les ofertes son principalment d’empreses de taxació i

certificació energètica, i constructores. Les tasques, el
control d’obres, especialment a l’estranger, Àsia i nord
d’Àfrica, i la taxació immobiliària i certificació com a lliberal independent.

Borsa de treball COAATT. Ofertes realitzades
328
291

308
240

195
170

168

177
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2005

2006

2007

2008

2010

Ofertes de feina

2011

2012

2013

Guia de serveis

COAATT

Guia de serveis

COAATT

COAATT

L’espai web assessoria de treball, ofereix les ofertes
de promotors privats. Actualment es complementa amb
la informació a particulars i empreses que ofereix el web

Aparelladors Tarragona. Aquets espai va rebre al 2013,
9.419 consultes, un 25 % menys que al 2012.

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,
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
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SERVEIS EXTERNS
• Serveis que ofereix el COAATT en benefici de les empreses.
- Publicitat
- Lloguer d’espais

Tel.: 977 212 799 (ext. 6)
Fax: 977.250.871
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

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.

S’ha signat un acord de col·laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló
per a donar suport a la seva candidatura en el concurs internacional SOLAR DECATHLON 2014, i a canvi la universitat ofereix formació al nostre col·lectiu.

Tüv Rheinhland, ha estat l’entitat, que en conveni amb el COAATT ha donat acreditació a part dels cursos que s’han realitzat. Així
doncs, el fet diferencial de la formació de l’any 2013, ha estat
poder acreditar la formació que s’imparteix al COAATT.

Assegurances
Des de ASSEGURCOAATT, agencia exclusiva de MUSAATT es continuen oferint els mateixos serveis,
- Decennal
- Tot Risc
- Responsabilitat Civil Promotor-Constructor
- Responsabilitat Civil Autopromotor

54

Publicitat
A fi de donar contingut tècnic i cobrir les despeses de les 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 Profesionales
- Quaderns tècnics
- Fulletons de butxaca
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Durant l’any 2013 s’ha treballat per aconseguir patrocinadors permanents, empreses amb les quals s’han signat
convenis de col·laboració.

memòria’13
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També s’han publicat anuncis puntuals,

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·l3gi
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.

S’ha signat un acord amb el Col·legi d’administradors de finques de Tarragona per al lloguer de la sala
polivalent amb la finalitat de fer-hi reunions de comunitats de propietaris

Tüv Rheinland ha fet us de les aules del COAATT per
a la impartició del seus cursos

Centre COAATT
S’ha inaugurat el Centre COAATT . Es tracte d’un centre de negocis amb cinc despatxos de lloguer. Es un espai ampli
i agradable, per a portar a terme l’activitat professional. Ubicat a l’entrada de Tarragona, pròxim a la seu del COAATT
i envoltat de zones verdes i aparcament, el CENTRE COAATT pot ser la teva oficina.
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S’han signat dos contractes de cessió d’espai al CentreCOAATT..

COAATT

AVANTATGES COL·LEGIALS

REOC
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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

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. Actualment més del 80% dels col·legiats es mantenen
informats de les notícies d’actualitat del COAATT
mitjançant aquestes eines de comunicació digital.

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. LL’enviament per correu electrònic de les activitats setmanals es va iniciar l’any 2007, i al llarg
del 2013, amb un total de 44 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 bimensual “ENLLAÇ”, i al web col·legial.
Puntualment, s’elaboren monogràfics sobre temes d’especial interès.
Aquests correus porten el nom de COMUNICACIONS COAATT. Durant l’any 2013 s’han fet un total de 11 monogràfics:
•
•
•
•
•
•
•
•

Avantprojecte de Llei de Serveis Professionals
Graduat en Enginyeria d’Edificació vs Arquitectura Tècnica
Activitats col·legials – Maig 2013
Sopar de Germanor
Visita Tècnica- Pràctica: “El Modernisme a Reus”
29 de maig: “Dia de la Certificació Energètica a Tarragona”
PREMAAT: Assemblea Territorial de Mutualistes de Tarragona
Cafè Tècnic amb experiències: “El treball de l’aparellador: autònom o assalariat”
• 31 d’octubre: Horari de les oficines COAATT
• Activitats novembre-desembre 2013
• Felicitació de Nadal – Calendari de festes i horaris

57

COAATT

INFORMATIU Enllaç
Edició: Servei de publicacions del COAATT
Tel.: 977 212 799 (ext. 5)
a.e.: publicacions@apatgn.org
Arxiu digital (2006-2013): Tots els ‘Enllaç’ a text complet a: www.apatgn.org » El Col·legi » Publicacions »
Comunicació amb el col·legiat
Per rebre l’Enllaç per correu-e: Comunicar-ho a la Secretaria del COAATT
FORMAT ELECTRÒNIC:
Tots els col·legiats que
hagin comunicat una
adreça de correu electrònic a la Secretaria col·
legial reben, des del mes
d’abril de 2009, l’informatiu Enll@ç per aquest
mitjà. L’edició electrònica
continua amb la mateixa
periodicitat i format que
l’”Enllaç” en paper.

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

REVISTA TAG
Consell de redacció: info@apatgn.org
Col·laboracions: Servei de Publicacions del
COAATT
Tel.: 977.212.799 (ext.6)
a.e.: serveisexterns@apatgn.org
Arxiu (1993-2013): 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 completa (1993-2013).

TAG Núm. 67 (1r quadrimestre 2013)
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ENTREVISTA: Carles Pellicer, alcalde de Reus
GABINET TÈCNIC: Dades de síntesi de la construcció. 3r trimestre 2012
LA PROFESSIÓ: Jornada de Responsabilitat Civil
URBANISME: La gestió territorial de la sostenibilitat al Camp de Tarragona
ACTUALITAT: Solar Decathlon Europa 2012
BIOCONSTRUCCIÓ: Can Cargolí. Un espai per a la transformació ecosocial
ACTIVITAT COL·LEGIAL: Campanya de Nadal de la Fundació Tarragona Unida. Exposicions del COAATT
PATRIMONI: El valor de la Cultura. Arquitectura Modernista de Reus (III). Subconstruccions. Criptopòrtics
ESPAI AL TEMPS: Pilots de la marina mercant de Tarragona (i III)
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TAG. Núm. 68 (2n quadrimestre 2013)
ENTREVISTA: Mercè Dalmau, alcaldessa de Cambrils
GABINET TÈCNIC: Dades de síntesi de la construcció. 4t trimestre 2012
LA PROFESSIÓ: ITE a les comarques de Tarragona 2012/13. ITE: Una nova visió
de la Inspecció Tècnica d’Edificis
ACTUALITAT: Nou edifici de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet
CONSELLS SAACU: Humitats als Edificis
ACTIVITAT COL·LEGIAL: Exposició: Miquel Borràs Molledo
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA: Tarragona, una ciudad inteligente del Mediterráneo
ACCESSIBILITAT: Guia de Valls, Accessible Oci
FUNDACIÓ TARRAGONA UNIDA: Itineraris i espais practicables, una accessibilitat de 2n nivell
EN CONSTRUCCIÓ: Torres Catalunya
ESPAI AL TEMPS: Els Mallol (I)
PATRIMONI: Arquitectura Modernista de Reus (IV)

TAG. Núm. 69 (3r quadrimestre 2013)
ENTREVISTA: Pere Granados, alcalde de Salou
GABINET TÈCNIC: Dades de síntesi de la construcció. 1r i 2n trimestre 2013
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA I JORNADA
CONSELLS SAACU: L’eficiència energètica dels habitatges
LA PROFESSIÓ: Les ITE’s i la bona medecina
ACCESSIBILITAT: Encaminats a assolir un millor grau d’accessibilitat als edificis
públics
URBANISME: Arquitectura a Altafulla i Torredembarra (1950-2010)
SOSTENIBILITAT: Els cops del mercat al medi ambient
PATRIMONI: Furgar i restaurar la història. Arquitectura Modernista de Reus (V)
ESPAI AL TEMPS: Els Mallol (i II)
ACTIVITAT COL·LEGIAL: Exposicions de Vicky Roldán i Adrià Vernet

XARXES SOCIALS
Com no, la revolució a Internet ha estat marcada pel boom de les Xarxes Socials. Per aquest motiu, i des de l’any
2012, 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, uneix-te a nosaltres!
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@COAATT (455 seguidors)

COAATT

ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ
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 quadrimestralment 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.

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 (2005-2013): Totes les aparicions del COAATT en
premsa a text complert, a: www.apatgn.org >> El Col·legi
>> Publicacions >> Publicacions Institucionals >> Dossiers de
Premsa

CAMPANYA ‘L’aparellador, el teu tècnic de capçalera’
“Vols trobar el tècnic de capçalera més proper?”, és la nova campanya de premsa i comunicació adreçada al
públic en general que, al mes de juny de 2013, 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 del nou
espai web d’Atenció i Assessorament a Consumidors i Usuaris: www.aparelladorstarragona.org , que volem
que sigui el cercador de referència dels tècnics a Tarragona.
IMATGES DE LA CAMPANYA EN PREMSA

PRESÈNCIA a la PREMSA

60

Una de les notícies positives de l’exercici de
2013 és l’increment de l’aparició a la premsa i
altres mitjans de comunicació de manera gratuïta, tot i que la inversió publicitària ha quedat
reduïda a mínims. La generació de continguts
formatius i informatius des del propi Col·legi,
sumada al reforç extern dels nostres periodistes
col·laboradors i la rapidesa dels nous mitjans
digitals, han possibilitat multiplicar per sis la
presència. En aquesta pujada ha influït la celebració de diverses jornades tècniques (la darrera la jornada al Palau de Congressos sobre Certificació), les nostres reclamacions sobre l’ITE, la
reclamació contra taxes municipals injustes, la
defensa de la qualitat en la construcció i rehabilitació i altres factors que tenen interès per a
l’opinió pública. Al 2013 hem sortit a la televisió i a la ràdio, els mitjans més difícils d’aparèixer per notícies de caire tècnic.
Seleccionem algunes de les notícies.

Publicacions del COAATT als mitjans
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Tarragona 21 (www.tarragona21.com). Dissabte, 5 de gener de 2013.
“Més de 200 aparelladors i arquitectes assisteixen a la jornada sobre
Habitabilitat”
Tot Tarragona (www.tottarragona.cat) . Diumenge, 6 de gener de
2013. “200 aparelladors i arquitectes assisteixen a la jornada sobre
Habitabilitat”
Tarragona
Radio
(http://www.tarragonaradio.cat/
detalleprograma.asp?id=28812). Dimecres, 9 de gener de 2013.
Entrevista al Sr. Adolf Quetcutti, Vicepresident del COAATT, sobre el
Nou Decret d’Habitabilitat
Revista Cambrils (www.revistacambrils.com). Dimecres, 23 de gener
de 2013. “Més del 80% del parc d’edificis de la província de Tarragona
s’hauria de renovar tèrmicament”
Diari de Tarragona. Dimarts, 12 de febrer de 2013. “Arquitectos
técnicos y aparejadores, en La Pineda”
Revista Cambrils (www.revistacambrils.com). Dijous, 21 de febrer de
2013. “Dinou edificis de Cambrils construïts entre 1931 i 1950 hauran
de passar la ITE abans d’acabar l’any”
Diari de Tarragona. Dimarts, 26 de febrer de 2013. “El COAATT abre un
espacio de negocios en Tarragona”
Diari de Tarragona. Dissabte, 9 de març de 2013. “En la provincia hay
102 edificios de antes de 1931 con graves anomalías”
Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Dimarts, 16 d’abril de 2013.
“Creix l’activitat professional en el sector de la construcció”
Notícies TGN (www.noticiestgn.cat). Dimecres, 17 d’abril de
2013. “Increment de l’activitat en alguns àmbits del sector de la
construcció”
Notícies TGN (www.noticiestgn.cat). Dimecres, 17 d’abril de 2013.
“La majoria d’edificis no disposen d’aïllament acústic adient”
Notícies TGN “Especial Economia” (Edició en paper). Dimecres, 17
d’abril de 2013. “Increment de l’activitat en alguns àmbits del sector
de la construcció”- “La majoria d’edificis no disposen d’aïllament
acústic adient”
Diari Més “Especial Col·legis Professionals”. Divendres, 26 d’abril de
2013. “Els aparelladors: solucions múltiples en habitatges”
Revista Profesiones Núm. 143. Mayo - Junio de 2013. “Emprendedores:
cuando la necesidad se hace oportunidad”
Revista Cambrils (www.revistacambrils.com). Divendres, 3 de maig
de 2013. “El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics afirma que
viure amb menys soroll és possible”
NotíciesTGN (www.noticiestgn.cat). Divendres, 24 de maig de 2013.
“El projecte de cooperació de la Fundació Tarragona Unida al Nepal
avança”
Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Divendres, 24 de maig de
2013. “Cimera per analitzar el certificat d’eficiència energètica”
Diari Més. Divendres, 24 de maig de 2013. “Organitzen una jornada
sobre la Certificació Energètica”
Diari de Tarragona. Dimarts, 28 de maig de 2013. “TGN debatirá la
nueva ‘ITV’ energética de los edificios”
Diari Més. Dimarts, 28 de maig de 2013. “El Palau de Congressos acull
una jornada sobre la Certificació Energètica”
Onda Cero (www.ondacero.es). Dimarts, 28 de maig de 2013 el Sr. Jose
Luis Hernández (Vocal de la Junta de Govern del COAATT) va estar al
programa “La Ciutat Tarragona”, parlant sobre eficiència energètica.
http://www.ondacero.es/audios-online/emisoras/tarragona/  (Programa
del dia 28/05/2013, del minut 04:00 al 25:00)
TAC 12 (www.tac12.cat). Dimecres, 29 de maig de 2013, el Sr. Jose
Luis Hernández (Vocal de la Junta de Govern del COAATT) va estar
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al programa “Dotze qüestions”, parlant sobre l’entrada en vigor
del certificat d’eficiència energètica. http://tac12.xiptv.cat/dotzequestions/capitol/capitol-135-pimec-i-els-25-anys-de-el-vallenc
(Programa del dia 29/05/2013, del minut 35:34 al 49:46)
Diari Més. Dijous, 30 de maig de 2013. “Ple absolut en la jornada sobre
la Certificació Energètica”
Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Dijous, 30 de maig de
2013. “Més de 250 professionals participen al Dia de la Certificació
Energètica”
Diari de Tarragona. Dijous, 30 de maig de 2013. “El certificado
energético de viviendas, a debate en TGN”
Diari Més “Especial Construcció i Habitatge”. Divendres, 31 de maig
de 2013. “El certificat d’eficiència energètica, obligatori a partir de
demà”
Revista Cambrils (www.revistacambrils.com). Dimecres, 26 de juny
de 2013. “Entra en vigor el certificat d’eficiència energètica per a
qualsevol activitat de compravenda o arrendament d’un habitatge o
local”
NotíciesTGN (www.noticiestgn.cat). Dimarts, 9 de juliol de 2013.
“L’eficiència energètica: un avantatge i una obligació”
Tarragona Radio (www.tarragonaradio.cat). Dilluns, 9 de setembre
de 2013. “Creixen un 4% les rehabilitacions d’edificis a Tarragona
durant el 2013”
Diari de Tarragona. Dimarts, 10 de setembre de 2013. “Las
rehabilitaciones en edificios crecen un 4%”
Tarragona 21 (www.tarragona21.com). Dimarts, 10 de setembre de
2013. “Creix el nombre de rehabilitacions d’edificis i cau en picat
l’habitatge nou a la demarcació”
Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Dimarts, 10 de setembre de
2013. “Creix lleugerament el nombre de rehabilitacions d’edificis i
baixa la venda”
Diari Nova Conca. Divendres, 13 de setembre de 2013. “Creix
lleugerament el nombre de rehabilitacions d’edificis”
NotíciesTGN (www.noticiestgn.cat). Dijous, 19 de setembre de 2013.
“Creix el nombre de rehabilitacions d’edificis al territori”
Diari El Vallenc. Divendres, 27 de setembre de 2013. “Augmenta el
nombre d’arranjaments i descendeix el d’habitatges nous”
Diari de Tarragona. Dimarts, 1 d’octubre de 2013. “Exposición en el
Col·legi d’Aparelladors”
NotíciesTGN (www.noticiestgn.cat). Dimarts, 1 d’octubre de 2013.
“Més de 3.000 habitatges i locals de Tarragona ja disposen de la
certificació energètica”
Tarragona 21 (www.tarragona21.com). Dimarts, 1 d’octubre de
2013. “Més de 3.000 habitatges i locals de la província ja disposen
de la polèmica certificació energètica”
Diari de Tarragona. Dimarts, 1 d’octubre de 2013. “3.200 edificios
tienen el certificado energético”
Tarragona 21 (www.tarragona21.com). Dimarts, 8 d’octubre de
2013. “El tarragoní Julio Baixauli, nou president dels aparelladors de
Catalunya”
Diari de Tarragona. Dimecres, 9 d’octubre de 2013. “Baixauli,
presidente de los aparejadores catalanes”
Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Dijous, 10 d’octubre de
2013. “Julio Baixauli, nou president dels Aparelladors de Catalunya”
Diari de Tarragona. Dimarts, 15 d’octubre de 2013. “Inauguración de
una exposición al COAATT”
NotíciesTGN (www.noticiestgn.cat). Dimarts, 15 d’octubre de 2013.
“Julio Baixauli, nou president dels Aparelladors de Catalunya”

Diari Més (www.diarimes.com). Dimarts, 15 d’octubre de 2013.
“El tarragoní Julio Baixauli, nou president dels Aparelladors”
TAC 12 (www.tac12.cat). Dimecres, 23 d’octubre de 2013, el Sr.
Julio Baixauli (President de la Junta de Govern del COAATT) i el Sr.
Adolf Quetcuti (Vicepresident de la Junta de Govern del COAATT)
van estar al programa “Dotze qüestions”. Podeu veure i escoltar el
programa al següent enllaç: http://tac12.xiptv.cat/dotze-questions/
capitol/capitol-147 (a partir del minut 31:44)
Diari Més (www.diarimes.com). Divendres, 25 d’octubre de 2013.
Monogràfic: “La certificació energètica dels habitatges és obligada
i molt útil”
Tarragona Radio (www.tarragonaradio.cat). Dilluns, 28 d’octubre
de 2013, el Sr. Adolf Quetcuti (Vicepresident de la Junta de Govern
del COAATT) va assistir al programa “El Matí de Tarragona Ràdio Les entrevistes d’actualitat”, per parlar sobre el certificat d’eficiència
energètica. http://www.tarragonaradio.cat/contingut_programa/
certificat_deficiencia_energetica_per_a_habitatges_i_locals_
destinats_a_la_venta_o_lloguer/1/813/4235
Cadena Ser (www.cadenaser.com/catalunya). Dimarts, 5 de
novembre de 2013, el Sr. Adolf Quetcuti va assistir al programa
de radio presentat per Jordi Cartanyà, per parlar sobre com
afecta el fenòmen de “la fuga de cervells” al nostre col·lectiu
de professionals. http://www.cadenaser.com/catalunya/audios/
les-fugues-cervells-donen-paisos-tercer-mon-catalunya-n-d-ells/
csrcsrpor/20131105csrcsrcat_26/Aes/
NotíciesTGN (www.noticiestgn.cat). Dimecres, 20 de novembre de
2013. “Abans de fer reformes a casa... ”
Revista Cambrils (www.revistacambrils.com). Dilluns, 2 de
desembre de 2013. “El COAATT recomana contractar un aparellador
abans de fer reformes en un habitatge”
Tarragona21 (www.tarragona21.com). Dimarts, 3 de desembre
de 2013. “A Tarragona el 32% dels edificis que han passat ITE
presenten lesions greus amb risc per a les persones”
Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Dimarts, 3 de desembre
de 2013. “Un 32% dels edificis de Tarragona que han passat l’ITE
presenten lesions greus amb risc per a les persones”
Tarragona Diari.cat (www.naciodigital.cat). Dimarts, 3 de
desembre de 2013. “El 32% dels edificis inspeccionats a Tarragona
són un perill”
La Vanguardia (www.lavanguardia.com). Dimarts, 3 de desembre
de 2013. “Un de cada tres edificis de Tarragona sotmesos a l’ITE
presenten deficiències greus”
Diari de Tarragona. Dimarts, 3 de desembre de 2013. “Un de cada
tres edificis de Tarragona sotmesos a l’ITE presenten deficiències
greus”
Diari de Tarragona. Dimecres, 4 de desembre de 2013. “Las
inspecciones revelan un 32% de edificios de TGN en grave riesgo”
Diari Més (www.diarimes.com). Dimecres, 4 de desembre de
2013. “El 32% dels edificis anteriors al 1950 presenten deficiències
greus”
Notícies Tarragona.cat (www.naciodigital.cat). Dimarts, 10
de desembre de 2013. “El COAATT presenta al·legacions a les
ordenances municipals de Tarragona”
Tarragona 21 (www.tarragona21.com). Dimarts, 10 de desembre
de 2013. “Els aparelladors, contraris a pagar més per la brossa”
Diari de Tarragona. Dimecres, 11 de desembre de 2013. “El
Ayuntamiento cobró de más a autónomos por la tasa de basura”
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SERVEIS A EMPRESES I PARTICULARS
APARELLADORSTARRAGONA.ORG. Servei d’atenció a consumidors i usuaris
www.aparelladorstarragona.org
Consultes: 977.212.799 (ext. 3)
a.e.: gabtec@apatgn.org

Al juny d’aquest any, coincidint amb l’entrada en funcionament del registre de
tècnics certificadors en eficiència energètica, es van revisar els continguts de
Sol·licitar un tècnic:
la plana web aparelladorstarragona.org,
977.212.799 (ext. 3)
amb l’objectiu de promocionar la proa.e.: assessoriatreball@apatgn.org
fessió 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 col·legiats del COAATT i amb informació de contacte i serveis.
Aparelladors Tarragona 2013
Nº de pàgines vistes

Nº de pàgines vistes úniques

Entrades

Plana inicial

3.559

2.165

1.995

Directori certificat d’eficiència

2.017

1.407

794

448

317

27

1.251

719

94

Preguntes freqüents

215

197

110

Serveis a empreses

138

100

5

Contacte

135

122

6

9.261

6.260

3.193

Directori certificat d’habitabilitat
Altres directoris

Totes les pàgines

Els particulars, empreses i professionals, que accedeixen, poden trobar dins del territori i agrupats per especialitats professionals, un complert directori amb 138 aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació.

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

nitiva, qualsevol empresa que vulgui arribar als arquitectes tècnics, aparelladors i enginyers d’edificació de
Tarragona.
Els espais són uns mitjans idonis per donar a conèixer els seus productes o serveis i establir contactes amb
els arquitectes tècnics, usuaris dels espais i serveis, i lectors dels mitjans de comunicació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Tarragona.
Demanda de tècnics:
El Servei d’Assessoria de Treball del COAATT, mitjançant
l’espai de recerca de 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.

Guia de serveis
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ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
Informació i difusió:
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, ACTE D’HOMENATGE ALS COL·LEGIATS QUE CELEBREN 50 I 25 ANYS DE LA PROFESSIÓ I ACTE DE BENVINGUDA ALS
NOUS COL·LEGIATS
El divendres 24 de maig, es va celebrar el Sopar de
Germanor i Acte d’Homenatge als Col·legiats, que
compleixen 25 i 50 anys de professió.
Aquest any, també es va voler donar la benvinguda al nostre col·lectiu, als nous col·legiats que
s’inicien en la professió.
El president, va rebre a cadascun dels assistents,
donant-los-hi la benvinguda i agraint-los-hi la seva
assistència a l’acte, ja que gràcies a ells, la vetllada
té gran rellevància.
Com ja és habitual, el col·lectiu va aprofitar l’avinentesa per a retrobar-se, conèixer als nous membres i engegar nous projectes comuns.
Havent gaudit d’un aperitiu i d’un bon àpat al Restaurant Lumine, es va procedir a l’inici de l’acte institucional, obrint el torn dels parlaments el president del COAATT, senyor Julio Baixauli i Cullaré; seguit del Secretari
d’Habitatge i Millora Urbana, senyor Carles Sala i Roca; del Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Tarragona, senyor Joaquim Nin i Borredà i del secretari del Col·legi, senyor Francesc Xavier Llorens Gual.
Les autoritats van procedir a entregar als homenatjats que han celebrat 25 i 50 anys de professió, els guardons que els honora.
50 Anys de Professió
Francesc Serres i Martí

25 Anys de Professió
Tomás Grande i Rodríguez, Anton Cortada i Miquel, Montserrat Torrens i Torrens i Josep M. Serramià i Fonoll.
Aquest any, també formant part d’aquest acte,
s’ha volgut donar la benvinguda als nous Col·legiats al
COAATT, que per primera vegada s’inicien en la professió.
El Director dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona, de la Generalitat de Catalunya,
senyor César Puig i Casañas, juntament amb el President del Consell Comarcal del Tarragonès, senyor Frederic Adan i Domènech, van fer-los-hi entrega del casc
d’obra, institucional del COAATT.
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Nous Col·legiats
Montserrat Molina i Blay, Anna Maria López de Zamora i Enrich,  Marc Miquel i Forés, Jordi Cabrera i Vallverdú,
Moira Pereyra, Cristina Caldú i Martín, Julia Oriol i Pasano, Guillem Buisac i Alins i Fernando Marzá i Cañete.

SOPAR SOLIDARI DEL 35È ANIVERSARI DE LA MUNTANYETA
El divendres, 17 de maig, es va celebrar el Sopar Solidari
del 35è Aniversari de La Muntanyeta. Aquest acte va
servir per reconèixer i fer pública la tasca de persones
i institucions que han col·laborat amb el centre durant
tots aquests anys.

Entre els guardonats va estar el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Tarragona (COAATT), en agraïment a la col·laboració en
el projecte dirigit a les persones amb discapacitat. El Sr.
Julio Baixauli, president del COAATT, va ésser l’encarregat de recollir aquest premi.
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JORNADA TÈCNICA I TAULA RODONA: DIA DE LA CERTIFICACIÓ
ENERGÈTICA A TARRAGONA. EDIFICIS I CIUTATS EFICIENTS”

El dimecres, 29 de maig de 2013, es va celebrar, al Palau de Congressos de Tarragona, la Jornada Tècnica:
Dia de la Certificació Energètica, amb la participació de
més de 250 professionals. L’entrada en vigor del nou
Certificat d’Eficiència Energètica va motivar la celebració d’aquesta jornada especial, convocada pel Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, el Col·legi d’Administradors de
Finques de Tarragona i el Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Tarragona.

La Sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona va acollir aquest acte on una dotzena de ponents,
representants dels tres col·legis, de l’administració autonòmica, empreses privades i universitats, van analitzar la posada en funcionament del nou Decret que
marca la creació del Certificat d’Eficiència Energètica.
Entre els assistents hi havia el Secretari d’Habitatge i
Millora Urbana i President de l’Agència Catalana de
l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala;
el Tinent d’Alcalde de Treball, Activació Econòmica i
Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Tarragona, Javier
Villamayor; o el Cap d’Unitat d’Eficiència Energètica de
l’Institut Català de l’Energia, Lluís Morer.
Tots ells, fins a una dotzena de ponents, van apropar als assistents les eines i utilitats per realitzar la certificació, les mesures per a reduir les emissions de CO2,
l’anàlisi per saber com afectarà l’obligatorietat de disposar de l’etiqueta energètica a tota oferta, promoció
i publicitat, dirigida a la venda o arrendament d’un habitatge o local, o les formules per aconseguir una rehabilitació eficient per una ciutat sostenible. També es
van posar sobre taula altres temes com ara l’oportunitat
que suposa per als tècnics especialistes en edificació, i
les noves perspectives, participar en el procés de qualificació energètica. La jornada es va cloure amb una taula
rodona amb les preguntes dels assistents i evidenciant
que ara cal apropar la realitat del nou Decret i la certificació a la societat amb la màxima proximitat.
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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 2013. Celebrat el dijous 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 55è 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.

JORNADES GASTRONÒMIQUES COAATT

TAST DE VINS DE LES BODEGUES BARTHOMEUS – COCA I FITÓ. MARÇ 2013
El dijous 14 de març de 2013, va tenir lloc a la Sala Polivalent del COAATT una nova proposta gastronòmica, centrada en els vins de les Bodegues Barthomeus – Coca i Fitó.

TAST DE VINS DE LES BODEGUES TORRES.
NOVEMBRE 2013

-

El dijous 28 de novembre de 2013, va tenir lloc a la Sala
Polivalent del COAATT una nova proposta gastronòmica,
enguany centrada en els vins de les Bodegues Torres. Els
vins que vàrem poder degustar, acompanyats d’un interessant maridatge gastronòmic, van ser:

-
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Habitat blanco (vi ecològic DO Catalunya, garnatxa
blanca i xarel.lo)
Santa Digna Sauvignon Blanc 2013 (Valle Central,
Chile)
Jean Leon 3055 Rosé (DO Penedés)
Salmos (DOQ Priorat)
Marimar Estate Mas Cavalls (Russian River Valley, California)
Celeste Crianza (DO Ribera del Duero)
Dow’s Late Bottle Vintage 2008 (Porto)

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: “ANALOGIES”, promoguda per Mare Terra
Fundació Mediterrània. Gener 2013
La Sala Polivalent del COAATT va acollir, fins a principis
del mes de febrer, l’exposició “Analogies”, promoguda
per Mare Terra Fundació Mediterrània. La mostra recollia
imatges de Juan Luis Nogués i Carme Ribes, ambdós fotògrafs socials, i del naturalista Txiqui López. Les fotos que
integraven l’exposició pretenien crear llaços d’unió entre
el món natural i el de l’home, observant amb claredat
la inspiració humana basada en els processos o elements
naturals que desenvolupen elements vius del paisatge.
En l’acte d’inauguració, Ángel Juárez, president de
Mare Terra Fundació Mediterrània, va manifestar que
“ANALOGIES busca el nexe en comú d’aquests dos àmbits: el que passa a la naturalesa i el que es viu a les ciutats
i altres espais que estan més industrialitzats. En aquest
cas es tracta d’una exposició cent per cent producte de
Tarragona ja que la majoria de les imatges són de la ciutat
i la zona, com els seus autors”.
“Analogies” es va estrenar en públic durant el Quinto Encuentro de Escritores por la Tierra, organitzat per la
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Red Internacional de Escritores por la Tierra i Mare Terra
Fundació Mediterrània, que es va celebrar a la ciutat de
Tarragona a finals de maig i principis de juny del passat
any 2012.

PROGRAMA D’EXPOSICIONS DEL TALLER D’ART CINTA DALMAU A LA
SALA POLIVALENT DEL COAATT
El COAATT ha renovat el conveni de col·laboració amb el
Taller d’Art Cinta Dalmau qui, novament, s’ha ocupat de
la programació d’exposicions de la Sala Polivalent durant

el 2013. L’acord es va signar amb la voluntat de dinamitzar aquest espai i donar-li una dimensió cultural adreçada
tant als col·legiats com a la societat.

CONJUNCIONS. Mostra de ceràmica, pintura i escultura de
M. Cinta Dalmau – Pere Mora – Joan Salvat. Febrer-Abril 2013
L’activitat expositiva s’inicia al mes de febrer amb la inauguració de la mostra “Conjuncions”, de la ceramista M.
Cinta Dalmau, l’escultor Joan Salvat i l’arquitecte i pintor
Pere Mora.
El professor emèrit de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Maria Sabaté i Bosch, va ser l’encarregat d’inaugurar
la mostra tot destacant la voluntat de crear dels tres artistes i la unió que han fet per aplegar en un sol espai obres

tan diverses. Sabaté va convidar als assistents de l’acte
d’inauguració a fer un recorregut per les obres sense cap
altre objectiu que sentir-se captivats per les creacions.
Els tres artistes es van mostrar contents per haver
aconseguit aquesta conjunció artística que és fruit dels
anys de coneixença i de l’experiència que tenen en el
camp de les arts.
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MOSTRA DE PINTURA de Mikel Borràs Molledo. Maig - Juny 2013

Continuem amb l’exposició de Mikel Borràs Molledo,
un artista que ens presenta una obra que ens porta a la
reflexió del treball d’un jove pintor que des de la seva
formació en una Escola d’Art, indaga entre el concepte
teòric i el llenguatge de l’art.
La seva obra evidencia l’estímul d’un llenguatge,
obrint-se pas a la generalitat dels joves artistes que
semblen allunyar-se no només de l’abstracció i de l’expressionisme subjectiu, sinó del propi gènere. En una
primera mirada l’obra de Mikel Borràs es titllaria d’expressionisme abstracte però estenent-se a la gestualitat i al raonament estructural de l’obra, formada de
vegades per fragments que s’articulen entre sí, en una
atmosfera on la densitat és requerida i on el discurs
recala en l’acte de pintar. Obra suggeridora i de resultat
contundent, on encara no tot està dit, obrint així noves portes i preguntes en la seva pròpia reflexió com a
home i com a artista.

ESCULPIR LA PINTURA PARA DESCUBRIR LA IMAGEN. Projecte pictòric
de Vicky Roldán. Setembre 2013
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Durant el mes de setembre, la Sala Polivalent del COAATT,
va acollir el projecte
pictòric: “Esculpir la
pintura para descubrir
la imagen”, de Vicky
Roldán. En aquesta
obra es dona més importància al fet mateix
de pintar, i no només
pintar el que es veu,
sinó interpretar el que
es sent. Davant aquest
projecte de figures humanes, ens trobem,
amb formes viscerals i recargolades que ressalten sobre un fons neutre. El seu aïllament i les violentes distorsions evoquen l’horror i la soledat. Imatges que són a la vegada brutals i belles. Les imatges deformades de dones o homes, es
basen sovint en imatges reals o irreals, suggerint un estat interior que no depèn d’una interpretació fixa.

MIRADES. Mostra de pintura d’Adrià Vernet. Octubre 2013
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Durant el mes d’octubre vàrem gaudir l’exposició de pintures del pintor Adrià Vernet. Una mostra plena de colors
i paisatges amagats en cadascuna de les obres de l’artista de Falset. L’exposició d’Adrià Vernet recull sentiments,
reflexions i sensacions inspirades per la natura i la vida. Amb obres que sorgeixen de la relació que s’estableix entre
l’expressionisme abstracte i la natura, i que es conceptualitzen mitjançant rugositats, textures, materials ben sòlids
i, en la mateixa mesura, uns quants tubs d’emocions i sentiments. Perseguint establir, en definitiva, una relació
íntima entre l’abstracció de formes plàstiques i colors i les vivències i sentiments que motiven l’obra, i entenent en
tot moment la pintura com una creació i mai com una còpia de la realitat.

CAMPANYA DE NADAL INFANTIL
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Amb el lema: “L’aigua font de vida”, tema escollit per la Fundació Tarragona Unida com a motiu de treball per al
9è Recull de Dibuix infantil - Reis 2013, els nens participants van presentar els seus dibuixos, que han servit per
il·lustrar les accions de la Fundació Tarragona Unida i la felicitació de Nadal del COAATT d’aquest any.
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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.

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 2013 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 de que costa menys fer-ho bé que malament i que hi ha solucions a la majoria de problemes que creen barreres a les persones amb diversitat funcional.
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 vigent fins
el 26 de setembre de 2015, es el següent:
President:
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, actuant com a representant
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
9è 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.
En aquesta ocasió, aprofitant que l’ONU va proclamar aquest any com l’any Internacional de l’AIGUA es
va escollir aquest com a tema de fons de la convocatòria amb el lema:
L’AIGUA FONT DE VIDA
Aquesta va ser una manera de donar a conèixer i
reconèixer com n’és d’important aquest element, no
tan sols per la distracció, gaudiment i gresca estiuenca,
sinó també el que pot realment significar per la supervivència del esser humà i el que representa per la subsistència de molts pobles que es troben en el límit de
la pobresa.
D’aquesta manera, els nens que van participar, van
poder manifestar a través del llenguatge gràfic i amb la
visió particular que caracteritza el seu entorn infantil,
com veuen aquesta temàtica.
Com a finalistes d’aquest 9è Recull de dibuix infantil, la idea particular que varen aportar en els seus dibuixos; Mariona (3 anys), Oriol (4 anys), Hug (5 anys),
Arnau (6 anys), Víctor (7 anys), Irene (8 anys), David (9
anys) i Berta (10 anys), va ser l’origen de la postal de
Nadal-2013 escollida pel COAATT per felicitar a tots els
seus col·legiats i altres persones i entitats, públiques i
privades, relacionades amb el nostre col·lectiu.

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 a la seu del Col·legi i els dibuixos
finalistes d’aquest recull escollits pel jurat, els quals corresponen als nens abans mencionats, se’ls va fer entrega d’un petit obsequi.

Reis a la Fundació La Muntanyeta
La Associació Provincial de Paràlisis Cerebral de Tarragona (APPC) té 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 d’una entitat que forçosament
tindrà una visió molt
pròxima de la realitat del tutelat.
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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.
Un cop més en tant esperada data, l’alegria i les ganes de
compartir van presidir la jornada, que varen poder gaudir tant
els usuaris del centre i els seus familiars més propers, com els
professionals i treballadors del centre. Tot en un dia molt especial i ple d’emoció que, d’aquesta manera tan solidària, fa
que es consolidi cada vegada més la relació entre ambdues
Fundacions.

Documentació tècnica sobre accessibiltat
S’ha treballat en l’edició de tot un seguit de documents tècnics en el camp de
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, els quals, en l’actualitat
es troben en format digital i dels que creiem i esperem que properament es pugui fer una edició escrita com a documents o quaderns tècnics d’accessibilitat.
Tenen la finalitat de ser pràctics, de fàcil consulta i comprensió per tal de facilitar al tècnic la seva tasca professional en aquesta temàtica i àmbit d’actuació.
-

Conceptes generals per entendre l’accessibilitat (word, pdf)
Check-list CRITERIS ACCESSIBILITAT EDIFICACIÓ (word, pdf)
Check-list CRITERIS ACCESSIBILITAT URBANISME (word, pdf)
Fulls treball de camp: CONDICIONS GENERALS ACCESSIBILITAT Decret
135/1995, desplegament de la Llei 20/1991 (word, pdf)
Documentació gràfica annex 1, 2 i 7 Codi d’Accessibilitat de Catalunya
(word, pdf)
Paràmetres accessibilitat (AutoCAD, pdf)
Fitxes DALCO basades en el comparatiu de les normatives: UNE, CTE i Codi
Accessibilitat. (excel, pdf)
Qualificació nivell d’Accessibilitat edificis ús públic (formulari pdf)

FORMACIÓ. Accessibilitat als edificis d’ús públic
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Els dies 3 i 9 de desembre es va dur a terme, als
locals de formació de la
Diputació de Tarragona
a la zona Llevant, en col·
laboració amb la Fundació
Tarragona Unida, un curs
de formació de 8 hores
d’introducció a l’accessibilitat als espais i edificis d’ús públic, dirigit a tècnics de
l’administració.
La fundació va participar en aquest acte, oferint
suport tècnic i bibliografia documental redactada per
aquest acte de formació concret.
El curs va estar destinat al personal dels serveis tècnics de l’Administració local amb l’objectiu de conèi-

xer les bases de l’accessibilitat a través de d’analitzar
la interrelació de la persona amb l’espai que l’envolta,
aplicant el fonament d’aprenentatge a partir del plantejament d’un problema.
1. Problemes d’accessibilitat en un edifici públic.
2. Recomanacions tècniques.
3. Anàlisi de les deficiències.
4. Estudi de propostes i solucions a l’accessibilitat en
edificis públics.
5. Marc legislatiu.
L’objectiu principal era poder donar a conèixer als
professionals, no tan sols la legislació vigent sobre accessibilitat universal i els criteris tècnics a seguir, si no la
realitat social I quotidiana que les barreres arquitectòniques plantegen a moltes persones.

Actuacions i gestions diverses
Participació en:
• SESSIÓ ORDINÀRIA del CONSELL MUNICIPAL DE
MOBILITAT DE TARRAGONA, que va tenir lloc dijous
21 de març de 2013, a les 18.00 hores, a la Sala
d’Actes del Palau Municipal situat a la plaça de la
Font,
• SESSIÓ ORDINÀRIA del CONSELL MUNICIPAL DE
MOBILITAT DE TARRAGONA, que va tenir lloc dilluns
9 de desembre de 2013, a les 19.00 hores, a la Sala
d’Actes de l’Institut Municipal d’Educació (IMET), situat a l’Av. de Ramón y Cajal, 70 de Tarragona
Respecte a l’avantprojecte de Llei d’Accessibilitat, el

Consell de Col·legis d’Arquitectes Tècnics de Catalunya,
segons les observacions que els varem fer arribar des
de el nostre COAATT i en nom de Tarragona Unida, va
presentar dues tandes d’esmenes (al desembre de 2011
i al juny de 2012).
El projecte de Llei va ser aprovat el passat 29 de
gener de 2013. No obstant això, i donat que i havia
alguna modificació rellevant que encara no estava contemplada en aquest projecte de Llei, es va presentar un
document a tal efecte a la;
• Compareixença al Parlament de Catalunya el 15 d’octubre de 2013 sobre la tramitació del projecte d’accessibilitat per tal de fer-lo arribar als portaveus dels grups
de la comissió de benestar, família i immigració.

Fundació Tarragona Unida
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Namlo Europa —projecte Dhuskun (Nepal)—
A Tarragona Unida continuem col·laborant amb Namlo perquè la iniciativa de
Dhuskun arribi a fer-se realitat.  
El projecte definitiu de l’edifici a construir, amb el suport del Gabinet Tècnic del COAATT, es va redactar i es va poder fer entrega als representants de
Namlo en un breu acte a finals del mes de maig de 2013. Ocasió en la que
també es va acompanyar la maqueta desmuntable a escala 1/20 feta en material lleuger, realitzada per la Fundació, i que els alumnes del col·legi de Sant
Domènech de Guzmán (les Dominiques) de Tarragona, han de acabar posant
el seu granet de sorra artístic en l’acabat.
Fruit de l’esforç en tots els àmbits en els que Namlo ha gestionat la recerca de finançament econòmic per
aquest projecte, ha pogut aconseguir el finançament necessari que
es requereix per portar a terme la
construcció d’aquesta edificació, la
qual cosa, tal i com caracteritza a la
gent de la comunitat de Duskun, ha
fet que en un tres i no res s’hagin
posat “mans a l’obra”, tal i com es
pot veure a l’imatge, tant bon punt
com han rebut tan bona noticia.

Qüestionari once. Accesibilidad en edificaciones existentes: Criterios de Intervención y Soluciones Alternativas
Aquest qüestionari te com a objectiu conèixer l’ opinió
i experiència dels arquitectes tècnics/arquitectes/enginyers/ d’Espanya sobre criteris d’intervenció i solucions
alternatives referents a l’accessibilitat.
La resolució de les necessitats d’accessibilitat, a
obres i projectes, sobre edificacions existents, comporta tot sovint dificultats, principalment de caràcter
espaial, que impedeixen plasmar de forma directa les
directrius de la normativa vigent, essent necessari valerse de solucions alternatives equivalents.
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La Fundació ONCE amb aquest qüestionari li servirà
per la seva posterior publicació “Accessibilitat a edificis
existents. Criteris d’intervenció i Solucions Alternatives”,
i amb la participació de Tarragona Unida en la tasca de
complimentar el qüestionari específic, també col·labora
en el plantejament d’un doble objectiu:

a) Ajudar a difondre el perquè d’algunes de les
determinacions més usuals que la normativa no s’atura
a explicar, per així pensar en alternatives quan la seva
aplicació no pugui realitzar-se de forma directa.
b) Mostrar possibles “solucions alternatives” i
“ajustos raonables”, com motivació per el projectista,
de manera que, serveixin de referència per a buscar solucions a les necessitats de l’accessibilitat.

Altres gestions i activitats
• S’han mantingut contactes a diferents niells amb
mitjans de comunicació per tal de donar a conèixer
la Fundació del COAATT i la tasca que realitzem
• Actualització dades, composició, dedicació i finalitat
de Tarragona Unida a la base de dades de la coordinadora Catalana de Fundacions
• Recull de normativa sobre condicions bàsiques d’accessibilitat, barreres arquitectòniques, drets i no discriminació, etc, etc, des de 1991 fins l’actualitat en
format digital.
• Redacció d’articles per la seva publicació a la revista
TAG del COAATT com han estat els següents:
TAG núm. 68. Itineraris i espais practicables, una
accessibilitat de segon nivell
TAG núm. 69. Encaminats a assolir un millor grau
d’accessibilitat als edificis públics
TAG núm. 70. Smart accessibility city. L’accessibilitat
inclosa a la filosofia de ciutat intel·ligent. - Diagnosi general de l’accessibilitat a l’entorn urbà
• Manteniment d’informació i documentació actualitzada a cada un dels apartats que es contempla a la
pàgina web de Tarragona Unida, com son els de;
Actualitat, memòria, activitats, accessibilitat, etc i el
que cada un d’aquests conté.

Relacions institucionals
S’han mantingut contactes de forma regular amb:
• Ajuntament de Tarragona; Consell de Mobilitat Urbana
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• Servei Municipal d’Atenció al Disminuït de l’Ajuntament de Tarragona
• Grup Tarragona Sense Barreres
• Fundació la Muntanyeta.

directori de serveis

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

D.L.: T. 376-2014

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

junta@apatgn.org

info@apatgn.org
suggeriments@apatgn.org

Directori de serveis

COAATT

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

Pablo Fdez. de Caleya

gerencia@apatgn.org

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

Míriam Ferrer
Dora Llaberia

secretaria@apatgn.org
activitats@apatgn.org

VISATS

Carme Vallverdú
Eva Larraz
Josep Anguera

visats@apatgn.org

GABINET TÈCNIC
Borsa de treball
Servei d’inspecció
Assessorament tècnic

Ramón Rebollo
Josep Anguera

assessoriatreball@apatgn.org
gabtec@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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COAATT
Rbla. President Francesc Macià, 6
43005 Tarragona
Tel. 977 212 799
Fax 977 224 152
www.apatgn.org

