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Un recorregut d’anys

Us presentem la Memòria de 2014, però en gran part és un recorre-
gut d’anys. Moltes de les fites són producte del treball continuat de 
molt de temps. I és que un gran viatge es fa pas a pas i en companyia. 
Enguany compleixo 12 anys de mandat democràtic com a president 
del COAATT i vull agrair als diferents companys i companyes de les 
tres Juntes de Govern el seu ajut i saber inestimable al servei de la ins-
titució, també al personal treballador que fa possible el funcionament 
eficient de la casa, i com no al més de mig miler de col·legiats que 
sempre, al cap i a la fi, té la darrera paraula. Sense ells, aquest balanç, 
que és un balanç positiu, no hagués estat possible. 

En la història d’aquesta institució de 75 anys, sempre al servei dels 
professionals del nostre dinàmic territori i dels ciutadans, els nostres 
mandats han possibilitat la modernització del Col·legi. Malgrat han 
resultat uns exercicis molt canviants, passant d’un cicle eufòric a un 
altre en regressió de la nostra activitat, el COAATT ha sabut mante-
nir l’estabilitat sense greus retalls i alhora endegar noves iniciatives. 
Treballs i xifres són eloqüents, i la comparança amb altres col·legis 
també.

En aquesta línia, és patent i es pot visualitzar: l’ampliació i millora de 
les nostres oficines, la nova identitat corporativa, la digitalització de 
la gestió, la qualitat de les publicacions, l’increment de les activitats 
formatives, la presència en altres òrgans i administracions, l’atenció 
continuada, la defensa permanent de la professió. No oblidem que 
som un ens de representació i també un centre de recursos i serveis 
interns i externs.

Aquests dotze anys, s’han desplegat lleis molt importants relaciona-
des amb: el Codi Tècnic de l’Edificació, la Inspecció Tècnica d’Edificis, 
el Certificat Energètic, la nova graduació d’Enginyers d’Edificació, i 
altres. Potser gosaria a dir que la que més ens ha afectat ha estat 

El prEsidEnt informa
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una derivada de les directives europees, la Llei Òmnibus, que ha su-
posat en gran mida la liberalització de la professió, filosofia que no 
compartim del tot, atesa la necessitat que els consumidors i usuaris 
poden patir l’intrusisme i per extensió la manca de seguretat i qualitat 
en el producte i els serveis —i en construcció certs dèficits són molt 
delicats.

És evident que no podem deixar d’interpretar els signes dels temps 
que ens han portat a treballs tècnics més relacionats amb la rehabi-
litació i reforma que amb l’obra nova, més amb diversos clients que 
un client únic, més a l’estalvi energètic i l’edificació sostenible que 
a l’obra ràpida de guanys ràpids i de poc respecte envers el medi 
ambient. Preparem-nos dia a dia. No hem de menysprear la suma de 
petites obres. Pedra a pedra, maó a maó, es fa una casa i una ciutat.

Sens dubte ens en sortirem amb esforç individual i conjunt. Que la 
reactivació ens agafi treballant.

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 

A INTERNET

www.aparelladorstarragona.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
- Catàleg de la Biblioteca i Servei de Publicaci-

ons

SERVEIS EN LíNIA 24 h

- Servei d’Atenció i Assessorament a Consu-
midors i Usuaris

- Descàrrega de documentació administrativa
- Consultes i assessorament
- Cerca de tècnics

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

L’assemblea és l’òrgan sobirà del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats 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.

ACTIVITAT 2014

ASSEMBLEES GENERALS

27/03/2014:  Assemblea general ordinària d’aprovació liquidació exercici 2013.

Destacant:
- L’aprovació de la liquidació dels pressupostos de l’exercici 2013, essent el resultat de despeses pressupostàries 

del Grup COAATT del -1,40% i el resultat d’ingressos pressupostari del Grup COAATT del -0,20%. Les explica-
cions donades sobre els ajustaments comptables, el flux d’efectiu i d’inversions.

-  Aprovació de la memòria d’activitats 2013, presentada per les diferents vocalies. 

11/12/2014: Assemblea general ordinària d’aprovació de pressupostos d’explotació i d’inversions de 
l’exercici 2015.

A destacar
- El pressupost de despeses per l’any 2015 és redueix en un 19%, sent una baixada en quasi la totalitat de 

partides de despesa. 
- A nivell d’ingressos es baixa la quota a 30€/mes, eliminant però la subvenció existent l’any passat. A nivell de 

drets per al 2015 es mantenen iguals que l’any 2014 tant els visats digitals com els presencials, a excepció 
de la coordinació de seguretat en obres de rehabilitació que es redueix en un 50% i s’incorpora un nou tram 
m2 per al càlcul dels drets. La resta de preus públics no pateixen canvis.

- S’aproven els nous estatuts de la FundacióCOAATT.
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 LA JUNTA DE GOVERN

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

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

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.

ACTIVITAT 2014

19 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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- 15/01/2014: Assistència a la Taula de Treball per a la 
Reactivació del Mercat de Rehabilitació de la Viven-
da a Tarragona de l’Ajuntament de Tarragona.

-  16/01/2014: Reunió amb la Direcció de Qualitat de 
l’Edifici i Rehabilitació de l’Habitatge del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, Habitatge i Millora 
Urbana de la Generalitat de Catalunya per a la pre-
sentació del projecte del nou decret sobre l’ITE.

- 29/01/2014: Entrevista de Canal Reus a la Junta de 
Govern del COAATT per parlar sobre la ITE.

- 05/02/2014: Reunió amb el Sr. Jordi Sanuy Aguilar, 
responsable de la Direcció Qualitat de l’Edificació i 
Rehabilitació de l’Habitatge per tractar el tema dels 
ITE.

- 13/02/2014: Assistència a la visita a les instal·lacions 
a la nova comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarra-
gona i posterior reunió de seguiment de reorganit-
zació de l’àrea de Territori de l’Ajuntament de Tarra-
gona.

- 18/02/2014: Assistència a la jornada Progrés amb 
la construcció. Manifest per enfortir el sector de 
la construcció a Tarragona. Organitzat per la Fun-
dación Laboral de la Construcción de Catalunya, 
FEGCO, CCOO Construcció i fusta i UGT MCA.

-  05/03/2014: Reunió de treball amb agents del sec-
tor per reactivar el mercat de rehabilitació d’habitat-
ges a Tarragona.

-  10/03/2014: El COAATT participa amb el Projecte 
MARIE de Rehabilitació Energètica, un projecte es-
tratègic de la Unió Europea finançat pel Programa 
MED (Cooperació Territorial Mediterrània), que se 
centra en la millora de l’eficiència energètica dels 
edificis de l’espai Mediterrani.

- 11/03/2014: Assistència al COAAT Barcelona a la III 
Jornada Professió i futur. El valor de la certificació 
professional. Com he de preparar-me per obtenir la 
meva certificació. Organitzat pel COAAT Barcelona i 
COAAT Madrid.

- 21/03/2014: Reunió amb directius de la Caixa d’En-
ginyers per a formalitzar un acord de col·laboració 
amb avantatges pel col·lectiu, el qual es va formalit-
zar el dia 20 de juny de 2014.

- 28/03/2014: Reunió amb responsables de TÜVR-
heinland per formalitzar un acord de formació.

- 28/03/2014: Assistència a La Nit empresarial, orga-
nitzada per la CEPTA.

- 01/04/2014: Assistència del Sr. Julio Baixauli a la 
reunió del patronat de l’ITEC com a president del 
Consell.

- 07/04/2014: Reunió amb responsables del Col-
legi d’Advocats de Tarragona per a futures col-
laboracions.

- 08/04/2014: Assistència a la sessió de treball sobre 
l’Avantprojecte de llei de professions titulades i col-
legis professionals convocada pel Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya juntament 
amb la resta de Col·legis catalans.

- 08/04/2014: Reunió amb responsables comercials 
de Basf i ThermaBead per tractar possibles actuaci-
ons de col·laboració.

- 23/04/2014: Reunió amb l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya per a solucionar certs aspectes de 
l’operativa dels certificats d’habitabilitat.

- 24/04/2014: Jornada informativa del Banc Santan-
der a l’Hotel Ciutat de Tarragona.

- 25/04/2014: Assistència a la Diada de l’Enginyer or-
ganitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Tarragona a l’Auditori August del Palau Firal i de 
Congressos de Tarragona.

- 25/04/2014: Reunió al COAATT amb el Sr. Carles 
Sala, secretari general de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya.

- 05/05/2014: El COAATT present al Forum d’Entitats 
col·laboradores per al Desenvolupament de l’Estra-
tègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis.

- 16/05/2014: Assistència a l’acte de constitució del 
Consell Municipal de la Formació Professional i 
l’Ocupació de Tarragona de l’Ajuntament de Tarra-
gona.

- 12/06/2014: El COAATT present a la reunió de la 
Fundació Smart Mediterranean City.

- 12/06/2014: El COAATT present al II Fòrum Tarrago-
na Smart, celebrat al Palau Firal i de Congressos de 
Tarragona.

- 13/06/2014: Jornada de Presentación de la Platafor-
ma ACTIVATIE, per part dels Col·legis d’Albacete, 
Alicante, Valencia i Murcia.

- 18/06/2014: Reunió amb la Fundació URV per valo-
rar accions i col·laboracions conjuntes en matèria de 
formació.

- 26/06/2014: Reunió amb el representant de la Fun-
dació Tarragona Smart Mediterranean City, per col-
laborar en activitats formatives.

- 03/07/2014: Assistència del Dinar del Col·legi d’En-
ginyers Tècnics Industrials de Tarragona.

 ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ

Actes de representació
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Relació amb els consells de col·legis

L’activitat del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya i el 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha estat marcada per:

-  Des del Consell s’ha treballat amb el Projecte de Llei de l’Exercici de les Professions Titulades i dels Col·legis 
Professionals de Catalunya. Com també en altres lleis que afecten en el desenvolupament de la professió, 
com és la futura Llei del Territori, i també s’està treballant perquè hagi representants de la professió en les 
Comissions Territorials d’Urbanisme.

-  Des del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España s’ha seguit treballant en l’Avantprojecte de 
Llei de Col·legis i Serveis Professionals i en la defensa de les competències de la professió.

- 10/07/2014: Reunió amb la nova Junta de Govern 
del Col·legi d’Arquitectes. Demarcació Tarragona.

- 04/08/2014: Reunió al COAATT amb el Sr. Joan Are-
gio, secretari del Servei d’Ocupació i de Relacions 
Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, on es va parlar de dades 
d’ocupació, oportunitats de feina tècnica al territori i 
noves vies de col·laboració amb el SOC.

- 07/08/2014: Visita institucional al Col·legi d’Apare-
lladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Terres de l’Ebre.

- 15/08/2014: Col·laboració, d’un any més, al 55è 
Concurs Popular de Castells i Escultures de Sorra, a 
la Platja de l’Arrabassada de Tarragona, dins el pro-
grama de Festes de Sant Magí 2014.

- 04/09/2014: Reunió a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya per a la presentació del Decret de foment 
de la rehabilitació ITE’s.

- 16/09/2014: Roda de premsa al COAATT, prèvia a la 
Jornada informativa Subvencions per a la rehabilita-
ció d’habitatges, amb la presència del Sr. Jordi Sanuy 
i Aguilar, director de Qualitat de l’Edificació i Rehabi-
litació de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

- 02/10/2014: Assistència a la ponència del Sr. Miquel 
Roca Junyent, Informació sobre el nou projecte de 
llei de Col·legis i Serveis Professionals. Acte conjunt 
amb Col·legis i Associacions Professionals de Cata-
lunya, celebrat a l’auditori Torre Banc Sabadell de 
Barcelona.

- 11/10/2014: Assistència al Dinar de Germanor del 
COAAT Girona.

- 14/10/2014: Assistència a la Segona trobada dels 
Col·legis catalans. Sessió de presentació del projecte 
de certificacions professionals i presentació del pro-
jecte Rehabilita 2014, celebrat al COAAT Barcelona.

- 22/10/2014: El COAATT present al III Congreso Me-
diterráneo Eficiencia Energética y Smart Green Citi-
es, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

- 22/10/2014: El COAATT es reuneix amb l’Ajunta-
ment de Tarragona per tractar uns informes del De-
partament de Patrimoni de la Generalitat de Cata-
lunya, que deneguen competències als arquitectes 
tècnics en matèria de rehabilitacions.

- 07/11/2014: Assistència a la reunió de la Asociación 
Española de Expertos en Gestión Urbanística orga-
nitzat pel Consejo General de la Arquitectura Técni-
ca de España.

- 10/11/2014: Reunió amb el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya per tractar uns infor-
mes que deneguen la competència als arquitectes 
tècnics en la realització d’obres de rehabilitació a la 
Part Alta de Tarragona.

- 11/11/2014: El COAATT i la Fundació Tarragona 
Unida col·laboren amb el grup de treball d’accessi-
bilitat, creat dins la Comissió per la Participació als 
Jocs de persones amb discapacitat, per millorar l’ac-
cessibilitat de les seus dels XVIII Jocs Mediterranis 
Tarragona 2017.

- 20/11/2014: Assistència a la XXI Jornada Jurídica 
amb la intervenció dels magistrats de l’Audiència 
Provincial de Girona, organitzat pel COAAT Girona.

- 24/11/2014: El COAATT i la Fundació Tarragona Uni-
da presents a l’acte de presentació Valor Tarragona, 
un projecte dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 
que vol integrar, sota el paraigües de la marca Valor 
2017, projectes i activitats que compleixin criteris de 
promoció de l’esport, la cultura, la solidaritat i l’edu-
cació, tant a la ciutat com al territori.

- 09/12/2014: Reunió amb el Servei Tècnic i l’alcalde 
de l’Ajuntament de Perafort per establir les bases 
d’un conveni de col·laboració.

- Durant tot l’any s’han fet entrevistes i reunions amb 
tècnics i regidors de diferents ajuntaments, per de-
fensar i potenciar les competències professionals 
dels nostres col·legiats.
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 COL·LABORACIÓ I RELACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS
-  El COAATT és membre del Consell Municipal de 

la Formació Professional i l’Ocupació de Tarragona 
de l’Ajuntament de Tarragona, i de les comissions 
tècniques al respecte.

-  Diverses reunions amb Ajuntaments de la demar-
cació del COAAT Tarragona per tal de defensar 
les atribucions professionals dels col·legiats en 
determinades intervencions professionals. 

-  Col·laboració amb PIMEC, formant part de la co-
missió executiva, en diferents iniciatives per poder 
facilitar l’accés al mercat laboral als professionals 
liberals/autònoms, per a què tinguin en considera-
ció a les empreses i tècnics locals.
Així mateix, es va ser membre convidat el dia 1 

d’abril de 2014 a l’acte de signatura de l’Acord entre 
el Servei Ocupacional de Catalunya i BCN World, 
que donarà prioritat a la contractació i formació dels 
aturats tarragonins. També s’ha estat present a la 
reunió que PIMEC i la Universitat Rovira i Virgili (URV) 
van tenir el dia 8 de maig de 2014 de com podem 

millorar la transferència de coneixements entre la URV 
i les pimes.
-  Com a membre de l’Associació Intercol·legial de 

Col·legis Professionals de Catalunya, s’ha partici-
pat en la taula lletrada per treballar a l’avantpro-
jecte de Llei de Col·legis Professionals catalana i 
les observacions realitzades al mateix per diferents 
assessors jurídics de corporacions que participen 
en la Taula Lletrada de la Intercol·legial.
També es va assistir a la reunió de l’Associació 

Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya 
amb el Conseller del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, i participat en la presenta-
ció del nou portal intercol·legial.
-  Reunió presencial i per videoconferència amb dife-

rents Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers d’Edificació per tal d’analitzar i millorar 
els serveis d’aplicació en la gestió d’aplicació col-
legial i els seus serveis.

Col·legi d’Administradors de 
Finques de Tarragona

Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de España

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

AJUNTAMENT DE PERAFORT I PUIGDELFÍ
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El COAATT segueix evolucionant tecnològicament, per poder oferir un millor servei i donar noves eines als col-
legiats. Aquest any 2014, 

 DEPARTAMENT DE SISTEMES D’INFORMACIÓ

INTEGRACIÓ A LES XARXES SOCIALS

•	El	COAATT	ja	s’ha	consolidat	a	les	següents	xarxes	socials:
- Facebook: www.facebook.com/coaatt.tarragona
- Twitter: twitter.com/COAATT/

INFRAESTRUCTURES 

•	Canvi	d’equipament	de	reprografia	per	a	poder	oferir	el	servei	als	col·legiats.	-	Millora	en	la	xarxa	de	comu-
nicacions i Internet. - Instal·lació d’una pissarra digital a la sala d’actes del COAATT. - Adaptació de la sala 
d’actes per poder oferir cursos per videoconferència. 

XARXA SOCIAL “ISSUU”

•	El	COAATT	ha	posat	a	disposició	del	món	les	publicacions	editades	pel	col·legi	els	darrers	anys.	El	COAATT	ja	
forma part de la xarxa social ISSUU. Durant el 2014 s’han pujat a la xarxa les següents publicacions:
- Revista TAG: El Número 1 al 73.
- Enllaç: Tots els números dels anys  2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.
- Memòria Anual 2013.

ESPAI WEB DE PROMOCIÓ DELS APARELLADORS

•	S’ha	anat	actualitzant	durant	els	2014	els	directori	de	col·legiats	de	http://www.aparelladorstarragona.org/

WEB DE LA FUNDACIÓ TARRAGONA UNIDA

•	S’han	fet	tasques	de	manteniment	a:	www.fundaciotu.org.	En	aquest	web	es	pot	consultar	l’agenda	d’acti-
vitats 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.
•	S’ha	portat	la	gestió	d’altes	i	baixes	dels	col·legiats	durant	el	2014.

TRAMITACIÓ CÈDULA D’hABITABILITAT USAT ONLINE

•	Durant	el	2014,	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

•	El	COAATT	2014	ha	consolidat	el	nou	sistema	de	comunicació	amb	el	col·legiat	i	ha	obert	una	nova	forma	
de comunicació amb altres entitats. Actualment, gràcies a aquest canvis realitzats, està oferint una millor 
gestió de comunicació amb tothom.

MILLORES AL WEB: www.apatgn.org

•	Aquest	any	s’ha	procedit	a	realitzar	un	nou	disseny	de	la	plana	inicial,	dotant	aquest	d’un	millor	aprofita-
ment de l’espai. Els canvis realitzats són:
- Optimització de la visualització dels continguts. 
- El nou espai de noticies de la plana principal, permet visualitzar a part de la imatge un resum de la noti-

cia. 
- Un espai per destacar els propers actes a realitzar pel COAATT.
- S’ha dotat de varis accessos a serveis bàsics com són: web aparelladorstarragona.org, la intercol·legial, 

webmail del COAATT, servei de validació del documents digitals, estadística de materials i ventanilla única.
- Espai per visualitzar els tweets del COAATT, cada cop més seguit. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA BOTIGA VIRTUAL DEL COAATT

•	Durant	el	2014	s’ha	estat	creat	una	botiga	virtual,	per	donar	a	conèixer	tots	els	productes	que	el	COAATT	
ofereix actualment. Aquesta botiga es posarà en funcionament al 2015.

MILLORA EN EL POSICIONAMENT WEB

•	Durant	el	2014,	s’han	fet	millores	als	diferents	webs	del	COAATT	per	millorar	el	posicionament	en	els	dife-
rents cercadors web. 

VISAT TELEMÀTIC

•	S’han	realitzat	durant	l’any	2014	un	conjunt	de	cursets	de	visat	digital.
•	El	Visat	telemàtic	s’ha	consolidat	considerablement.	Actualment	el	57	%	del	total	de	visat,	és	telemàtic.		

WEB COL·LEGIAL: http://www.apatgn.org

 ESTADÍSTIQUES 2014

12.907 usuaris han visitat aquest lloc web al 2014,  amb més de 
51.000 visites.

Nombre de pàgines vistes: 0,49%
179.203 en comparació amb 178.328
Pàgines/visita: 5,01%
3,50 en comparació amb 3,33
Durada mitjana de la visita: 7,82%
00:04:37 en comparació amb 00:04:17

TIPOLOGIA D’USUARIS

PÀGINES MÉS VISTES

1 Plana Inicial 9 Formació

2 Oficina Virtual 10 Inici

3 Impressos de visats 11 Visats

4 Assessoria de treball 12 Links Interès

5 Consulta Certificats 
d’Habitabilitat 13 Col·legiats

6 Recursos documentals 14 Suport Tècnic

7 Àrea tècnica 15 Col·legi

8 Oferta Privada 16 Cdoc-biblioteca
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PÀGINES MÉS VISTES

1 Plana Inicial 9 Treballs d’edificació i urbanització

2 Certificat eficiència energètica 10 ITe

3 Cercador tècnic 11 Taxacions

4 Cèdula d’habitabilitat 12 Informes pericials

5 Llistat oficial de perits judicials 13 Obrir un negoci

6 Faq 14 Comunitats

7 Projecte i direcció obres de 
rehabilitació 15 Tramitacio administrativa

8 8.  Contacte 16 Treballs de seguretat

WEB: http://www.fundaciotu.org

WEB: http://www.aparelladorstarragona.com

2.377 usuaris han visitat aquest lloc web al 2014, amb un total de 
3.006 visites.

1.084 usuaris han visitat aquest lloc web al 2014, amb un augment 
significatiu d’increment de visites del 66% respecte a l’any anterior, 
amb un total de 1.290 visites.

PÀGINES MÉS VISTES

1 Plana Inicial 9 Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectò-
niques

2 Itineraris i espais practicables, una accessibilitat de segon nivell 10 Requisits per la supressió de barreres arquitectòniques a les zones comuns de la 
finca o edifici

3 Reforma de la Plaça de l’església de Bonavista -projecte parc infantil 
adaptat 11 Imatges i Dibuixos

4 11è Recull de dibuix – Diada de Reis 2015 12 Consultes – eliminació de barreres arquitectòniques

5 Recull de Dibuix de Nadal 13 Fitxa d’aplicació CTe. Condicions de protecció contra incendis

6 eliminació de barreres arquitectòniques a elements comúns 14 Manual de buenas prácticas de accesibilidad en la edificación

7 Accessibilitat 15 Manual de buenas prácticas de accesibilidad en la edificación

8 Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC) 16 16. edificació
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REGISTRE/VISAT DIGITAL: http://frontend.apatgn.org/few/

Durant el 2014 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 2014.

Al 2014 prop del 70% dels visats/registres han estat telemà-
tics.

COMPARACIÓ ENTRE 2014 i 2013

ANY 2013 ANY 2014

Total Registres 8.370 8.510

Total Registres Telemàtics 3.694 5753

% Registres Telemàtics respecte total registres al COA-
ATT 44,13 % 67,60 %

Total Usuaris 395 367

Usuaris Telemàtics 130 192

% Usuaris Telemàtics respecte total Usuaris Residents 32,91% 52,32 %

Destacar:

- Del total de col·legiats que actualment 
registren/visen al COAATT, el 53% dels 
col·legiats usen la plataforma de vi-
sat digital.

- Del total de visats que es realitzen al 
COAATT, el 68% del registre/visat es 
fa telemàtic.

DOMINI NúMERO DE CORREuS AlTES Al 2014

Apatgn.cat 99 6

Apatgn.net 18 3

Apatgn.es 22 3

Total Correus 139 12

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

CORREUS ELECTRÒNICS

Cens col·legial
El cens de col·legiats residents, a 31 de desembre de 2014, ascendeix a 484.

Dades estadístiques de col·legiats

ALTES I BAIXES DE COL·LEGIATS, CONCEPTES ACTIVITAT 2014

Altes de col·legiats residents 12

Reingrés de col·legiats residents 3

Altes de col·legiats habilitats 18

Altes de Societats professionals col·legiades residents 1

Baixes col·legials voluntàries 28

Baixes col·legials per defunció 3

 GESTIÓ COL·LEGIAL
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 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 2014, la gestió de cobrament de quotes i abonament de 
prestacions, PREMAAT ho realitza directament amb els mutualistes.

Pòlissa de responsabilitat civil professional de MUSAAT ACTIVITAT 2014

Altes pòlissa RC professional d’A/AT/Ie 9

Baixes pòlissa RC professional d'A/AT/Ie 14

Modificacions de garantia de l'assegurança de RC PROFeSSIONAL D'A/AT/Ie 11

Suma assegurada addicional per a danys personals a tercers 0

Ampliació de suma assegurada per a intervencions professionals concretes 1

Intervencions professionals en les que el mutualista intervingui com Arquitecte Tècnic i una altre titulació 0

Garantia per a reclamacions per perjudicis patrimonials derivats d'errors de replanteig 0

Polissa col·lectiva d'inactius contractada pel COAATT Sol·licituds d'incorporació: 4
No acceptades per la mútua: 2

Sol·licitud assegurança dels hereus dels mutualistes 2

RC D'A/AT/Ie d'obres menors 0

RC professional de Taxadors/Pèrits/Informes Altes: 2 
Baixes: 3

RC de Societats Professionals 0

Assegurança multirrisc de la llar 1

Assegurança multirrisc d'oficines 0

Partes comunicació de d'anys tramitats pòlissa RC PROFeSSIONAL d'A/AT/Ie 15

Gestió expedients posteriors a les demandes dels partes que estan en tramitació 10

Col·legiats per zones any 2014

Alt Camp 34

Baix Camp 154

Baix Penedès 46

Barcelona 10

Conca de Barberà 13

Priorat 7

Ribera d’Ebre 11

Tarragonès 204

Terres de l’Ebre 6

Altres 9

TOTAL        484

Distribució per edats i sexes

Dones homes Total

20-30 Anys 16 26 42

31-40 Anys 38 103 141

41-50 Anys 26 67 93

Més de 50 Anys 10 198 208

TOTAL 90 394 484
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Pòlissa de responsabilitat civil professional 
Altres Companyies d’Assegurances ACTIVITAT 2014

Altes pòlissa RC professional d’A/AT/Ie 16

Baixes pòlissa RC professional 5

Partes comunicació de danys tramitats pòlissa RC PROFeSSIONAL D'A/AT/Ie 12

Gestió de sinistres de MUSAAT ACTIVITAT 2014

Judicials 9

extrajudicials 4

Comunicació Preventiva (CP) 3

Judidicials/extrajudicials/CP - Habilitats 1

TOTAL 17

Sistema de cotització PREMAAT ACTIVITAT 2013

Altes al Pla PReMAAT Professional i reincorporacions a la mutualitat 16

Baixes/Suspensió de drets 17

Canvi de funció del grup i millora de cobertures 1

Tramitació declaracions jurades pel cobrament de les prestacions de jubilació 16

Tramitació modificacions de comptes corrents, canvis de dades … 16

Prestació de maternitat i paternitat 3

Prestació de nupcialitat 0

Prestació d’incapacitat temporal 10

Prestació d’orfandat 0

Prestació de jubilació 1

Prestació d’invalidesa 0

Prestació per defunció 4
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 DADES DE SÍNTESI 2014

L’habitatge residencial de nova planta puja gairebé un 90 % respecte 2013 i arriba als 371 habitatges.
La construcció de nova planta no residencial, visada pels arquitectes tècnics, puja també al voltant d’un 7%  

respecte de 2013. 
Les obres de rehabilitació pugen gairebé un 2 % respecte de 2013 però la inversió en aquest sector cau al 

voltant del 7 %
El nombre d’intervencions professionals al 2014 és gairebé el mateix que al 2013 i baixa un 0,19%. Entre gener 

i desembre de 2013 s’han realitzat 9.093 treballs professionals.
Els certificats d’habitabilitat i els certificats d’eficiència energètica, tot i baixar de forma important, marquen 

encara l’activitat professional de l’arquitecte tècnic. Al 2014 s’han realitzat 4.415 certificat d’habitabilitat, un 13 
% menys que al 2013. Al 2014 s’han assegurat al COAATT 1.295 certificat d’eficiència.

L’habitatge residencial nou

Segons els registres del COAATT, i les dades proporcionades pel Consell de col·legis catalans, sobre els visats d’obres 
realitzades en l’àmbit d’actuació de Tarragona, l’habitatge residencial nou es tanca al 2014 amb un increment de 
més del 90 % respecte de 2013.

La inversió en habitatge residencial nou puja també fins als 42,98 milions d’euros, i gairebé duplica la inversió 
destinada a rehabilitació, un fet que no es produïa des de 2010.

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
2010 2011 2012 2013 2014

Habitatges nous visats - acabats 

Núm. d’habitatges nous visats
gener-desembre 

Núm. d’habitatges nous acabats
gener-desembre 

Obres des nova planta. Habitatge residencial visat

Sup. Total Nº Habitatges PeM Obres 

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

2014 89.127,58 371 42.988.155 € 126

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

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

Tarragona; Consell de Col·legis 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Catalunya
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L’obra nova d’ús residencial puja fins als 371 habitatges. L’any es tanca amb 126 obres visades, un 22 % més que 
al 2013.  

Tipològicament, el bloc d’habitatges, enfront l’habitatge unifamiliar, al 2014 es duplica i ha arribat fins als 12 
edificis. Tot i així i si parlem d’obres i no d’habitatges, l’habitatge unifamiliar aïllat suma gairebé el 90 % de les 
obres i gairebé en el 100% dels casos es tracta de promoció privada.

La tipologia predominant és la d’edifici entre mitgeres que representa 211 habitatges. Aquesta representa més 
d’un 55 % dels habitatges visats. L’habitatge unifamiliar aïllat arriba fins al 20 % amb 77 unitats.

Els aparellats, entre mitgeres o en filera, sumen aproximadament un 10 % del total dels habitatges visats.
Respecte de la construcció aïllada en bloc, aquesta representa una mica més del 12 % del total dels visats.

69%

31% Unifamiliar 

En bloc

Tipologia constructiva

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

66%

16%
En filera

Entre mitgeres

Habitatge unifamiliar

9%

9%
Aparellades

Aïllades

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

Tipologia constructiva.

Unifamiliar 116 31,27%

en bloc 255 68,73%

TOTAL 371

Habitatge unifamiliar

entre mitgeres 18 4,85%

en filera 11 2,96%

Aparellades 10 2,70%

Aïllades 77 20,75%

Edifici en bloc

entre mitgeres 211 56,87%

Aïllat 44 11,86%

La distribució territorial dels nous 
projectes es concentra com és 
habitual a les ciutats de Tarragona, 
Salou, Calafell, Cambrils i Reus. En 
conjunt conformen més del 75 % 
del total dels habitatges. 

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

Consell de Col·legis d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 

Catalunya

Roda de Bera, Alcover, El Vendrell, Vinyols, Almoster, La Febro i Segur de Calafell sumen gairebé un 18 % dels 
habitatges nous d’ús residencial visats. 

Tarragona, Reus o el Vendrell pugen considerablement, i també Salou que arriba fins al 71 habitatges nous 
iniciats. Baixen Segur de Calafell o Roda de Bera, que al 2013 havien millorat significativament respecte 2012.

Poblacions Nº Habitatges 2012 Nº Habitatges 2013 Nº Habitatges 2014 %

Tarragona 238 68 75 10,29%

Cambrils 8 17 59 247,06%

Reus 94 11 13 18,18%

Roda de Barà 2 10 2 -80,00%

Alcover 5 6 2 -66,67%

el Vendrell 27 5 11 120,00%

Vinyols i els Arcs 2 5 3 -40,00%

Almoster 3 3 2 -33,33%

La Febró 0 3 0 -100,00%

Segur de Calafell 3 3 1 -66,67%

Altres poblacions 184 65 203 212,31%

TOTAL 566 196 371 89,29%

55%

20%

16%

1%
3%

3%
1%

Vinyols i els Arcs

Tarragona

Reus

Alcover

El Vendrell

Cambrils

Altres poblacions

Almoster

1%

Habitatge nou visat. Poblacions
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Habitatge nou visat.
Comarques de Tarragona

2%

41%

25%

28%

2% 1%1%

Baix camp

Tarragonès

Alt Camp

Conca de Barberà

Priorat

Ribera dʼEbre

Baix Penedès

La distribució per comarques es concentra especialment al Tarragonès i Baix Camp. En conjunt conformen gaire-
bé 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.

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

d’Edificació de Tarragona; Con-
sell de Col·legis d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers 

d’Edificació de Catalunya

Al COAATT s’han visat 16 habitatges d’altres demarcacions.

6%

63%
Terres de lʼEbre

Girona

Barcelona

Lleida31%

0%

Habitatge nou visat.
Altres demarcacions

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

d’Edificació de Tarragona; Con-
sell de Col·legis d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers 

d’Edificació de Catalunya
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Comarques Nº Habitatges Altres demarcacions Nº Habitatges 

Alt Camp 6 Barcelona 10

Baix Camp 145 Girona 0

Baix Penedès 91 Lleida 1

Conca de Barberà 3 Terres de l’ebre 5

Priorat 8  

Ribera d’ebre 3

Tarragonès 99

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

El nombre de construccions de nova planta no residencial visada pels arquitectes tècnics, puja també al voltant 
del 15 % respecte 2013. 

Edificació nova planta no residencial

 Nº edificis Sup. Total

ús 2013 2014 2013 2014

Agropecuari 4 9 350,9 553,37

Industrial 4 5 5.003,61 1.216,51

Cultural 0 0 0 0,00

Docent 0 5 0 299,71

Comercial 8 3 9.274,16 53,76

Magatzem 15 16 1.208,51 6.242,88

Oficines 1 1 217,71 25,00

Hoteler 1 0 2.150,87  

Esbarjo 2 3 1.046,61 668,02

Sanitari 3 1 10.778,72 417,00

Vestuaris 0 0 0 0,00

Edificis esportius 0 0 0 0,00

Funerari 0 2 0 200,00

Aparcament 1 0 216,64 0,00

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

Un altre dels indicadors de referència, obres visades i acabades, evoluciona al 2014 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 942 habitatges acabats, un valor lleugerament per sobre dels 841 del 
2013. 

Dels resultats es desprèn la finalització de moltes obres paralitzades des de 2006 i 2007, i que finalment al 
2014 s’han acabat.
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Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona; Consell de Col·legis 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

Habitatge nou 2014

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Visat 44 7 8 11 18 14 76 4 12 68 72 37

Acabat 52 12 195 9 18 12 43 4 32 483 67 15

Habitatge nou visat

 2010 2011 2012 2013 2014 % 12/13

Gener 34 23 49 16 44 175,00%

Febrer 192 101 53 20 7 -65,00%

Març 202 193 219 11 8 -27,27%

Abril 47 26 8 18 11 -38,89%

Maig 23 18 13 9 18 100,00%

Juny 66 48 21 12 14 16,67%

Juliol 129 99 6 15 76 406,67%

Agost 157 5 4 3 4 33,33%

Setembre 153 29 7 7 12 71,43%

Octubre 129 17 41 7 68 871,43%

Novembre 73 18 26 8 72 800,00%

Desembre 35 11 119 70 37 -47,14%

Total 1.240 588 566 196 371 89,29%

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

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona; Consell de Col·legis 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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Obres visades Pressupost d’execució d’obres 

 Obra nova Rehabilitació Obra nova Rehabilitació

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 €

2014 126 620 2014 42.988.155,00 € 24.255.774,14 €

Habitatge nou acabat

 2010 2011 2012 2013 2014 % 13/14

Gener 232 144 231 28 52 85,71%

Febrer 290 96 44 36 12 -66,67%

Març 114 93 122 44 195 343,18%

Abril 288 89 72 52 9 -82,69%

Maig 254 42 74 32 18 -43,75%

Juny 114 84 48 54 12 -77,78%

Juliol 264 140 230 30 43 43,33%

Agost 64 118 196 4 4 0,00%

Setembre 186 76 117 35 32 -8,57%

Octubre 111 334 402 209 483 131,10%

Novembre 348 185 257 16 67 318,75%

Desembre 104 131 141 301 15 -95,02%

Total 2.369 1.532 1.934 841 942 12,01%

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

La rehabilitació

Les intervencions relacionades amb la rehabilitació d’edificis ocupa 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 conserva gairebé el mateixos valors que al 2013. 
Un resultats relativament favorables si es considera que l’activitat professional relacionada amb l’obra es queda al 
mateix nivell que el 2012.

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

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 50 % del total del treballs professionals realitzats al 2014.
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Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona; Consell de Col·legis 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

La inversió en rehabilitació conserva els valors de 2013 i arriba fins una mica més dels 24 milions d’euros, molt 
per sota encara dels entre 80 i 70, que fins 2011 eren habitual. 

El volum global d’inversió en 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 puja més d’un 
48 % al 2014. Les intervencions professionals relacionades amb la obra nova representen menys de la meitat, un 40 
%, de les que genera la rehabilitació.

2010 2011 2012 2013 2014

Obres visades

2008 2009

Obra nova Rehabilitació

1.000

500

0

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

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. 

Obra nova Rehabilitació

2010 2011 2012 2013 20142008 2009

Pressupost dʼexecució material

300.000.000,00 €

200.000.000,00 €

100.000.000,00 €
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Nº d’intervencions professionals per tipus d’obra

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obra nova 2.725 1.531 1.371 819 616 510 535

Ampliació 554 425 297 217 184 163 181

Reforma o restauració 1.796 1.714 1.756 1.401 1.107 1.230 1.244

Reforç i consolidació 5 5 8 17 25 46 41

Conservació i manteniment 29 40 43 65 157 229 279

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

Poblacions Obres de rehabilitació Comarques Nº d’obres de rehabilitació

Tarragona 153 Alt Camp 24

Reus 42 Baix Camp 127

Salou 41 Baix Penedès 73

Cambrils 23 Conca de Barberà 31

Falset 13 Priorat 24

Mont-roig del Camp 13 Ribera d'Ebre 26

Calafell 16 Tarragonès 257

Barcelona 7 Altres demarcacions Nº d’obres de rehabilitació

Tivissa 2 Barcelona 34

Valls 7 Girona 1

El Vendrell 15 lleida 14

Altres poblacions 288 Terres de l'Ebre 6

Aragó 2

València 1

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

Per poblacions, Tarragona concentra més del 25 % de les obres realitzades, molt per sobre de Reus, Salou o Cam-
brils que oscil·len entre el 8 % i el 5 % de les obres de rehabilitació.

Poblacions 2012 2013 2014 % 12/13
Tarragona 126 121 153 26,45%

Reus 53 52 42 -19,23%

Salou 35 38 41 7,89%

Cambrils 33 33 23 -30,30%

Falset 16 16 13 -18,75%

Mont-roig del Camp 11 15 13 -13,33%

Calafell 8 14 16 14,29%

Barcelona 7 9 7 -22,22%

Tivissa 5 9 2 -77,78%

Valls 6 9 7 -22,22%

El Vendrell 10 9 15 66,67%

Altres poblacions 255 273 288 5,49%

TOTAl 565 598 620 3,68%

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

Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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 ACTIVITAT PROFESSIONAL

El nombre d’intervencions professionals al 2014 baixen respecte de 2013 al voltant del 0,19  %. Entre gener i 
desembre de 2014 s’han realitzat 9.093 treballs professionals.

L’activitat professional es caracteritza d’una banda per la pujada en l’activitat de l’obra nova i la rehabilitació, i 
de l’altra pel descens dels certificats d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica. 

Les direccions d’obres creixen més d’un 20 % juntament amb els projectes d’obra que pugem també valors 
similars. El nombre de certificats d’habitabilitat baixa més d’un 13 % respecte del 2013 i representa hores d’ara 
més de la meitat del treballs realitzats per aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació. Al 2014 s’han 
realitzat 4.415 certificats d’habitabilitat, 711 menys que al 2013.

Altrament, la implantació del certificat d’eficiència energètica, obligatori des del juny de 2013, és hores d’ara 
pura anècdota. El nombre de certificat d’eficiència assegurats al COAATT cau un 50 % i arriba als 1.296, una mica 
més dels visat al 2013 en 6 mesos. El projecte i direcció conjunt d’obres de rehabilitació ocupa el tercer lloc i repre-
senta un 5,80 % de les intervencions realitzades. Coordinacions, direccions d’obra —amb arquitecte o sense—, 
estudis de seguretat i control de qualitat, representen entre el 4,60 % i el 2 % dels treballs.

Intervencions professionals agrupades per tipus d’obra Evolució de les intervencions professionals

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Obra nova 819 616 510 731 Seguretat i salut 1.156 831 731 974

Ampliació 217 184 163 211 Obres 1.220 1.022 965 1.169

Reforma o restauració 1.401 1.107 1.230 1.413 estudis tècnics 160 180 186 207

Llicència activitat 170 160 186 203 estudis urbanístics 28 15 19 29

Reforç i consolidació 17 25 46 67 Control de qualitat 415 265 262 338

Conservació i manteniment 65 157 229 286 Informes, certificats i valoracions 2.975 3.389 6.705 6.146

Urbanització 116 80 66 119 Assessoraments 14 5 5 6

Instal·lacions 96 84 77 89 estudis econòmics 203 167 219 210

enderrocs 90 69 48 61 Amidaments 58 43 18 14

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

Consell de Col·legis d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 

de Catalunya

Obres de rehabilitació amb arquitecte tècnic.
Comarques de Tarragona
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Obres de rehabilitació amb arquitecte tècnic.
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Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona; Consell de Col·legis 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya



30

C
O

A
A

TT
 •

 m
em

òr
ia

‘1
4

2010 2011 2012 2013 2014

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

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

Obres d’urbanització, enderrocs, els expedients d’activitat, espais de treball molt estable professionalment i els 
tècnics que habitualment s’han dedicat a el, conserven el seu mercat amb expectatives de creixement entre el 2% 
o 3% anual.

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.

El quadre següent recull l’evolució de les 12 intervencions professional més representatives del treball dels 
arquitectes tècnics. Inclou també les intervencions visades a altres col·legis catalans d’obres o treballs realitzats en 
l’àmbit d’actuació del COAATT.
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INTeRVeNCIÓ Total Digital Presencial % Digital % 
Presencial

Altres 
col·legis 2012 2013 % 13/14

Certificats d'habitabilitat 4.415 3.248 1.167 73,57% 26,43% 57 3.041 5.126 -13,87%

Certificació energètica d'edificis 1.295 1.046 249 80,77% 19,23% 0 0 1.113 16,35%

Projecte i Direcció 527 335 192 63,57% 36,43% 74 503 433 21,71%

Coordinador durant l'execució 
de l'obra (Inclou l'aprovació 
dels plans)

418 255 163 61,00% 39,00% 87 358 298 40,27%

Coordinador en projecte i/o 
redacció estudi bàsic seguretat 
i salut

333 224 109 67,27% 32,73% 54 305 258 29,07%

Direcció de l'execució material.
(Aparellador i Arquitecte) 305 181 124 59,34% 40,66% 73 268 253 20,55%

Direcció d'Obra (Aparellador 
exclusivament) 268 143 125 53,36% 46,64% 27 198 221 21,27%

estudi de programa i direcció de 
control de qualitat 262 132 130 50,38% 49,62% 12 263 246 6,50%

Informes, dictàmens i reconei-
xements 236 134 102 56,78% 43,22% 6 227 219 7,76%

Projecte d'activitats 204 116 88 56,86% 43,14% 9 177 186 9,68%

Coordinador en projecte i/o re-
dacció estudi bàsic i coordinador 
execució (inclou aprov.)

192 120 72 62,50% 37,50% 36 149 147 30,61%

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

 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 qua-
litat 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.

A part de consolidar les propostes existents, durant l’any 2014 el COAATT s’ha incorporat a una plataforma com-
partida amb 29 col·legis professionals d’arquitectes tècnics, per emetre i rebre cursos per videoconferència. Aquest 
nou sistema permet amortitzar les despeses del cursos que s’imparteixen des del COAATT i oferir a tot el col·lectiu un 
ventall de cursos molt més ampli i a l’abast de tothom.

A part d’això, durant l’any 2014 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, sense que suposés un cost per al Col·legi. 



32

C
O

A
A

TT
 •

 m
em

òr
ia

‘1
4

1.000

900

700

500

300

100

800

600

400

200

0
2010 2011 2012 2013 201420092008

Col·legiat No col·legiats

En els darrers anys l’activitat formativa del COAATT s’ha consolidat com una opció formativa de gran valor, es-
pecialment 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.

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Col·legiat 704 466 671 868 762 493 344

No col·legiats 3 4 23 100 68 95 55
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Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
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Jornades Informatives:
Jornades informatives d’assessorament i 
recolzament en l’entorn laboral dels col-
legiats.  

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

FORMACIÓ

Àrees competencials 

Jornades Tècniques:
Sessions informatives sobre aspectes tècnics i 
d’actualitat  legislativa,

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

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

Sessions d’empreses:
El COAATT acull periòdicament aquestes 
sessions, en les que les empreses presenten 
les aplicacions pràctiques dels seus produc-
tes. 

Cafè tècnic:
Jornades informatives amb l’objectiu d’asses-
sorar 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.

Els criteris de programació de l’Àrea de Formació al 2014, giren al voltant del mercat professional i les oportuni-
tats de negoci. L’objectiu és aportar informació i eines que facilitin la recerca de nous serveis, l’ús de noves eines de 
comunicació i  la incorporació dels tècnics a àmbits professionals amb una major demanda de professionals. 

Jornades/Cafè 
Tècniques

Formació 
Continuada

Formació Ins-
trumental

Formació 
Empresa

Jornades In-
formatives

Actes Socio-
Culturals

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Cursos 6 11 7 12 19 5 3 2 2 4 3 6

hores 
Lectives

6 33 237 182 229 51 6 4 9 7 9 10

Assistents 110 104 42 89 226 64 31 22 35 49 8 64

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

AULA VIRTUAL DEL COAATT

Durant tot el curs 2014, 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 opi-
nions, entregar treballs...

També s’ha realitzat el primer curs  virtual “online” de realització pròpia.
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VIDEOCONFERÈNCIES

Un acord amb 29 col·legis professionals d’Arquitectes Tècnics de l’estat espanyol, ens dona opció a participar i im-
partir cursos per a gent de totes les províncies relacionades. Això comporta una sèrie de beneficis:

- S’amplia de forma considerable la oferta formativa per als nostres tècnics que poden realitzar, a preus prefe-
rents cursos de diferents temàtiques i en varietat de dates.

- La oferta formativa del COAATT arriba a molts més col·legiats, fet que garanteix la impartició dels cursos que 
fins ara, en moltes ocasions no s’impartien per baix nombre d’alumnes inscrits.

- Es redueix la despesa en formació ja que els costos es repercuteixen entre tots els inscrits.
Per altra banda, incorporar-nos a aquest grup com a centre formatiu, es obliga a millorar la tecnologia que tenim 

a les nostres aules, amb la finalitat de poder impartir videoconferències de qualitat.
Tot i que es tracta d’una nova tecnologia bastant desconeguda per als col·legiats, i que s’ha  entrat en l’acord a 

finals d’any, 11 col·legiats han participat dels cursos impartits per altres col·legis professionals, i 47 persones d’altres 
col·legis professionals han pogut assistir a la nostra videoconferència compartida sobre la “Ley Organica de Protec-
ción de Datos”
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 OFERTA FORMATIVA 2014

Formació Continuada

n	ESPECIALISTA EN REhABILITACIÓ: Reduir, Reuti-
litzar i Reciclar “LES TRES ERRES”
Reduir, Reutilitzar i Reciclar: els tres aspectes més re-
clamants per la societat actual, també demanen a 
crits, entrar en el joc de la construcció. La reducció 
de les emissions, la rehabilitació dels habitatges, re-
ciclant i reutilitzant els edificis existents, marquen les 
línees de futur.

L’objectiu d’aquest curs és oferir al tècnic la 
combinació de coneixement teòric i la vesant pràcti-
ca de diferents intervencions dutes a terme pels pro-
fessionals que realitzen les diferents sessions.

Es pretén consolidar les aptituds en el desen-
volupament de la pràctica professional de la reha-
bilitació, la capacitat de diagnosi i la millora en els 
conceptes teòrics d’acord amb el que defineix la re-
cent “ley 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas”.

Així, entre els diferents casos pràctics que s’ofe-
riran hi ha el de l’edifici de la Chartreusse, actual 
Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona, el complex de 
Ca l’Aranyó o la Universitat Pompeu Fabra de Barce-
lona entre d’altres.

El curs es desenvoluparà amb dos mòduls com-
plementaris, que es poden realitzar de forma inde-
pendent.

MÒDUL A:  DIAGNOSI INTEGRAL DE L’EDIFICI
MÒDUL  B: REhABILITACIÓ ENERGÈTICA

El curs està coordinat i impartit en la seva totalitat 
per professors universitaris amb una amplia experi-
ència en els camps que desenvolupen cadascun, i 

que formen un equip de treball consolidat. Serà co-
ordinat pel Sr. Joan Olona, arquitecte tècnic i docent 
a la UPC i a la URL.

DIAGNOSI INTEGRAL DE L’EDIFICI  40 hORES
•	 Fonaments	tradicionals
•	 Fonaments	existents
•	 Lesions	i	tipologies	d’intervenció	en	fonaments
•	 Anàlisis	de	parets	de	càrrega	
•	 Estudi	de	descens	de	carregues	
•	 Estructures	de	formigó	
•	 Tipologies	d’estructures	de	fusta	
•	 Diagnosis	sostres	de	fusta	
•	 Diagnosis	en	sostres	ceràmics	
•	 Diagnosis	de	sostre	metàl·lics	

TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ PER LA REhABILI-
TACIÓ ENERGÉTICA  40 hORES
•	 Eines	de	certificació.	Més	enllà	de	la	lletra	
•	 Eines	de	certificació	energètica
•	 Política	de	Rehabilitació	energètica:	Catalunya,
 España, Europa 
•	 Diagnosis	Energètica	
•	 Anàlisis	bioclimàtic	dels	edificis	existents	
•	 Sistemes	Passius	energètics	
•	 Sistemes	Actius	energètics	
•	 Integració	de	Sistemes	Actius	i	passius	
•	 Avaluació	energètica	dels	edificis	
•	 Intervenció	energètica

Ponents:
JOAN OLONA - Arquitecte Tècnic - Professor Unive-
ritari UPC i URL
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n	CÀLCUL D’ESTRUCTURES SENZILLES
Intervencions parcials
Taller pràctic d’iniciació al càlcul d’estructures senzi-
lles amb Altra Plus

Presentació
L’objectiu d’aquest taller és establir les bases míni-
mes de coneixement de càlcul d’estructures per re-
soldre amb l’eina Altra Plus problemes habituals en 
projectes d’obres que contemplen petites interven-
cions estructurals.

Entre diversos mòduls que disposa el programa 
per a cada material tipus estructural i/o tipus d’obra 
ens centrarem en la casuística concreta dels projec-
tes 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 for-
mació és presencial i cal portar l’ordinador personal 
per a la utilització del programa. 

Es seguirà una metodologia de plantejament de 
diversos casos pràctics en què cada alumne, mit-
jançant ordinador, els resol amb l’Altra Plus, prèvia 
introducció teòrica. Finalment cada cas és resolt col-
lectivament.

Ponents:
ENRIC HEREDIA CAMPMANY-GAUDET - Arquitecte 
Tècnic - Consultor d’estructures - Director General 
d’Altre Software

n	ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE COMUNI-
CACIÓ

Presentació
- Com es classifiquen les activitats?
- Quins projectes d’activitat puc portar a terme?
- Quina és la normativa que m’afecta?

La redacció d’expedients de legalització d’activitat 
genera molts dubtes i qüestions, ineludibles de re-
soldre per poder desenvolupar el projecte.
Ens centrarem en les activitats sotmeses al règim 
de comunicació, que són les que majoritàriament 
podem realitzar i analitzarem tots els aspectes fo-
namentals per al correcte desenvolupament d’un 
projecte.

Ponents:
OSCAR CENTELLES - Enginyer Tècnic 

Programa: 
- Règim d’intervenció.
- Procediment i tramitació de la documentació tèc-
nica 

- Activitats amb incidència ambiental, espectacles 
públics i activitats recreatives, prevenció i seguretat 
en matèria d’incendis, sanitària, plans d’autoprotec-
ció, etc. 
- Documentació a presentar segons l’activitat objec-
te d’autorització, llicència o comunicació  
- Contingut mínim dels projectes tècnics  
- Introducció a normatives que regulen les condici-
ons que cal complir en les diferents activitats CTE 
(DB SI), RSCIEI,  RIPCI, SP i TINSCI  
- Espectacles públics i activitats recreatives
- Contaminació lluminosa Sorolls
- Casos pràctics

n	FORMACIÓ DE TÈCNICS COMPETENTS PER A 
L’ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ

Presentació
El decret d’autoprotecció 82/2010 de 29 de juny, 
aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut 
d’aquestes mesures, i també estableix que els plans 
d’autoprotecció els poden redactar exclusivament 
tècnics acreditats a tal efecte.El COAATT com a cen-
tre acreditat per la Generalitat de Catalunya, forma 
tècnics per a obtenir les acreditacions pertinents.

Existeixen dos nivells d’acreditació:
- La “d’àmbit local o nivell C”: permet realitzar els 
PLANS D’AUTOPROTECCIÓ que el decret recull en 
aquesta categoria, i que són activitats de menor risc, 
per ocupació o per tipus d’activitat, i que es revisen 
a l’Ajuntament del propi municipi.
- La “d’àmbit de Catalunya o nivell A-B”: recull tota 
la resta d’activitats amb un àmbit d’afectació més 
general, pel risc que comporten o be per la ocupació 
que tenen. Aquests plans d’autoprotecció es revisen 
al departament de protecció civil de la Generalitat 
de Catalunya, i per obtenir-la és imprescindible tenir 
la formació en el l’àmbit general o nivell A-B.

Pot accedir a aquesta acreditació qualsevol perso-
na amb titulació universitària, tot i que el caràcter del 
treball que es desenvolupa, o declina cap a tècnics 
de l’àmbit de la construcció o industrial. Al tractar-se 
d’un decret d’obligat compliment, obtenir aquesta 
acreditació obre un nou camp de treball, més espe-
cialitzat i ben reconegut. Sovint la redacció dels plans 
d’autoprotecció pot anar lligat a la redacció de pro-
jectes d’activitat, i al manteniment de les mateixes.

Requisits
Per al curs de nivell Bàsic: Formació universitària
Per al curs de nivell Superior: Acreditació, o diploma 
de formació en el nivell basic

Coordinador
ALBERT VENTOSA CARULLA: enginyer industrial, 
inspector cos de bombers
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Formació Instrumental

n	REVIT BÀSIC: SOFTWARE GRÀFIC EN 3D D’AUTO-
DESK

Presentació
L’objectiu del curs és mostrar la tecnologia de mode-
latge a través de l’aplicació d’Autodesk Revit orien-
tada a l’arquitectura de l’edifici, de manera que els 
assistents puguin tenir  una visió inicial del programa 
i conèixer les seves capacitats. Per a això, es proposa 
un exercici que consistirà a desenvolupar un model 

d’arquitectura comú a totes les sessions del curs per 
explicar cada tema.
- Interfície de Revit - Configuració de l’entorn de pro-
jecte - Fonaments de modelatge Bàsic - Creació i con-
figuració dels plànols del projecte - Anotacions - Do-
cumentació i impressió - Consells i trucs per utilitzar 
Revit per primera vegada .

Ponents: 
SALVADOR  MORENO RODRÍGUEZ - Arquitecto Téc-
nico & Ingeniero de Edificación

Professorat:
JOAN CARLES FRANCES TUDEL: llicenciat en geo-
grafia i tècnic protecció civil
DAVID TISAIRE BERGA: Enginyer Industrial, Tècnic 
competent en PAU nivell ABC i docent del ISPC
RAQUEL FERNANDEZ LORENZANA: arquitecta Tècni-
ca - Tècnic de riscos laborals a l’Ajuntament de Salou

El tutor del curs “online” és el Sr. JOAN CARLES  
FRANCèS TUDEl, llicenciat en geografia i tècnic pro-
tecció civil.

Cursos impartits al COAATT:
Aquest any 2014, hem incorporat la versió del curs 
“online”, ja que sovint teníem sol·licituds d’alumnes 
de fora de Tarragona, i difícilment es consolidava un 
grup complert per a impartir les classes de forma 
presencia.
El curs “online” aquest any 2014 de nivell C, ens ha 
donat la possibilitat d’oferir el curs a grups més re-
duïts, i sense la necessitat de desplaçar-se, més que 
per la sessió presencial i l’exàmen.

CURSOS IMPARTITS DURANT 2014:

n	CURS DE FORMACIÓ BÀSIC PER A TÈCNICS 
COMPETENTS EN ELABORACIÓ DE PLANS D’AU-
TOPROTECCIÓ “NIVELL C” 5a EDICIÓ Presencial

n	CURS DE FORMACIÓ PER A TÈCNICS COMPE-
TENTS EN LA ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTO-
PROTECCIÓ EN L’ÀMBIT DE CATALUNYA “NI-
VELL AB” 2a EDICIÓ Presencial

n	CURS “ONLINE” DE FORMACIÓ PER A TÈCNICS 
COMPETENTS EN LA ELABORACIÓ DE PLANS 
D’AUTOPROTECCIÓ “Nivell C” ÀMBIT LOCAL 
1a EDICIÓ “online”

ALTRES PROPOSTES DE FORMACIÓ CONTINUADA
Tot seguit detallem altres propostes que s’han realit-
zat en el transcurs de l’any 2014

n	CÀLCUL I JUSTIFICACIÓ D’ESTINTOLAMENTS

Presentació
L’objectiu d’aquest taller és aprendre a fer el càlcul 
d’obertures en parets de càrrega de fàbrica de totxo 
amb l’eina Altra Plus.

Objectius:
Repassar conceptes bàsics per a l’estudi disseny i càl-
cul d’estintolaments ordinaris.

Aprendre a resoldre estintolaments amb ALTRA 
PLUS.

Justificar la intervenció de forma complerta i pro-
fessional.

Està dirigit a professionals vinculats amb la cons-
trucció: Arquitectes Tècnics, Arquitectes, Enginyers, 
que tinguin la necessitat de calcular o justificar estin-
tolaments. Nivell tècnic intermedi.

Donades les característiques de l’activitat, la for-
mació és presencial i cal portar l’ordinador personal 
per a la utilització del programa. 

Es seguirà una metodologia de plantejament de 
diversos casos pràctics en què cada alumne, mit-
jançant ordinador, els resol amb l’Altra Plus, prèvia 
introducció teòrica. Finalment cada cas és resolt col-
lectivament.

Ponents:
ENRIC HEREDIA CAMPMANY-GAUDET - Arquitecte 
Tècnic - Consultor D’estructures - Director General 
d’Altre Software

Programa: 
OBERTURA EN PARETS DE CÀRREGA :
- Introducció general
- Descens de càrregues
- Comprovació parets
- Càlcul de l’estintolament
- Cas sistema provisional
- Cas biga única 
- Cas doble biga UPN tangents
- Cas doble biga I
- Cas doble biga parets gruixudes

*D’aquest curs s’han impartit 2 edicions durant l’any 
2014
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n	GESTIONS TELEMÀTIQUES DE L’AGENCIA TRIBU-
TÀRIA - GRATUÏT

Presentació
La presentació telemàtica dels impostos i retencions a 
l’Agencia Tributària, és un tràmit que en principi pot 
ser complex, però que t’estalvia costos i temps a l’ho-
ra de fer aquestes gestions. 
El passat mes de desembre, s’informa als contribu-
ents de la propera obligatorietat de fer aquestes ges-
tions de forma telemàtica.

Ponents:
GABRIEL  PORRAS - Llicenciat en Administració i Di-
recció d’Empreses - Assessor Fiscal Coaatt

Programa: 
TRÀMITS TELEMÀTICS AMB L’AGENCIA TRIBUTÀRIA 

- EL certificat d’usuari: el procés d’obtenció a la 
FNMT.
- Pin 24H
- DNI electrònic

Informació al contribuent en la pàgina de l’Agència 
Tributària.
Obtenció de models i formularis al web .

- Declaracions tributàries .
- Models de recaptació : ajornaments i fraccio-
naments .

La descàrrega de programes d’ajuda .
La seu electrònica . Procediments, serveis i tràmits .

- Els diferents models d’impostos i censos.
- Recaptació, recursos, reclamacions i altres pro-
cediments de revisió.

La seu electrònica. Tràmits destacats .
- Presentació de declaracions a ingressar (obten-
ció del NRC), domiciliacions , amb ajornament, 
negatives i des de fitxer .
- Consulta de declaracions i expedients perso-
nals.
- Novetats y obligacions fiscals 2014.

n	CREA EL TEU WEB EN DOS PASSOS - “NIVELL 
BÀSIC” 1A EDICIÓ

Presentació
Tenir una pàgina web pròpia és la manera més efec-
tiva per donar-se a conèixer a INTERNET.

Fa un temps que tothom volia aparèixer a les 
pàgines grogues, ja que era el mitjà per on la gent 

cercava les seves necessitats. En l’actualitat, INTER-
NET és el lloc de cerca predeterminat. 

El COAATT per tal aportar eines als col·legiats, 
posarà a l’abast un web fet amb la plataforma word-
press amb les 4 plantilles bàsiques ja instal·lades.

En aquest curs l’alumne aprendrà a configurar i 
modificar el seu propi web sense tenir coneixements 
d’informàtica.

L’alumne acabarà el curs amb el seu web onli-
ne i sense cap cost durant el primer any. El COAATT 
regalarà a cada alumne un domini amb el format 
següent:

nomcognom.apatgn.cat 
nomcognom.apatgn.net 
nomcognom.apatgn.es

Ponents:
JAUME CABRE - Informàtic - Departament Informà-
tica COAATT

Programa:
- Visió general del web (plataforma Wordpress).
- Configurar el web.
- Com modificar la imatge del web.
- Creació i modificació de pàgines
- Ús del Media (Repositori de documents del web)
- Com crear una galeria d’imatges d’una obra.
- Aprendre  cerca i instal·lar extensions.
- Taller on els alumnes pondran ensenyar al profes-
sor les modificacions realitzades al web, i es com-
partiran els dubtes i suggeriments que vagin sorgint 
dels diferents webs realitzats en el curs.

*D’aquest curs s’han impartit 2 edicions duran l’any 2014

n	EL VISAT DIGITAL - SIGNATURA DIGITAL I TRA-
MITACIONS TELEMÀTIQUES - GRATUÏT

Sessió informativa sobre el procediment del visat di-
gital i la signatura digital.

En aquesta sessió s’informarà dels aspectes tèc-
nics 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 serà exclusiva per a col·legiats i 
per als usuaris donats d’alta al visat digital del COA-
ATT.

Ponent:
JAUME CABRE - Informàtic - Departament Informà-
tica COAATT

*D’aquest curs s’han impartit 7 edicions duran l’any 2014
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Formació Empreses

n	SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ 
ENERGÈTICAMENT EFICIENTS

n	SISTEMES PER A LA 
IMPERMEABILITZACIÓ D’EDIFICIS-
COBERTES

Jornades Informatives

n	PRESENTACIÓ DEL NOU POUM DE TARRAGONA 
- GRATUÏT

Presentació
El passat 5 de Juliol, es va aprovar, després d’una dè-
cada de propostes i modificacions El nou Pla d’ Orde-
nació Urbanística Municipal ( POUM ) de la ciutat de 
Tarragona.

El nou POUM, aporta modificacions i afectacions 
de considerada importància que cal conèixer, tant a 

l’hora de projectar com en el moment de l’execució 
de l’obra, en tot el territori municipal.

Cal conèixer com serà la nostra ciutat del futur i 
quin paper hem de fer nosaltres com a Tècnics que li 
hem de donar forma.

A càrrec del Sr. Carles Castillo Rosique, actual ter-
cer Tinent d’Alcalde de Seguretat Ciutadana i Territori 
de l’Ajuntament de Tarragona.

Ponents:
CARLES CASTILLO ROSIQUE - Tinent d’alcalde de 
Seguretat Ciutadana i Territori

Cafè Tècnic

n	L’APARELLADOR COM A DIRECTOR D’OBRA - 
GRATUÏT

Presentació
La direcció d’obra, en concret la direcció de l’exe-
cució material, és una de es atribucions que més 
caracteritzen la figura de l’Aparellador. Per portar a 
terme una direcció d’obra, cal tenir en compte molts 
aspectes.

En aquesta jornada podreu comentar amb dos 
tècnics de dilatada experiència en el camp de la di-
recció de l’obra, totes aquelles coses a tenir en copte 
per portar a terme correctament una direcció, tant en 
l’aspecte administratiu i documental, com en l’aspec-
te tècnic i de feina a peu d’obra.

Ponents:
JOSEP  ANGUERA CUBELLS - Arquitecte Tècnic - En-
ginyer d’Edificació - Gabinet Tècnic COAATT.

n	FER UN PRESSUPOST PER GUANYAR-SE UN SOU 
- GRATUÏT- “Càlcul d’honoraris professionals”

Presentació
- Perquè hi ha tanta diferència als pressupostos?
- Baixa temerària?
- Competència deslleial?
- El càlcul dels honoraris professionals, és un tema 
que preocupa a tothom que ha de presentar un 
pressupost. Pressupostos excessivament elevats ens 

poden portar a perdre una feina, i de vegades fins i 
tot un client; pressupostos baixos poden portar-nos 
a fer una feina, on hi hem de posar diners de la nos-
tra butxaca...
- Com podem ajustar un pressupost? Quines son les 
conseqüències de pressupostar per sota cost?
- Companys amb dilatada experiència professional, 
participaran en el debat/tertúlia sobre la situació ac-
tual, i ens donaran consells i pautes de com actuar 
alhora de vendre el nostre producte.

Ponents:
JOSEP BORRAS OBRADÓ, Arquitecte Tècnic, i Pro-
fessor Universitari.
RAMON ROVIRA ROCA: Arquitecte Tècnic, profes-
sional lliberal
JOSEP ANGUERA CUBELLS - Arquitecte Tècnic, Ga-
binet Tècnic COAATT

En la segona part del cafè, un tècnic amb dilatada 
experiència ens explicarà com podem realitzar els 
pressupostos

18:00h Enric Heredia Capmany-Gaudet Director 
Altra Software.
- Reflexions sobre els principals errors en l’elaboració 
de propostes d’honoraris.
- Els honoraris són el fonament de la nostra empre-
sa. Un bon pressupost no és necessàriament garan-
tia d’èxit, però un mal pressupost rarament no aca-
barà en fracàs.
- Conceptes bàsics a l’hora de calcular els preus de 
les nostres feines.
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n	PROJECTE SOLAR DECAThLON 2014 - SISTEMES 
CONSTRUCTIUS: L’ENVOLVENT

Presentació
El COAATT ha signat un conveni de col·laboració 
amb al Universitat Jaume I de Castelló, del qual us 
en fem una breu explicació.

La UJI, participa en el concurs Solar Decathlon 
Europe, certamen internacional per a la construcció 
d’un prototip d’edifici sostenible.

El COAATT aportarà entitats col·laboradores i su-
port tècnic i material per a l’elaboració del prototip 
que es presentarà a Versalles el proper mes de Juliol. 
Gràcies a aquesta aportació tots els col·legiats del 
COAATT tindran la consideració de Soci Solar De-
cathlon.

A canvi, la universitat realitzarà una sèrie d’acci-
ons en benefici del col·legiat, bàsicament orientades 
a la formació i informació a l’entorn de la construc-
ció sostenible.
En aquesta primera sessió ens informaran sobre què 
és el Solar Decathlon, i ens presentaran el prototip 
de l’equip i les característiques tècniques de l’envol-
vent.

Ponents:
TERESA GALLEGO NAVARRO - Arquitecta Tècnica i 
Enginyera d’Edificació - Professora de Quality Ma-
nagement a VIA College University i professora de 
la UJI
DAVID  FERNÁNDEZ-CAMUÑAS GALLEGO  - Estu-
diante 4º Grado en Arquitectura Técnica de la Uni-
versitat Jaume I  - Responsable de construcción de 
équipe VIA UJI

Programa:
- Introducción al proyecto de équipe VIA UJI
- Innovación en el proyecto-Fase de definición de sis-
temas constructivos.
- Soluciones innovadoras para solucionar las envol-
ventes de edificios para crear edificios más eficien-
tes.
- Descripción de la envolvente éBRICKhouse

n	LES SIS CLAUS PER AL COMPLIMENT DE LA NOR-
MATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PER PART DE 
PROFESSIONALS AUTÒNOMS I PETITES EMPRE-
SES : UNA VISIÓ PRÀCTICA - GRATUÏT

Destinataris
La present jornada s’adreça a tots aquells professio-

nals autònoms i petites empreses que volen saber què 
han de fer per complir amb la normativa de protecció 
de dades i evitar les sancions que poden derivar-se del 
seu incompliment.

Presentació
La implantació de la normativa de protecció de da-
des comporta una obligació més per a l’autònom o 
el petit empresari que, en molts casos, mai acaba 
de tenir clar que pot o no pot fer amb les dades 
personals dels seus clients, quan les pot donar sense 
arriscar-se a una sanció, a qui, como ho pot fer, ... 
L’objectiu de la present sessió és que els assistents 
comprenguin de manera precisa i concreta les obli-
gacions que els afecten d’acord amb aquesta nor-
mativa. A partir d’una presentació sintètica de les 
sis claus bàsiques que comporta la gestió de dades 
a l’empresa, per petita que sigui, s’utilitzarà una me-
todologia pràctica, aportant exemples de com hem 
d’actuar en les situacions més habituals que es po-
den presentar en relació al tractament de les dades 
personals de què som responsables.

Programa:
- Identificació de fitxers i la seva notificació a l’Agèn-
cia de Protecció de Dades : quins fitxers he de notifi-
car i com els notifico?.
- Consentiment de l’interessat per al tractament de 
les seves dades personals: què he de fer quan un cli-
ent o un treballador em facilita les seves dades per-
sonals i quines obligacions he de complir en relació 
a aquestes dades?
- Accés de tercers a dades titularitat del responsable: 
el cas de l’encarregat de tractament i el supòsit de 
cessió de dades: com puc transmetre les dades de 
què sóc responsable complint la normativa de pro-
tecció de dades ?
- Aplicació de les mesures de seguretat sobre les da-
des contingudes en els fitxers: ja he notificat als fit-
xers , ara com he de gestionar les dades per complir 
la LOPD ?
- Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
al tractament de dades: què he de fer si rebo una 
notificació d’un client denegant el tractament de les 
seves dades?
- Elaboració del document de seguretat: què és i 
com l’he d’elaborar? L’he de notificar o dipositar en 
algun registre?

Ponents:
EVA ALONSO RODRIGO - Doctora en Dret - Respon-
sable del Servei de Consultoria en Protecció de Da-
des de Betta Consultors.
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n	JORNADA INFORMATIVA: SUBVENCIONS PER A 
LA REhABILITACIÓ D’hABITATGES

RECENT PUBLICACIÓ DE SUBVENCIONS PER A 
LA REhABILITACIÓ D’EDIFICIS I PROPERA PUBLI-
CACIÓ DEL NOU ITE - GRATUÏT

Presentació
L’Agencia de l’habitatge Generalitat de Catalunya 
ha publicat recentment les bases reguladores de les 
subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’us re-
sidencial. Aquesta oportunitat que tant esperàvem, 
juntament amb la previsió de la publicació del nou 
ITE en un termini de pocs mesos, generen la ma-
jor part de dubtes i consultes, per part dels tècnics 
al COAATT, sobre la forma d’intervenir en un futur 
proper (terminis?, concessió de subvencions?, con-
dicions dels sol·licitats?, com afectarà el nou ITE?)

De mans del responsable de la Direcció de Qua-
litat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, Sr. 
Jordi Sanuy i Aguilar i la Sra. Mercè Codina Bigas, 
responsable del Servei de Rehabilitació de l’Habitat-
ge, tindrem l’explicació i resolució de dubtes que po-
den generar aquestes publicacions.

Programa:
- Presentació de la convocatòria de subvencions pu-
blicada el 1 d’agost de 2014. Abast de la convoca-
tòria, condicions i requisits per accedir a les subven-
cions.
- Presentació de les modificacions del nou ITE.
- Resolució de dubtes.
- Tarragona involucrada en les noves estratègies 
d’actuació. La fundació Tarragona Smart Mediterra-
nean City, l’Ajuntament de Tarragona i el COAATT 
presentaran la seva estratègia per a la formació de 
tècnics especialistes en rehabilitació energètica.

Ponents:
JORDI SANUY AGUILAR - Director de Qualitat de 

l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge
MERCE CODINA BIGAS - Responsable del Servei de 
Rehabilitació de l’Habitatge, de la Generalitat de Ca-
talunya

n	LA CÈDULA D’hABITABILITAT - TRAMITACIÓ DE 
IMPRESOS I GESTIÓ DEL DOCUMENT - GRATUÏT

Presentació
Des del Departament d’Habitatge s’ha comunicat al 
COAATT que els certificats de segona ocupació eme-
sos pels col·legiats de vegades no contenen tota la 
informació necessària, o aquesta és errònia, per a la 
concessió de la cèdula d’habitabilitat.

D’altra altra banda, el gabinet tècnic rep sovint 
consultes sobre com omplir els impresos, i com cal 
interpretar alguns apartats el Decret.

Per aquest motiu, es proposa una jornada infor-
mativa, impartida conjuntament pels responsables del 
Departament d’Habitatge i els tècnics del gabinet, on 
es resoldran els dubtes generats a l’hora de realitzar 
una certificat d’habitabilitat, i que evitarà que s’hagin 
de tramitar i resoldre un nombre tan important de re-
queriments, amb el consegüent estalvi de temps.

Continguts:
- El certificat d’habitabilitat - Contingut essencial - De-
cret d’habitabilitat aplicable - Estances essencials
- Esmenes - Inspecció dels habitatges - Conseqüèn-
cies de certificacions errònies - Tramitació telemàtica 
- Cercador de cèdules emeses - Dubtes sobre aspectes 
tècnics

Ponents:
JOAN VIANNEY ARBELOA I RIGAU - Cap Del Servei 
Territorial D’habitatge A Tarragona
JOSEP MARIA JUNCOSA ARAGONèS - Arquitecte 
Tècnic - Cap De La Secció De Qualitat En Edificació
JOSEP ANGUERA CUBELLS - Arquitecte Tècnic - Engi-
nyer D’edificació - Gabinet Tècnic COAATT.
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Forma’t desde casa:
videoconferències compartides

Les videoconferències són cursos que s’organitzen 
en altres col·legis d’Arquitectes Tècnics, els quals 
ofereixen la possibilitat de participar-hi amb aquesta 
tecnologia. Cal disposar d’un ordinador amb conne-

xió a internet, i un cop realitzada la inscripció se us 
enviarà el codi d’accés per poder seguir la xerrada, 
en el mateix moment en que s’està portant a terme.

Es pot interactuar amb el ponent, a través del 
correu electrònic o web cam, i participar del curs 
com si estiguessis a l’aula, però això si, des d’allí on 
et trobis.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE ARQUITECTOS TÉCNICOS. 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PERSONAL

IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS EXISTENTES

COAAT GUIPÚZKOA

METODOLOGíA DEL ESTUDIO DE LESIONES EN LOS EDIFICIOS
INSPECCIÓN Y REhABILITACIÓN

CÁLCULOS SENCILLOS DE REhABILITACIÓN

COAAT GUIPÚZKOA

COAAT GUIPÚZKOA

EL TÉCNICO DE CABECERA
Nuevas Sinergias en el Sector. Oportunidades y Nichos de Trabajo.

TRATAMIENTOS A REALIZAR PARA SOLVENTAR LOS PROBLEMAS 
EXISTENTES EN LA ENVOLVENTE DE UN EDIFICIO

COAAT HUESCA

PATOLOGíA Y REhABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS
Módulos II y III
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 PUBLICACIONS TÈCNIQUES

Col·lecció MANUALES PROFESIONALES

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

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

Autor:
Jorge Marcó Gratacós

LA CARGA DE FUEGO Y EL 
RIESGO DE INCENDIO. Pará-
metros de cálculo

Autor:
Félix González Redondo

APRENDIENDO ESTRUCTURA A 
TRAVÉS DE 11 CASOS INÉDI-
TOS

Asoc. de Consultores de 
Estructuras (coord.)

LA SEGURIDAD EN LAS 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Autor:
Fructuós Mañà i Reixach

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

Autor:
Josep Solé Bonet

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

Autor:
Josep M. Querol Noguera

PREVENCIÓN DE hUMEDADES 
I. ‘Prevención de humedades 
en cubiertas y en edificacio-
nes enterradas’

Autors:
Lino Cuervo Menéndez i 
Tomás Ferreres Gómez 

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

ADAPTATS AL Codi Tècnic de l’Edificació



44

C
O

A
A

TT
 •

 m
em

òr
ia

‘1
4

Col·lecció QUADERNS TÈCNICS

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

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

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

Les bastides: recomanacions 
per al muntatge, manteniment 
i desmuntatge

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

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

Intervenció administrativa de 
les activitats amb incidència 
ambiental

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

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

Decret 141/2012, 
sobre les condicions 
d’habitabilitat dels 
habitatges i de la 
cèdula d’habitabilitat
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DISTRIBUCIÓ I VENDA
Tel.: 977.212.799 (ext. 5) - 977.212.900
a.e.: publicacions@apatgn.org

PATROCINI I PUBLICITAT
a.e.: serveisexterns@apatgn.org

A més de l’oferta que es fa mitjançant el web col·legial, es mantenen acords de distribució amb diverses lli-
breries que faciliten l’arribada de les publicacions a tot el territori i a molts més professionals. Al llarg de 2015 
s’espera posar en marxa la Botiga Virtual del COAATT, que a més d’aquestes publicacions comercialitzi la resta 
de productes del COAATT.

ON TROBAR LES PUBLICACIONS DEL COAATT

LLIBRERIES ‘Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell’
Botigues a Barcelona – Girona – Tarragona – Lleida
A internet: www.eupalinos.com
LLIBRERIES DE LA GENERALITAT
Botigues a Tarragona – Barcelona – Lleida – Girona – Illes Balears – País Valencià – Madrid - Sardenya 
A internet: www.llibreria.gencat.cat
LIBRERíA TÉCNICA FORMATOS
Botiga a A Coruña
A internet: www.libreriaformatos.com
VUESTROS LIBROS SIGLO XXI
Botiga a 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
Botiga a Madrid
A internet: www.ingenieriayarte.com
NAOS LIBROS
Botiga a Madrid
A internet: www.naoslibros.es
LIBRERíA INTER-TÉCNICA
Llibreria de la Univ. Politècnica de València
A internet: www.inter-tecnica.com
*BELLISCO EDICIONES
Botiga a Madrid
A internet: www.belliscovirtual.com
*LIBRERíA ERSA
Botiga a Sant Sebastià
A internet: www.ersasl.es
*LIBRERíAS OLETVUM
Botiga a Valladolid
A internet: www.oletum.com
*ALSUR LIBRERíA
Botiga a Granada
*DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR - LIBRERíA GONZÁLEZ PALENCIA
Botiga a Múrcia
A internet: www.diegomarin.com

*Noves llibreries que ens han fet comandes durant l’any 2014.
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guia de serveis

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

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

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

Centralitza l’assessorament en l’exercici professional, d’acord amb la Llei de Col·legis Professionals, tant en l’as-
sessorament 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, un dubte fiscal o 
laboral i qualsevol consulta per a l’exercici professional.

 ATENCIÓ I ASSESSORAMENT AL COL·LEGIAT

COMUNICACIÓ DIRECTA AMB EL COAATT

Centraleta: 977 212 799 • Fax: 977 224 152

info@apatgn.org · secretaria@apatgn.org

SECRETARIA

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

Centralitza els següents serveis:
 Atenció al col·legiat
 Col·legiacions
 Acollida i informació als nous col·legiats
 Gestió amb les mutualitats
 Registre de documentació
 Gestió de Societats Professionals
 Activitats socials i de representació
 Emissió de certificats i compulsa de documentació
 Atenció a consumidors i usuaris
 Tràmits i relació documental amb altres col·legis i entitats

ASSESSORIA

Assessors externs del COAAT

ASSESSORIA JURíDICA

Sr. Xavier Escudé (Tarragona)
Sr. Cèsar Aguirre (Tarragona)

Sr. Ricard Foraster (Reus)

ASSESSORIA FISCAL

Porras Garcia Assessors

ASSESSORIA LABORAL

Assessoria Félix González
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Registres
presencials

Registres
telemàtics

Visat i registre professional 

 2010 2011 2012 2013 2014

Total Registres 8.749 6.229 6.118 9.110 9.093

Total Registres Presencials 8.644 5.546 4.596 4.800 2.787

Total Registres Telemàtics 105 683 1.522 4.310 6.306

% Registres Telemàtics respecte total registres
al COAATT

1% 11% 25% 47% 69%

ASSESSORAMENT ADMINISTRATIU DE VISAT

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	so-
bre els aspectes formals i econòmics relacionats 
amb el visat professional.

•	 Registra	i	valida	la	documentació	administrativa	i	
tècnica presentada, presencialment o mitjançant 
el visat digita, al visat, en compliment del marc 
legal vigent.

•	 Gestiona	la	documentació	relativa	al	visat	profes-
sional intercol·legial.

•	 Assessora	sobre	els	cost	de	la	gestió	col·legial,	en	
tots els processos derivats de la gestió del regis-
tre i certificació.

 
Al passat 2014 el COAATT va tramitar el visat o re-

gistre de 9.093 intervencions professionals, gairebé 
el mateix nombre que les realitzades al 2013.

Del total, un 30% s’han realitzat de manera presenci-
al i un 70% utilitzant la plataforma de visat digital.

Pel que fa a la distribució geogràfica, 529 visats, més 
d’un 5%, corresponen a intervencions realitzades 
per tècnics de fora de la província de Tarragona.

El fet més remarcable: el sistema digital com a prin-
cipal eina pel visat/registre de treballs professionals. En-
tre 2013 i 2014 s’ha incrementat en un 50% el nombre 
de visats digitals realitzats i ja gairebé el 82 % dels col-
legiats l’utilitza de manera habitual.

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

Font: Col·legi d’Aparella-
dors, Arquitectes Tècnics 

i Enginyers d’Edificació de 
Tarragona
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Visat i registre professional COAATT 2014
Altres 

col·legis 
2014

Anteriors

INTERVENCIÓ
 PROFESSIONAL

Total Dig. Pres. % Dig. % Pres. 2012 2013 % 13/14

Coordinador en projecte i/o 
redacció estudi seguretat i 
salut

11 7 4 63,64% 36,36% 4 6 3 266,67%

Coordinador en projecte i/o 
redacció estudi bàsic seguretat 
i salut

333 224 109 67,27% 32,73% 54 305 258 29,07%

Coordinador durant l’execució 
de l’obra (Inclou l’aprovació 
dels plans)

418 255 163 61,00% 39,00% 87 358 298 40,27%

Coordinador en projecte i/o 
redacció estudi seg. I salut i 
coordinació a execució (inclou 
aprov.)

20 10 10 50,00% 50,00% 6 25 25 -20,00%

Coordinador en projecte i/o 
redacció estudi bàsic i coordi-
nador execució (inclou aprov.)

192 120 72 62,50% 37,50% 36 149 147 30,61%

Projecte i Direcció 527 335 192 63,57% 36,43% 74 503 433 21,71%

Projecte 31 15 16 48,39% 51,61% 1 30 28 10,71%

Direcció d’Obra (Aparellador 
Exclusivament)

268 143 125 53,36% 46,64% 27 198 221 21,27%

Direcció de l’execució mate-
rial.(Aparellador i Arquitecte)

305 181 124 59,34% 40,66% 73 268 253 20,55%

Projecte de legalització 
d’obra.

28 22 6 78,57% 21,43% 5 22 25 12,00%

Legalització de direcció 
d’obra.

8 6 2 75,00% 25,00% 2 4 2 300,00%

Legalització de l’execució 
material

2 1 1 50,00% 50,00% 0 12 3 -33,33%

Estudi de programa i direcció 
de control de qualitat

262 132 130 50,38% 49,62% 12 263 246 6,50%

Estudi de programa de control 
de qualitat.

66 66 0   66 0 0  

Direcció de control de quali-
tat.

10 8 2 80,00% 20,00% 0 7 16 -37,50%

Projecte d’activitats 204 116 88 56,86% 43,14% 9 177 186 9,68%

Plans d’emergencia 3 3 0 100,00% 0,00% 1 1 0  

Programa i Seguiment 0 0 0   0 0 0  

Programació 0 0 0   0 0 0  

Seguiment de la programació 0 0 0   0 0 0  

Racionalització,planificació i 
programació d’obres

0 0 0   0 0 0  

Projecte i direcció de 
parcel·lació

2 2 0 100,00% 0,00% 1 1 2 0,00%

Projecte de parcel·lació 14 6 8 42,86% 57,14% 1 6 16 -12,50%

Direcció de parcel·lació 1 1 0 100,00% 0,00% 0 0 0  

Reparcel·lació 12 10 2 83,33% 16,67% 0 5 1 1100,00%

Estudi i comprovació d’ofertes 0 0 0   0 0 0  

Relacions valorades 0 0 0   0 0 0  

Memòries valorades 178 75 103 42,13% 57,87% 1 143 176 1,14%

Revisió de preus i ajust pres-
supost

0 0 0   0 0 0  
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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 re-
quereix: nous serveis, nous espais de treballs, aprofundir 
en la 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, estudi-
ants i a la societat en general.
Els serveis tècnics ofereixen:

•	 Assessorament	tècnic	relacionat	amb	l’	àmbit	tèc-

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

tat 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 es-
tudiants. 

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

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

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

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

•	 Representacions	del	COAATT.
L’assessorament tècnic i professional vers els col-

legiats realitzat al 2014 des del gabinet tècnic del COA-
ATT es concentra en aspectes formals i tècnics de la do-

Valoració d’inmobles (taxació) 29 14 15 48,28% 51,72% 1 17 36 -19,44%

Valoració de terrenys i solars 
(taxació)

3 2 1 66,67% 33,33% 1 4 7 -57,14%

Informes, dictàmens i recon-
neixements

236 134 102 56,78% 43,22% 6 227 219 7,76%

Actuacions pericials / arbitrat-
ges

13 5 8 38,46% 61,54% 0 23 16 -18,75%

Certificats 97 58 39 59,79% 40,21% 2 141 109 -11,01%

Certificats per a espectacles. 1 1 0 100,00% 0,00% 0 0 0  

Certificats per a bastides 1 1 0 100,00% 0,00% 0 0 0  

Certificats d’habitabilitat 4.415 3.248 1.167 73,57% 26,43% 57 3.041 5.126 -13,87%

Inspecció tècnica d’edificis 88 53 35 60,23% 39,77% 0 139 122 -27,87%

Certificació energètica 
d’edificis

1.295 1.046 249 80,77% 19,23% 0 0 1.113 16,35%

Col·laboracions tècniques 6 4 2 66,67% 33,33% 2 1 4 50,00%

Consultes tècniques/diligències 0 0 0   0 1 0  

Assessorament i gestió econó-
mica

0 0 0   0 1 1 -100,00%

Amidament edificació 12 0 12 0,00% 100,00% 0 19 14 -14,29%

Amidament terrenys i solars 2 2 0 100,00% 0,00% 0 4 3 -33,33%

Delimitar i/o replanteig 
d’edificació

0 0 0   0 4 1 -100,00%

Delimitar i/o replanteig te-
rrenys/solars

0 0 0   0 2 0  

Amidament unitats d’obra 
(plànol/obra)

0 0 0   0 11 0  

TOTAL 9.093 6.306 2.787 69,35% 30,65% 529 6.118 9.110 -0,19%

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona; 
Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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cumentació, la revisió de treballs, les novetats legals, la 
capacitat professional, els honoraris professionals, el 
càlcul de costos, el visat digital o la valoració de soluci-
ons constructives puntuals. L’atenció als col·legiats con-
forma més del 70 % de les consultes ateses.

CONSULTES I ASSESSORAMENT TÈCNIC
20

10

20
11

20
12

20
13

20
14 % 13/14

Col·legiats 690 624 645 626 645 3,04%

Particulars i 
professionals

205 312 355 315 253 -19,68%

Informes 
tècnics o 
comercials

18 8 3 31 6 50,00%

Globalment el nombre de consultes realitzades al gabi-
net tècnic respecte de 2013 baixa un 7%. Al 2014 s’han 
realitzat un total de 904 consultes. 

Per destinataris, l’atenció a particulars i altres agents 
cau més d’un 18 %, i les consultes de col·legiats pugen 
un 3 % respecte de 2013. 

La redacció d’informes tècnics o comercials arriba 
fins a 6 al 2014. S’ha informat sobre aspectes legals o 
bibliogràfics, sobre diferents aspectes del CTE o la segu-
retat i salut a les obres de construcció

L’espai web relacionat amb l’àrea tècnica del COA-
ATT va rebre 4.574 visites, un 18 % menys que al 
2013, i 4.605, aproximadament el mateix percentatge 
que al 2013, l’espai de recursos documentals, un lloc 
relacionat amb la consulta o la descàrrega de docu-
mentació.

El nombre de consultes que han realitzat els estudi-
ants d’arquitectura tècnica en relació a temes d’asses-
sorament tècnic i professionals, un aspecte cada vegada 
més important, conserva el resultat respecte del passat 
2013.

L’assessoria de particulars baixa gairebé fins un 20 
% respecte de 2013. S’han realitzat unes 253 consul-
tes relacionades habitualment amb els certificats d’ha-
bitabilitat, la inspecció tècnics d’edificis i la certificació 
energètica d’edificis.

Des del gabinet s’ha gestionat la redacció i tramita-
ció de 88  inspeccions tècniques d’edificis per al Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat l’any 2014.

SERVEI D’INSPECCIÓ I GESTIÓ D’ACCIDENTS

Aquest servei  atén les necessitats dels col·legiats en cas 
d’un accident laboral en obres de la seva responsabili-
tat, discrepàncies tècniques o gestió de renúncies .

En aquest casos un tècnic del Gabinet Tècnic es des-
plaça al lloc de l’accident per elaborar un informe o per 
reconèixer l’obra i informar de les incorreccions en ma-
tèria de seguretat laboral o altres temes.

L’any 2014 el servei no ha realitzat cap inspecció re-
lacionada amb accidents laborals i ha participat en 3 
judicis  relacionats amb temes d’honoraris de tècnics. 
S’han realitzat  un total d’11 intervencions en relació 
a renúncies sol·licitades pels tècnics o els promotors. 

S’han realitzat 8 intervencions en temes d’atribucions 
de tècnics als que se’ls  hi negava la llicència d’obres 
per entendre que no eren  competents per als treballs 
que realitzaven. S’ha col·laborat en la elaboració d’un 
conveni amb una entitat municipal. S’ha realitzat el se-
guiment d’una llicència donada de forma inadequada  
amb  escrits al Síndic de Greuges i la Generalitat. 

Es continua col·laborant amb la Comissió Admi-
nistrativa del Consell de Col·legis de Catalunya i amb 
l’Agencia de l’Habitatge, per la nova redacció del decret 
de la ITE i amb ITEC per l’elaboració d’un Llibre d’estil,  
per la redacció del nou informe ITE.

A més es continua assessorant als tècnics en l’elecció 
de l’assegurança  adequada i les cobertures adients per 
els treballs que realitzen. 

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

ESPAI DEL COL·LEGIAT

El COAATT disposa a la seu col·legial dos espais de tre-
ball per als col·legiats.

ESPAI DEL COL·LEGIAT: Sala de treball i reunions ubi-
cada a la planta superior i que compta amb un terminal 
informàtic amb connexió a Internet, telèfon, fotocopia-
dora i material d’escriptori a disposició dels col·legiats. 

En aquest espai es poden trobar també tots els for-
mularis 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 prepara 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 des-
tinat a oferir als col·legiats un lloc on treballar.

Compta amb un terminal de treball que inclou el 
programari ofimàtic bàsic, connexió a Internet, impres-
sores 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 subjec-
tes 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 en-
derroc
 - Prevenció de riscos PRLC, Lex Nova
•	 Càlcul	d’estructures
 - Cyppe

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

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

La missió d’aquest servei és la de recollir, sistematitzar i fer accessible la informació, en qualsevol suport i format, 
per tal de donar resposta a les demandes dels col·legiats i dels departaments del propi col·legi en el desenvolupa-
ment de la seva tasca professional i suport en l’actualització de coneixements i la formació reglada.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I BIBLIOTECA COAATT

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consultes i prèstec 895 816 1.511 1.724 1.673 1.463 1.166 432 398
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SISTEMES D’INFORMACIÓ

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

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

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

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

Gestió de contrasenyes i perfils d’usuari: 
Des d’aquest departament es gestiona també l’ac-
cés dels col·legiats a les plataformes pròpies del Visat 
/ Registre Digital, i a tota la informació professional i 
econòmica que es proporciona des del lloc web (Àrees 
restringides), i Despatx AT. Cal contactar amb aquest 
departament per sol·licitar  perfils d’accés, o canvis de 
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 2014 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 im-
prescindible 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, softwa-
re tècnic, eliminació de virus, recuperació de dades, etc.

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 d’interès sobre treball a l’estranger.

•	 Pèrits	judicials.	Es	revisa	i	envia	periòdicament	a	les	Administracions	públiques,	partits	judicials	i	altres	profes-
sionals, 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 85 col·legiats residents, i les llistes de pèrits judi-

cials enviades al Departament de Justícia i els diferents partits judicials del Camp de Tarragona, per 53 col·legiats.
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Tipus d’intervenció Ofertes rebudes Realitzades %

Aixecament planimètric 1 0 0,00%

Amidaments 0 0  

Cèdula habitabilitat 79 52 65,82%

Certificat eficiència 26 13 50,00%

Altres Certificats 1 1 100,00%

Coordinació 0 0  

Direcció d'obra 1 1 100,00%

Expedient d'activitat 2 0 0,00%

Informe 4 4 100,00%

ITE 0 0  

Legalització 2 2 100,00%

Memòria valorada 0 0  

Divisió horitzontal 1 1 100,00%

Projecte de segregació 0 0  

Projecte i direcció 0 0  

Taxació 2 1 50,00%

Estudis de seguretat 1 1 100,00%

Llibre de l'edifici 1 0 0,00%

Projecte d'obra 0 0  

TOTAL 121 76 62,81%

Els certificats d’habitabilitat baixen més d’un 45 %. Tot 
i així, actualment representen 2 de cada 3 ofertes de la 
borsa de treball.

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 1.299 consultes, i el de certificats 
d’habitabilitat 330. En conjunt, les llistes han rebut 
3.006 consultes.

Les ofertes de particulars realitzades al 2014 baixen 
globalment respecte 2013 més d’un 39 %. La baixada 
més representativa es produeix amb els informes, les 
inspeccions tècniques d’edificis, les taxacions i els ex-
pedient d’activitat: s’han sol·licitat al voltant d’un 65 % 
menys respecte de l’any anterior. 

Borsa de treball COAATT. Particulars

 2010 2011 2012 2013 2014

Aixecament planimètric 0 1 4 1 0

Amidaments 0 0 2 0 0

Cèdula habitabilitat 160 132 141 96 52

Certificat eficiència 0 0 0 4 13

Altres Certificats 3 2 1 0 1

Coordinació 0 1 0 0 0

Direcció d'obra 1 8 0 3 1

Expedient d'activitat 3 7 3 1 0

Informe 5 7 14 5 4

ITE 0 0 18 7 0

Legalització 2 5 0 1 2
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Memòria valorada 1 1 1 3 0

Divisió horitzontal 0 0 3 0 1

Projecte de segregació 0 0 1 1 0

Projecte i direcció 0 2 0 0 0

Taxació 2 0 7 2 1

Estudis de seguretat 0 0 0 0 1

Llibre de l'edifici 0 1 0 0 0

Projecte d'obra 0 3 0 1 0

TOTAL 177 170 195 125 76

Pel que fa a les empreses les sol·licituds baixen al vol-
tant del 15 % respecte de 2013, un fet que no fa sinó 
reflectir l’actual situació econòmica i professional. Les 

ofertes son principalment d’empreses de taxació i cons-
tructores. 

Ofertes realitzades.
Borsa de treball del COAATT

350
300
250
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50
0

2010 2011 2012 2013 20142005 2006 2007 2008 2009

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. 

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 

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, ta-
químetres i escleròmetres tenen el corresponent certifi-
cat 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 au-
torització per escrit d’aquest.
- Els serveis de lloguer que sobrepassin els 7 dies s’incre-
mentaran en un 50%. 
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SERVEIS EXTERNS

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

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

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

preses externes al COAATT.
 - Formació externa 
 - Assegurances

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

Formació externa 
S’han portat a terme els contin-
guts de l’acord de col·laboració 
amb la Universitat Jaume I de 
Castelló per a donar suport a 
la seva candidatura en el con-
curs internacional SOLAR DE-
CATHLON 2014, i a canvi la 
universitat ofereix formació al 
nostre col·lectiu en condicions 
preferents.

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
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Assegurances
Des de ASSEGURCOAATT, agencia exclusiva de MU-
SAATT es  continuen oferint els mateixos serveis,

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

Publicitat
A fi de donar contingut tècnic i cobrir les despeses de les 
publicacions corporatives, des del departament de Ser-
veis Externs s’ofereix a les empreses la possibilitat de po-

der incloure articles o anuncis publicitaris a les diferents 
publicacions que es realitzen.

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

Durant l’any 2014 s’ha treballat per aconseguir patroci-
nadors permanents, empreses amb les quals s’han signat 
convenis de col·laboració.

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 rendabilit-
zar-los i donar a conèixer el nostre col·lectiu a la societat.

Per això, ofereix la Sala d’actes, la Sala polivalent i 
l’Aula d’informàtica a aquelles entitats que volen realit-

zar xerrades, cursos o exposicions en un ambient famili-
ar, i tranquil.

Arrel d’aquesta difusió durant l’any 2014 el col·legi 
d’Apis de Tarragona ha realitzat diferents cursos a la nos-
tra sala i també s’hi ha portat a terme reunions de comu-
nitats de veïns.

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

Centre COAATT
S’ha promocionat el Centre COAATT com a  centre de negocis. Es un espai ampli i agradable, per a portar a terme 
l’activitat professional.

S’han signat dos contractes de cessió d’espai al CentreCOAATT.
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ESPAI DE DIFUSIÓ D’ACTIVITATS NO PROFESSIONALS DELS COL·LEGIATS COAATT 

Des del COAATT oferim un servei de difusió d’activitats paral·leles a la d’aparellador, totalment gratuït, per a tots 
els nostres col·legiats i col·legiades.

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 desen-
volupament 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 les Comunicacions del COAATT a l’entorn tecnològic, amb la voluntat d’aprofitar-ne els 
avantatges sense perdre el rigor de la publicació impresa. Actualment, mitjançant l’ús de la plataforma gratuïta 
‘Mailchimp’, totes les Publicacions del COAATT (‘Recordeu’, ‘Comunicacions’, ‘Enllaç’ i ‘TAG’) s’estan enviant en 
format electrònic al 83% dels col·legiats.

A més, durant  l’any 2014, continuant amb l’estratègia d’estalvi de costos i de millora de la comunicació (més 
directa i ràpida), i per tal de que les Publicacions que edita el COAATT es puguin llegir correctament als dispositius 
digitals (smartphone, tablet), ens hem adaptat al servei en línia ‘Issuu’, que permet la visualització de material di-
gitalitzat electrònicament, de forma realista i personalitzable. Actualment tenim les següents publicacions en línia: 
revistes TAG (Núm. 1 al 72), butlletins ENLLAÇ (2007 - 2014) i les Memòries d’Activitat (2007 - 2013).

 COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ

Edició: Comunicació i Publicacions
Tel.: 977 212 799 (ext. 5) - 977 212 900
a.e.: publicacions@apatgn.org
Continguts tècnics: gabtec@apatgn.org
Publicitat: serveisexterns@apatgn.org
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Tel.: 977.212.799 (ext. 5) - 977.212.900
a.e.: publicacions@apatgn.org
Arxiu digital: Tots els enviaments de l’any en curs
www.apatgn.org » El Col·legi » Publicacions » 
Comunicacions amb el Col·legiat

RECORDEU · Agenda d’activitat del COAATT. L’enviament per correu electrò-
nic de les activitats setmanals al llarg del 2014, amb un total de 32 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 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 al butlletí informatiu 
‘ENLLAÇ’, i al web col·legial.

Puntualment, s’elaboren monogràfics sobre temes d’especial interès. Aquests cor-
reus porten el nom de COMUNICACIONS COAATT. Durant l’any 2014 s’han fet 
un total de 12 monogràfics:

•	 Activitat	formativa	COAATT:	Gener	2014
•	 PREMAAT:	Assemblea	Territorial	de	Mutualistes	de	Tarragona
•	 Sopar	de	Germanor
•	 Activitat	formativa	COAATT:	Maig	-	Juny	2014
•	 Revista	TAG_72
•	 30	de	setembre:	Jornada	formativa	“Edificis	eficients	en	ciutats	intel·ligents.	

Tècniques d’intervenció en la rehabilitació energètica”
•	 Defunció	de	col·legiats
•	 Activitat	formativa	COAATT:	Novembre	2014
•	 Avís	important:	Tancament	del	pàrquing	del	COAATT
•	 Nadal	COAATT	2014:	Felicitació	de	Nadal	-	Calendari	de	festes	i	horaris	-	

Loteria de Nadal - 11è. Recull de dibuix infantil

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

Edició: Comunicació i Publicacions
Tel.: 977 212 799 (ext. 5) - 977 212 900
a.e.: publicacions@apatgn.org
Arxiu digital (2006-2014): Tots els ‘Enllaç’ a 
text complet a: www.apatgn.org » El Col·legi » 
Publicacions » Comunicacions amb el Col·legiat
Per rebre l’Enllaç per correu-e:
Comunicar-ho a la Secretaria del COAATT

És el butlletí informatiu de comunicació del COAATT 
amb tots els col·legiats amb una periodicitat bimensual 
o trimestral, en funció de la informació a comunicar.

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

L’Enllaç en curs, i tots els anteriors, es troben disponi-
bles a l’arxiu obert del web col·legial i ara també al servei 
en línia ‘Issuu’.

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 periodici-
tat i format que l’’Enllaç’ en paper. 

INFORMATIU Enllaç
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REVISTA TAG

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 profes-
sió i el seu context a la província. Es publica quadrimes-
tralment, i recull temes relacionats amb el sector profes-

sional 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 com-
plerta (1993-2014).

A partir del TAG Núm. 71 (2n quadrimestre 2014), 
l’enviament  de la revista s’ha realitzat únicament mit-
jançant el format electrònic, fomentant així la bústia 
electrònica com a canal de comunicació, reduint la des-
pesa material i econòmica.  La revista TAG es continua 
enviant en format paper a totes les administracions, as-
sociacions de constructors, biblioteques i altres entitats 
de serveis, així i com als col·legiats que així ho hagin 
sol·licitat de manera expressa.  

Al llarg de 2015 s’espera la inclusió de la revista TAG 
dins el repositori RACO (Revistes Catalanes amb Accés 
Obert).

TAG. Núm. 70 (1r quadrimestre 2014)

JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2017: Entrevista a Javier Villamayor, tinent d’al-
calde de Tarragona
CIUTATS INTEL·LIGENTS: Smart City: repensando el mundo desde la ciudad. Más allá 
de la moda, una Sociedad Smart
CIUTATS ACCESSIBLES: Smart Accessibility City. Diagnosi general de l’accessibilitat a 
l’entorn urbà
GABINET TÈCNIC: Dades de síntesi. 3r trimestre 2013
LA PROFESSIÓ: Entrevista a Jordi Sanuy. Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilita-
ció de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. De quan hi havia fissures i no esquer-
des. El valor de la prueba pericial
TERRITORI: El Camp de Tarragona, noves perspectives, antics frens
PATRIMONI: Entrevista a Imma Teixell, arqueòloga municipal de Tarragona. Arquitectu-
ra Modernista de Reus (VI)
ESPAI AL TEMPS: El bergantí Paquete de Tarragona (1850)
ACTIVITAT COL·LEGIAL: Exposició de Roberto Martí i Pere Mora. Campanya de Nadal 
de la Fundació Tarragona Unida

TAG. Núm. 71 (2n quadrimestre 2014)

L’ENTREVISTA: Carles Sala, secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat 
de Catalunya

GABINET TÈCNIC:  Dades de síntesi. 4t trimestre 2013 i 1r trimestre 2014
CIUTATS ACCESSIBLES: Turisme accessible i atenció al públic amb discapacitat i al-

tres necessitats diverses. Responsabilitat i aspecte legislatiu de l’accessibilitat. Re-
forma de la plaça de l’Església de Bonavista

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: L’edifici 112 de Reus. Solar Decathlon Europe 2014
ASSESSORIA La LOPD: Pèrits judicials
ARQUITECTURA: 1r Premi Fundació Alejandro de la Sota
PATRIMONI: Un passeig pel Montsant, la muntanya beneïda. Arquitectura Moder-

nista de Reus (VII)
ACTIVITAT COL·LEGIAL: Exposició de Sílvia González

Consell de Redacció: info@apatgn.org
Col·laboracions: Comunicació i Publicacions
Tel.: 977.212.799 (ext. 5) / 977.212.900
a.e.: publicacions@apatgn.org
Arxiu digital (1993-2014): Totes les revistes TAG 
a text complet a: www.apatgn.org » El Col·legi » 
Publicacions » Publicacions Institucionals
Publicitat: serveisexterns@apatgn.org
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ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ

Consultes:  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 (2005-2014): Totes les aparicions del COAATT en 
premsa a text complert, a:
www.apatgn.org >> El Col·legi >> Publicacions >> Publicaci-
ons institucionals >> Dossier de Premsa

Part de les responsabilitats del COAATT, es 
centren en la difusió de la professió i l’acti-
vitat professional.

Amb aquest objectiu, i gràcies als esfor-
ços que es venen realitzant en els darrers 
anys en el tractament de dades de visat i ac-
tivitat, el Gabinet Tècnic publica trimestral-
ment 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.

TAG. Núm. 72 (3r quadrimestre 2014)

L’ENTREVISTA: Joan Aregio, secretari d’Ocupació de la Generalitat
GABINET TÈCNIC:  Dades de síntesi. 2n trimestre 2014
FUNDACIÓ TARRAGONA UNIDA: Accés a edificis públics. Projecte de cooperació al 
Nepal
CONSTRUCCIÓ: Entrevista a José Osuna, president de FEGCO
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: Rehabilitació i energia. Bioconstrucció
PATRIMONI: Centre Tarraconense El Seminari.  Arquitectura Modernista de Reus (VIII)
ACTIVITAT COL·LEGIAL: Exposició d’art de Xavi Pino

XARXES SOCIALS

Comunicació i Publicacions
Tel.: 977.212.799 (ext. 5) / 977.212.900
a.e.: publicacions@apatgn.org

La revolució a Internet ha estat marcada pel boom de les 
xarxes socials. Per aquest motiu, i des de l’any 2012, ja te-
nim 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!

XARXES SOCIALS COAATT

Seguidors 2012 2013 2014

Facebook 98 178 237

Twitter 151 455 858

Coaatt
 Tarragona  @COAATT
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CAMPANYA ‘L’aparellador, el teu tècnic de capçalera’

“Vols trobar el tècnic de capçalera més proper?”, és la campanya de premsa i comunicació adreçada al públic 
en general que va iniciar el Col·legi, al mes de juny de 2013, 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 de l’espai 
web d’Atenció i Assessorament a Consumidors i Usuaris: www.aparelladorstarragona.org

CAMPANYA ‘El visat dels col·legis professionals, una garantia per al ciutadà’

“Professionals responsables”, 
és la campanya de comunicació, 
iniciada al mes d’octubre de 2014, en 
defensa dels professionals col·legiats, 
del visat dels col·legis professionals 
així com de prevenció del intrusisme 
i les males praxis, impulsada per 
l’Associació Intercol·legial de 
Col·legis Professionals de Catalunya 
i recolzada pel Col·legi.

Adreçada a la societat, les 
administracions locals, autonòmiques 
i estatals, i també als mateixos 
professionals, aquesta campanya 
defensa la figura del professional 
competent i el dret de la societat de 
contractar amb garanties un tècnic 
competent i competitiu, que tingui la formació adequada i l’habilitació necessària per dur a terme l’encàrrec 
professional.

Proposa a la societat, les administracions i els professionals que apostin per la labor dels col·legis i associacions 
professionals, en favor de la societat i els ciutadans, en tant que regulen l’activitat dels professionals, ordenen 
l’exercici de les respectives professions, verifiquen el compliment dels requisits legals aplicables, actuen 
disciplinàriament quan és necessari i vetllen per la formació continuada dels seus col·legiats i associats. Destacant 
el visat o certificació d’actuació professional com un dels mecanismes de major efectivitat per a la protecció del 
ciutadà i l’usuari dels serveis de professionals tècnics, un sistema de validació documental dels seus treballs que 
dóna garantia d’integritat, habilitació, cobertura de responsabilitat civil i habilitació específica per al seu àmbit 
d’actuació.
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PRESÈNCIA DEL COAATT ALS MITJANS

Durant l’exercici de 2014 s’ha mantingut la presència del Col·legi a la premsa i altres mitjans de comunicació de 
manera gratuïta, degut a la generació de continguts informatius des del propi Col·legi, sumada al reforç extern 
dels nostres periodistes col·laboradors i la rapidesa dels nous mitjans digitals. En aquesta continuïtat ha influït la 
celebració de jornades tècniques, com la realitzada sobre “Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges”, les ac-
tivitats socioculturals organitzades pel Col·legi, les reclamacions davant les administracions vers l’incumpliment de 
les ITE, les reclamacions davant els jutjats alertant de l’augment de l’intrusisme professional, 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.

Seleccionem algunes de les notícies.

80

2011 2012 2013 2014

60

40
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0

Número de publicacions

Publicacions del COAATT als mitjans

PREMSA ESCRITA

Diari de Tarragona. Dimarts, 7 de gener de 2014. “La Muntanyeta recibe 
con alegría a los Reyes Magos”

NotíciesTgn.cat (www.noticiestgn.cat). Dijous, 9 de gener de 2014. 
“La màgia dels Reis d’Orient”

Diari Més. Dijous, 16 de gener de 2014. “Més de 14.000 edificis de la 
província disposen de la certificació energètica”

NotíciesTGN - Publireportatge. Dijous, 16 de gener de 2014. “Més de 
14.000 edificis de la província ja disposen de la certificació energètica”

Diari de Tarragona. Divendres, 7 de febrer de 2014. “El 97% de los edi-
ficios antiguos de la provincia no ha pasado la inspección”

Notícies TGN. Dimecres, 5 de març de 2014. “Els aparelladors reclamen 
el suport de l’Administració per poder tirar endavant la inspecció d’edi-
ficis”

Notícies TGN. Dijous, 10 d’abril de 2014. “El fracàs de la Inspecció Tèc-
nica d’Edificis”

Diari de Tarragona. Divendres, 11 d’abril de 2014. “La inspección técni-
ca de edificios no ha cuajado”

Diari de Tarragona. Dimarts, 20 de maig de 2014. “Muestra de cerámica 
de Sílvia González”

Diari Més. Dimecres, 28 de maig de 2014. “Els aparelladors demanden 
l’Ajuntament per la taxa de la brossa”

Diari Més. Dilluns, 9 de juny de 2014. “Homenatge dels aparelladors”
Diari de Tarragona. Dimarts, 10 de juny de 2014. “El Seminari acoge un 

homenaje a los aparejadores más veteranos”
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Diari de Tarragona. Divendres, 4 de juliol de 2014. “Las viviendas unifamiliares 
deberán pasar la ITE”

Diari de Tarragona. Divendres, 25 de juliol de 2014. “El consistori crea una taxa 
de brossa especial per als qui treballen a casa”

Diari de Tarragona. Dimarts, 12 d’agost de 2014. “Convocatoria de nuevas 
ayudas para la rehabilitación de edificios de viviendas”

Diari Més. Dimarts, 12 d’agost de 2014. “Tornen les subvencions per a la reha-
bilitació dels edificis”

Diari de Tarragona. Dissabte, 6 de setembre de 2014. “Nuevo susto, nuevo 
aviso”

Diari de Tarragona. Dimecres, 17 de setembre de 2014. “Subvenciones para 
rehabilitar edificios”

Diari Més. Dimecres, 17 de setembre de 2014. “Destinen 3,5 milions d’euros 
per subvencionar la rehabilitació d’edificis”

Diari de Tarragona. Dijous, 9 d’octubre de 2014. “Xavier Pino presenta sus 
nuevas obras escultóricas”

Diari Més. Dimecres, 15 d’octubre de 2014. “El COAATT tem un increment 
de l’intrusisme en la validació de treballs”

Diari de Tarragona. Dimarts, 2 de desembre de 2014. “TGN tendrá plan de 
accesibilidad 24 años después de lo exigido por ley”

Diari de Tarragona. Dimarts, 16 de desembre de 2014. “Seis de cada diez 
inmuebles inspeccionados tienen daños graves”

MITJANS EN LíNIA

Tarragona21 (www.tarragona21.com). Dimecres, 8 de gener de 2014. “Els 
Reis arriben a ‘La Muntanyeta’ de mà del COAATT i la Fundació Tarragona 
Unida”

Diari digital delCamp.cat (www.naciodigital.cat). Dimecres, 15 de gener 
de 2014. “ Cada dia es fan uns 69 certificats energètics a Tarragona”

Tarragona21 (www.tarragona21.com). Dimecres, 15 de gener de 2014. 
“Només un 6% dels pisos de la província estan ben aïllats”

Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Dijous, 16 de gener de 2014. 
“Un 90% dels edificis inspeccionats a Tarragona presenten impor-
tants deficiències energètiques”

Diari de Tarragona (www.diaridetarragona.com). Dijous, 6 de febrer de 
2014. “Sólo el 3% de los edificios antiguos en la provincia han pasado la ITE”

Tarragona21 (www.tarragona21.com). Dimarts, 24 de març de 2014. “El 
Col·legi d’Aparelladors de Tarragona envia una carta als jutjats alertant de 
l’intrusisme actual”

Tarragona Radio (www.tarragonaradio.cat). Dimarts, 24 de març de 
2014. “El Col·legi d’Aparelladors de Tarragona alerta de l’intrusisme 
al sector”

NotíciesTarragona (www.noticiestgn.cat). Dijous, 3 d’abril de 2014. 
“El fracàs de la Inspecció Tècnica d’Edificis”

Tarragona21 (www.tarragona21.com). Dijous, 3 d’abril de 2014. “La im-
plantació de la inspecció tècnica d’edificis a Tarragona és ‘molt deficient’”

Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Dilluns, 14 d’abril de 2014. 
“Els aparelladors i arquitectes tècnics alerten que la Inspecció Tècnica 
d’Edificis no ha funcionat i cal cercar altres mecanismes”

Tarragona21 (www.tarragona21.com). Dimarts, 27 de maig de 2014. “El 
COAATT demanda a l’Ajuntament per l’augment de l’impost de recollida d’es-
combraries”

Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Dimarts, 27 de maig de 2014. “El 
COAATT interposa una demanda contra l’Ajuntament per l’augment de l’im-
post de recollida d’escombreries”
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Ebre Digital (www.ebredigital.cat). Dimarts, 27 de maig de 2014. “El 
COAATT interposa una demanda contra l’Ajuntament de Tarragona 
per l’augment de l’impost de recollida d’escombreries”

Noticies TGN (www.naciodigital.cat). Dimart, 27 de maig de 
2014. “Demanden a l’Ajuntament de Tarragona per l’impost 
de la brossa”

VilaWeb (www.vilaweb.cat). Dimecres, 28 de maig de 2014. “ El 
Col·legi d’Aparelladors demanda l’Ajuntament de Tarragona per l’incre-
ment de l’impost de recollida d’escombraries”

Diari de Tarragona (www.diaridetarragona.com). Dimecres, 28 de maig de 
2014. “Los aparejadores llevan al consistorio de Tarragona a los tribunales”

Sucurriculum (www.tarragona.sucurriculum.com). Dimecres, 28 de maig de 
2014. “El Col·legi d’Aparelladors demanda l’Ajuntament de Tarragona per 
l’increment de l’impost de recollida d’escombraries”

La Vanguardia (www.lavanguardia.com/local/tarragona). Dimecres, 28 
de maig de 2014.“El Col·legi d’Aparelladors demanda l’Ajuntament de 
Tarragona per l’increment de l’impost de recollida d’escombraries”

ACN, Agència Catalana de Notícies (www.acn.cat). Dimecres, 
28 de maig de 2014.“El Col·legi d’Aparelladors demanda l’Ajun-
tament de Tarragona per l’increment de l’impost de recollida d’es-
combraries.

Libreprensa (www.libreprensa.es). Dimecres, 28 de maig de 2014.“De-
manden a l’Ajuntament de Tarragona per l’impost de la brossa”

Tarragona21 (www.tarragona21.com). Dimarts, 10 de juny de 2014. “El 
Seminari acull un homenatge als aparelladors”

Tarragona Radio (www.tarragonaradio.cat). Dilluns, 11 d’agost de 
2014. “Tornen les subvencions per a la rehabilitació d’edificis”

NotíciesTGN (www.naciodigital.cat). Dilluns, 11 d’agost de 2014. 
“Tornen les subvencions per a obres de rehabilitació dels edificis”

Circ de Tarragona (www.circdetarragona.com). Dilluns, 11 d’agost de 
2014. “Les rehabilitacions d’edificis tornaran a tenir subvenció després 
de tres anys”

Tarragona21 (www.tarragona21.com). Dilluns, 11 d’agost de 2014. 
“Noves subvencions per realitzar obres de rehabilitació d’edificis”

Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Dilluns, 11 d’agost de 2014. 
“Després de tres anys, tornen les subvencions per obres de rehabilita-
ció dels edificis” 

NotíciesTGN (www.naciodigital.cat). Divendres, 5 de setembre de 
2014. “Crítiques per l’estat d’alguns edificis de la Part Alta de 
Tarragona”

Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Divendres, 5 de setem-
bre de 2014. “L’Ajuntament presenta un seguit de mesures per evitar 
més esfondraments a la Part Alta”

Tarragona21 (www.tarragona21.com). Divendres, 5 de setembre de 2014. 
“El Col·legi d’Aparelladors demana revisar tots els edificis de la Part Alta”

Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Dimecres, 17 de setembre de 2014. 
“Per accedir a la subvenció de la Generalitat per rehabilitar edificis s’haurà 
d’haver passat l’ITE”

Tarragona21 (www.tarragona21.com). Dimecres, 17 de setembre de 
2014. “La Generalitat crida als propietaris d’habitatges a rehabilitar 
els edificis”

SER Catalunya – SER Tarragona (http://www.cadenaser.com/
catalunya/). Dimecres, 17 de setembre de 2014. “Els edificis tarra-
gonins suspenen en manteniment”

Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Dimecres, 15 d’octubre de 
2014. “Els col·legis professionals temen un increment de l’intrusisme en la 
validació dels treballs tècnics”
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RÀDIO

SER Catalunya – SER Tarragona. Dijous, 18 de setembre de 2014. El 
programa “Hoy por Hoy”- Informatiu de SER Tarragona, parlen so-
bre l’estat dels edificis de la Part Alta de Tarragona i recullen l’opi-
nió al respecte del COAATT. Podeu escoltar la notícia al següent 
enllaç:   http://www.cadenaser.com/catalunya/audios/l-informa-
tiu-ser-tarragona-i-radio-reus/csrcsrpor/20140918csrcsrcat_6/Aes/	
(a partir del minut 05:35 al 06:48)

Tarragona Radio (http://www.tarragonaradio.cat). Dijous, 25 de setembre 
de 2014. El programa “Les entrevistes d’actualitat / El Matí de Tarragona Rà-
dio” entrevista al vocal de la Junta de Govern del COAATT, el Sr. Josep Lluís 
Hernández Osma, per parlar sobre les noves subvencions per la rehabilitació 
d’edificis. Podeu escoltar la notícia al següent enllaç: http://www.tarragona-
radio.cat/contingut_programa/noves_subvencions_per_la_rehabilitacio_dedi-
ficis/1/813/6649

TELEVISIÓ

Canal Reus TV. Divendres, 21 de març de 2014, el Sr. Jose Luis Hernández (vocal 
de la Junta de Govern del COAATT) va estar al programa “La setmana - Mi-
ra’t / Capítol 28” de Canal Reus TV, parlant sobre les Inspeccions Tècniques 
d’Edificis a les comarques de Tarragona. Podeu veure i escoltar el programa 
al següent  enllaç: http://canalreustv.xiptv.cat/la-setmana-mirat/capitol/no-
es-revisen-edificis

“Notícies 12” – TAC12 Televisió (http://tac12.xiptv.cat/noticies-12). Di-
mecres, 17 de setembre de 2014, el programa “Notícies 12” es fa ressò 
de la Jornada que es va fer al COAATT sobre “Subvencions per a la re-
habilitació

 SERVEIS A EMPRESES I PARTICULARS

APARELLADORSTARRAGONA.ORG. Servei d’atenció a consumidors i usuaris

L’objectiu de promocionar 
la professió i els col·legiats, 
i que els faciliti la recerca de 
nous clients a Internet i les 
xarxes socials.

L’espai va adreçat a  parti-
culars, comunitats i empreses 
del sector, i pretén conver-
tir-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.

www.aparelladorstarragona.org
Consultes:  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
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Aparelladors Tarragona 2014

Nº de pàgines vistes Nº de pàgines vistes úniques Entrades

Plana inicial 3.101 1.956 1.807

Certificat d'eficiència 1.299 933 652

Cèdula d'habitabilitat 330 245 23

Altres treballs 2.445 1.860 364

Preguntes freqüents 244 217 155

Contacte 129 113 5

Totes les pàgines 7.548 5.324 3.006

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

Publicitat / patrocini:

El COAATT posa a disposició de les empreses del sector 
que ho considerin oportú diferents espais de comunica-
ció per contactar amb més de 500 col·legiats, ens locals, 
gremis de la construcció i altres col·legis professionals.

Cada espai està pensat per satisfer les diferents ne-
cessitats de promoció, difusió, comercialització i  infor-
mació; una eina de comunicació de les empreses del 
sector, ja siguin fabricants, distribuïdors, constructors, 
promotors, despatxos professionals o tècnics. En defi-
nitiva, qualsevol empresa que vulgui arribar als arqui-

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

Els espais són uns mitjans idonis per donar a conèi-
xer els seus productes o serveis i establir contactes amb 
els arquitectes tècnics, usuaris dels espais i serveis, i lec-
tors dels mitjans de comunicació del Col·legi d’Apare-
lladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Tarragona.

Demanda de tècnics:

El Servei d’Assessoria de Treball del COAATT, mitjançant 
l’espai de recerca de tècnics, ofereix a empreses i a l’Ad-
ministració pública la possibilitat de difondre entre els 
col·legiats les seves ofertes de treball o accedir-hi a una 
preselecció de tècnics segons les especificacions indica-
des al formulari de sol·licitud.

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



vida col·legial
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 ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

L’acte d’homenatge que el Col·legi organitza per als 
col·legiats que celebren 50 i 25 anys de professió i 
l’acte de benvinguda als nous tècnics col·legiats, va 
ser tot un èxit d’assistència, de cordialitat, d’home-
natge i de recolzament al col·lectiu.

El Sopar de Germanor i Acte d’Homenatge als 
Col·legiats es va celebrar el divendres 6 de juny al 
Seminari Pontifici de Tarragona, un cop finalitzades 
les grans obres de rehabilitació, iniciant-se amb una 
visita guiada, inclosa la important biblioteca. Es va 
finalitzar al claustre, on es troba situada l’església 
d’estil romànic, on dos violoncel·listes i un violoncel, 
esperaven als convidats amb un repertori musical que 
es va allargar tot l’aperitiu. El lloc que es va escollir 
aquest any, va ser molt ben acollit, perquè moltes de 
les persones assistents a l’acte, havien estudiat a les 
antigues instal·lacions.

Al sopar ens van acompanyar el senyor Carles Sala 
i Roca, secretari d’Habitatge i de Millora Urbana de la 
Generalitat de Catalunya i la senyora Teresa Victòria 
Pelegrín i Casanova, setena tinenta d’alcaldia de Lli-
cències, Comunicacions Urbanístiques i Ambientals, 
Domini Públic i Disciplina Urbanística, de l’Ajuntament 
de Tarragona.

Després del sopar, hi van haver els parlaments del 
president del COAATT i de les autoritats convidades, i 
es va procedir a l’entrega de les insígnies commemo-
ratives als guardonats que celebraven els 50 i 25 anys 
a la professió.

50 Anys de Professió
Sr. Marià Casas i Hierro
Sr. Francesc Sas i Planas

25 Anys de Professió
Sr. Pedro Orrego i Carrasco

Sra. Maria del Carmen Cárcamo i López
Sr. Josep Maria Guasch i Bové

També es va donar la benvinguda als nous tècnics 
col·legiats, fent-los-els entrega del casc protector que 
els iniciarà en la seva activitat a l’obra.

Nous Col·legiats
Sr. Javier Martín i Gaona

Sra. Raquel Sabalete i Arribas
Sr. Xavier Reynals de Solà

Sra. Alexandra Espinosa i Ciurana
Sr. Oscar Rofes i Llaberia

Sr. Eduard València i Ferré
Sra. Jessica Gaseni i Comes

Sr. Victor Urbán i López

La vetllada es va finalitzar amb una fotografia de 
tots els homenatjats.

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

Informació i difusió: 
Mitjançant l’informatiu ‘Enllaç’, la revista ‘TAG’, els missatges electrònics ‘Recordeu’, Facebook, Twitter i el 
web col·legial.
a.e.: activitats@apatgn.org
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Organitza: Servei de Comunicació i Publicacions del 
COAATT
Tel.: 977.212.799 (ext. 5)
a.e.: publicacions@apatgn.org 

Col·labora: Taller d’Art Cinta Dalmau (Tortosa) · 
http://tallercintadalmau.wordpress.com

El COAATT ha renovat, 
un any més, el conveni 
de col·laboració amb el 
Taller d’Art Cinta Dalmau, 
qui s’ha ocupat de la programació d’exposicions de la 
Sala Polivalent durant el 2014. L’acord es va signar l’any 
2012 amb la voluntat de dinamitzar aquest espai i do-
nar-li una dimensió cultural adreçada tant als col·legiats 
com a la societat.

PROGRAMA D’EXPOSICIONS DEL TALLER D’ART CINTA DALMAU A LA 
SALA POLIVALENT DEL COAATT

L’activitat expositiva, a la Sala Polivalent del COAATT, 
s’inicia amb la inauguració el dijous, 23 de gener de 
2014, de l’exposició ‘Morfosi’, de l’escultor i pintor 
Roberto Martí i l’arquitecte i artista Pere Mora. Aques-
ta exposició d’escultures i pintures ens va mostrar de 
forma gràfica i matèrica una representació de la reali-
tat social actual. Els elements utilitzats, fang refractari 
i pintura, van servir per emfatitzar l’intencionalitat de 
l’obra, havent-hi alternança d’art figuratiu abstracte i 
conceptual. El títol ‘Morfosi’ que el diccionari català 
valencià balear descriu com: procés de formació d’una 
part o d’un òrgan descriu ben bé això, un relat d’una 
forma molt didàctica, el procés de desafecció, anàlisi, 
reflexió i decisió d’un poble que està preparat, és adult, 
cosmopolita i vol ésser protagonista per ell mateix da-

vant el món actual.
Segons els propis artistes “una obra que fa la reflexió 

intimista sobre la difícil relació, per poques vegades sa-
tisfactòria, amb altres persones que conformen la unitat 
política en la que vivim, però que no comparteixen una 
unió sentimental, ni cultural. Cada peça surt de l’inte-
rior profund de l’autor, el títol de cadascuna expressa 
com ell en viu els fets, en representa cada una de les 
fases per les que passa, i respon manifestant-se de for-
ma creativa a cada moment del procés emancipador. 
En fa un auguri final, expressa el desenllaç a la solució 
del conflicte, la seva comunitat rep el coneixement de 
ser un subjecte sobirà, s’enalteix cap a l’infinit per haver 
aconseguit el seu fi per la via més vàlida, el sufragi, ac-
ció que foragita la violència.”

‘MORFOSI’. Mostra d’escultura i pintura de Roberto Martí i Pere Mora. 
Gener - Març 2014

El COAATT col·labora, un any més, al Concurs Popular 
de Castells i Escultures de Sorra, organitzat pel Club 
Maginet, celebrat el 15 d’agost a la platja de l’Arrabas-
sada (Tarragona), dins el programa de festes de Sant 
Magí 2014. 

Com cada any, des de fa una pila, el COAATT par-
ticipa com a membre del jurat i aporta els trofeus que 
s’entreguen als guanyadors de cada categoria. El Con-
curs ja ha esdevingut un clàssic de l’estiu tarragoní. 
L’aigua i l’arena de la Mediterrània, al servei de la ima-
ginació.

CONCURS DE CASTELLS DE SORRA 
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MOSTRA DE CERÀMICA de Sílvia González. Maig - Juny 2014

El dijous 15 de maig de 2014, vàrem inaugurar l’ex-
posició de ceràmica de Sílvia González. La presentació 
va anar a càrrec de l’escultor Xavi Pino, que ens va fer 
una introducció a la mostra des del profund coneixe-
ment que té del món de la ceràmica i des de l’emoció 
cap a una companya artista i la seva obra. En aquesta 
exposició vàrem poder veure uns treballs ceràmics ba-
sats en la tècnica del rakú, el rakú nu, la terra sigil·lata 
i el pitfiring. Unes peces amb personalitat pròpia, que 
intenten trobar l’harmonia entre la raó i la sensibilitat, 
essent més important l’objecte artístic que el concepte. 
Una obra sensual i optimista, de línies pures i formes or-
gàniques suggerents, amb diferents acabats: mat, polit, 
metal·litzat,... i d’una tècnica acurada i d’un cromatis-
me variat i potent.

‘ESCULTURES’.  Mostra d’escultures de Xavi Pino.                                   
Setembre – Octubre 2014

El dijous, 25 de setembre de 2014, vàrem inaugurar 
l’exposició ‘Escultures’ de Xavi Pino, escultor i profes-
sor del Taller de Ceràmica de l’Escola d’Art i Disseny de 
la Diputació de Tarragona a Tortosa. La presentació va 
anar a càrrec de Leonardo Escoda, artista i professor del 
Taller de Pintura i Gravat de la mateixa Escola d’Art, que 
ens va fer una introducció a la mostra.

L’acte inaugural va comptar amb l’estimable presèn-
cia del vicepresident primer de la Diputació de Tarra-
gona, Albert Vallvé, la directora del Servei d’Assistència 

al Ciutadà de la Diputació de Tarragona, Pilar Casas, i 
professors dels centres educatius de la Diputació a Tar-
ragona i Reus, a banda d’alumnes, amics i familiars.

Xavi Pino va presentar una mostra escultòrica de 26 
peces realitzades principalment amb fusta d’olivera i al-
gunes amb acer inoxidable. Aquest artista fa més de 30 
anys que es dedica a l’escultura, però són comptades 
les exposicions on difon la seva obra, fet que va susci-
tar encara més curiositat entre els qui segueixen la seva 
trajectòria.
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CAMPANYA DE NADAL INFANTIL

Amb el lema: ‘Smart City’, tema escollit  pel 
Col·legi i la Fundació Tarragona Unida com a 
motiu de treball per al 10è Recull de Dibuix In-
fantil – Reis 2014, els nens i nenes participants 
van presentar els seus dibuixos, que han servit 
per il·lustrar les accions de la Fundació Tarrago-
na Unida i la felicitació de Nadal del COAATT 
d’aquest any.

DIADA DE REIS AL COAATT

Un any més, el dia 6 de gener, és un dia molt especial 
al COAATT. Fills, filles, néts i netes de col·legiats, pares, 
avis i acompanyants, ens apleguem 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, enguany a 
117 nens i nenes de col·legiats i col·legiades. 

Ses Majestats, els Membres de la Fundació Tarrago-
na 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 en-
trega d’un regal comú per a l’ús de l’entitat  i també un 
per a cada nen del centre.
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El patronat

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

President: 
Col·legi d’Aparelladors 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

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’ac-
tuació de la Fundació Tarragona Unida.

Però sobre tot, com altres anys, el 2014 ha estat un any on hem continuat treballant  sobre 
qüestions d’accessibilitat.  Sensibilitzar i conscienciar als ciutadans, en general i, als professio-
nals de la construcció, en particular, sobre les barreres arquitectòniques. 

Actuem sota el convenciment  que costa menys fer-ho bé que malament i que hi ha solucions 
a la majoria de problemes que creen barreres a les persones discapacitades o amb dificultat de 
moviment. Creiem que amb la suma de petites i/o grans actuacions farem  una societat més 
justa i accessible.  Fem del món la terra de tothom, sense exclusions.

El Patronat
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Activitats

10è Recull de dibuix Nadal-Reis

Com es costum, aquesta es la primera 
activitat que dona inici a les diferents ac-
tuacions que la Fundació Tarragona Uni-
da 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 s’obra 
i es publica la corresponent convocatòria 
perquè tots els nens, fills i nets de col-
legiats/des, qui ho vulguin i puguin par-
ticipar 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. 

A la convocatòria d’aquest any 2014, 
aprofitant la forta empenta i divulgació 
que es fa sobre les ciutats intel·ligents, el 
tema escollit va ser el de les SmartCiti-
es enfocat des del punt de vista dels que 
aquestes representen en les vides dels 
més petits.

Els nens van poder oferir-nos les seves pròpies idees i propostes que es podrien incloure dins els aspectes o 
concepte del que podia representar per a ells una ciutat intel·ligent. Una ciutat que representava una prolongació 
de la llar i en la que es conviu amb la família, una ciutat amiga de tots i de convivència amb tots, amb; espais verds 
que poder visitar en comoditat, serveis públics de transport i deixalleries fàcil de gestionar, amb enllumenat públic 
eficient, una ciutat que permet una mobilitat còmoda, fàcil i segura a tots, sigui quina sigui la forma utilitzada pel 
desplaçament. 

Com a resultat varem tenir com, els nens que van participar, van poder manifestar a través del seu llenguatge 
gràfic i amb la visió particular que caracteritza el seu entorn infantil, com veuen aquesta temàtica.  

Varen resultar finalistes d’aquest 10è Recull de dibuix infantil, les idees particulars que aportaren en els seus 
particulars dibuixos; 

Martina (4 anys), Núria (5 anys), Gerar (6 anys), Ferran (7 anys), Víctor (8 anys), Marcela (9 anys) i En J. Miquel 
(9 anys) 

Aquests singulars dibuixos, son els que van servir 
de base pel disseny de la postal de Nadal-2014 del 
COAATT per a felicitar a tots els 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, com cada any, te lloc a 
2/4 d’1 del dia 6 de gener la a seu del Col·legi i els di-
buixos finalistes d’aquest recull escollits pel jurat, els 
quals corresponen als nens abans mencionats, se’ls 
va fer entrega d’un petit obsequi.
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Reis a la Fundació La Muntanyeta 

La Associació Provincial de Paràlisis Cerebral de Tarra-
gona (APPC) te el seu origen l’any 1977. Va néixer com 
a resposta a la necessitat existent de crear un centro 
d’atenció especialitzat en nens afectats de paràlisis ce-
rebral 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 co-
bertura a aquestes necessitats.

L’any 1999 es crea, per voluntat de la APPC, la Fun-
dació privada La Muntanyeta, amb les mateixes finali-
tats que la APPC, però afegint-hi la tutela, a fi i efecte 
que les persones assistides que ho necessiten puguin  

ser tutelades des de una entitat que forçosament tindrà 
una visió molt pròxima de la realitat del tutelat.

Com cada any,  el dia de Reis ens varem apropar a 
la Fundació la 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.  Tant per 
nosaltres com per els interns, els seus familiars i col-
laboradors en un dia molt especial i ple d’emoció 
D’aquesta manera es consolida la  relació entre les dues 
Fundacions.

Moment en que els Reis Mags fan entrega als nens de 
la Associació els seu respectiu regal.

Entrega del regal que els reis fan pel Centre
 La Muntanyeta.

Documentació tècnica sobre accessibiltat

S’ha treballat en l’edició de tot un seguit de documents tècnics en el camp de l’acces-
sibilitat 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 Acces-

sibilitat. (excel, pdf)
- Qualificació nivell d’Accessibilitat edificis ús públic (formulari pdf)
- Etc.  
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Accessibilitat eficient a ciutats intel·ligents 

•	 Introducció
•	 Conceptes	generals
•	 Marc	reglamentari
•	 Anàlisi	de	l’accessibilitat

•	 Criteris	DALCO
•	 Accessibilitat	a	edificis	públics
•	 Accessibilitat	a	edificis	d’habitatges

Participació en:

•	 Assistència,	el	més	de	febrer,	a	l’OAC	de	Tarragona	
a la presentació de parc infantil adaptat a Bonavista 
i proposta de modificacions.

•	 Participació,	 el	més	 d’abril,	 en	 el	 curs	 impartit	 per	
PREDIF i patrocinat per l’agrupació de ciutats Pa-
trimoni de la Humanitat, sobre Turisme accessible, 
atenció personal i assistència a persones amb dis-
capacitat. Realitzat a les instal·lacions de l’IMET de 
Tarragona.

•	 SESSIÓ	 ORDINÀRIA	 del	 CONSELL	 MUNICIPAL	 DE	
MOBILITAT DE TARRAGONA, que va tenir lloc di-
marts 14 d’octubre de 2014, a les 19.00 hores, a 
l’IMET de Tarragona

•	 Revisió	i	debat	modificació	Normes	de	funcionament	
del CMMT

•	 Presentació	del	projecte	“Push	&Pull”
•	 SESSIÓ	EXTRAORDINÀRIA	del	CONSELL	MUNICIPAL	

DE MOBILITAT DE TARRAGONA, que va tenir lloc 
dimecres 29 d’octubre de 2014, 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 Tarra-
gona

•	 Aprovació	Normes	de	funcionament	del	CMMT
•	 Convocatòria	COMISSIÓ	PERSONES	AMB	DISCAPA-

CITAT JJMM2017 – Grup de treball d’accessibilitat- 
Dilluns 10 de novembre de 2014 a la Sala Yago de 
l’Edifici Tabacalera

•	 Exposició	sobre	plànol	tot	el	que	respecta	a	aquest	
àmbit en quant a les instal·lacions esportives que 
s’han de construir, com les que ja estan fetes i s’han 
de revisar.

•	 Reunió,	el	dijous	18	de	desembre	2014,	amb	la	se-
tena tinenta d’alcalde de Llicències, Comunicacions 
Urbanístiques i Ambientals, Domini Públic i Discipli-
na Urbanística de l’Ajuntament de Tarragona. Amb 
una primera presa de contacte per manifestar les 
irregularitats més rellevants a la ciutat en matèria 
d’accessibilitat universal i acord per properes reuni-
ons, que han de servir per a control i assessorament 
de la comissió interdisciplinar que s’ha de formar per 
a la redacció del Pla Municipal d?accessibilitat Uni-
versal de Tarragona. 

Actuacions i gestions diverses

Altres gestions i activitats

•	 Contactes	 a	 diferents	 nivells	
amb mitjans de comunicació.

•	 Converses	 amb	 membres	 del	
col·lectiu Tarragona sense Bar-
reres.

•	 Recull	de	normativa	sobre	con-
dicions bàsiques d’accessibili-
tat.

•	 Estudi	 i	 anàlisi	 bàsic	 sobre	 el	
nivell d’accessibilitat en que es 
troba les instal·lacions de la pis-
cina Tàrrraco de Tarragona.

•	 Redacció	d’articles	per	la	revis-
ta TAG del COAATT.

•	 The	Accessible	Icon	Project.	Moviment	per	modificar	el	SIA	(Símbol	Internacional	Discapacitat)
•	 Recolzament	al	programa	Valor	Tarragona	2017.
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OFICINES COL·LEGIALS. Comunicació directa amb el COAATT

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

Rambla 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 h.  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 h.  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.
Tancat per vacances del 15 al 31 d’agost

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
Ramón Rebollo
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 comptabilitat@apatgn.org

FORMACIÓ Meritxell Gispert formacio@apatgn.org

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

Eva Larraz
publicacions@apatgn.org

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ Lluís Roig biblioteca@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

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)

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

Assessoria Laboral Assessoria Félix González
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Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Tarragona

 


