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El

El passat és un pas cap al futur

Ha arribat el moment de presentar-vos la memòria de l’exercici de
2015 tot recordant que ha estat un any intens i de celebracions.
El nostre col·legi ha arribat als seus primers 75 anys d’història, tres
quarts de segle de treball intens marcat pels canvis en la societat i
la forma de viure, per les lleis i reglaments que hem anat assumint i
que, finalment, ens han situat davant dels ciutadans amb aquell rol
que hem tingut sempre: ser el veritable tècnic de capçalera que necessiten, el professional de proximitat que no els fallarà. El nostre és
un Col·legi fort i cohesionat, un òrgan que representa i defensa els
nostres interessos, que evidencia la nostra professionalitat.
El 2015 ha estat també any de canvis a la junta. En aquest sentit, cal
recordar la gran tasca realitzada per la junta anterior, amb Julio Baixauli al capdavant, i agrair la dedicació demostrada en tot moment
per ell i tot el seu equip. Els qui ara som al capdavant del COAATT
tenim clars els objectius que ens han de permetre seguir endavant en
òptimes condicions i que, entre altres, són la defensa del nostre col·
lectiu a nivell territorial i la potenciació i difusió de la figura de l’aparellador, l’arquitecte tècnic i l’enginyer d’edificació. Som nosaltres els
qui hem de fer palesa la nostra utilitat social i recordar el paper que
juguem al territori.
D’aquí neix el portal www.obresambgarantia.com que pretén precisament apropar la figura del tècnic de capçalera a les llars, oferint a les
persones la possibilitat de poder fer obres i reformes amb la garantia
de professionalitat i de proximitat que només nosaltres els hi podem
oferir. Aquesta eina ens és molt útil i ens permet treballar oferint el
millor de nosaltres de manera responsable i eficaç.
Si desitgem tenir el rol social que ens correspon, també ens toca reclamar a les administracions que evidenciïn la importància del nostre
col·lectiu. Seguim apostant per una bona entesa amb la Generalitat
de Catalunya i demanant més col·laboració als ajuntaments per a resoldre mancances importants com la del compliment de les inspeccions tècniques d’edifici.
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La recuperació econòmica segueix sent molt lenta i el nostre és un
sector molt afectat pel moment. Aquests últims anys han estat molt
difícils i el 2015 no ha estat una excepció. Hem centrat la nostra activitat en les rehabilitacions dels habitatges atès que ara és el moment
de recuperar les obres realitzades enlloc de generar-ne de noves i hem
aquestes necessitats del mercat. També ens hem dedicat a fer peritatges, certificats i cèdules d’habitabilitat, destinant una part important
de la nostra acció a les gestions administratives sempre necessàries.
Veiem amb optimisme, i certa prudència, el creixement del sector de
la construcció els darrers mesos. Lentament es recupera una activitat
necessària per tantes persones que treballem directament en aquest
àmbit o hi participem de manera més externa. L’obra privada comença a veure la llum i esperem que, un cop definit el nou govern a Madrid, es configuri una aposta clara traduïda en la generació de més
obra civil. Aconseguir una certa estabilitat, i uns nivells de construcció
dignes, és l’assignatura pendent que esperem tots.
Amb la feina de tots vosaltres, l’esforç individual i el treball conjunt
per assumir reptes globals, tots els reptes seran més fàcils. Tenim el
desig d’afrontar temps millors però us necessitem al nostre costat.
Vosaltres, ens hi teniu.
Adolf Quetcuti Carceller
President del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Tarragona
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SEUS COL·LEGIALS
A INTERNET

www.apatgn.org
Serveis en línia 24 h
-

Notícies i actualitat col·legial i del sector
Agenda col·legial
Inscripció en línia a cursos i jornades
Despatx AT: Visat i Registre digital o telemàtic
Catàleg de la Biblioteca i Servei de Publicacions

A INTERNET

www.obresambgarantia.com
Serveis en línia 24 h
- Servei d’Atenció i Assessorament a Consumidors i
Usuaris
- Cerca de tècnics
- Borsa de Treball

A INTERNET

www.obresambgarantia.com
Serveis en línia 24 h
- Descàrrega de documentació administrativa
- Consultes i assessorament
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SEU DE TARRAGONA
Rambla 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

ACTIVITAT 2015
ASSEMBLEES GENERALS
26/03/15: assemblea general ordinària d’aprovació liquidació exercici 2014.
Destacant:
- L’aprovació de la liquidació dels pressupostos de l’exercici 2014, essent el resultat de despeses pressupostàries del -11,45% i el resultat d’ingressos pressupostari del -4,86%
- Aprovació de la memòria d’activitats 2014, presentada per les diferents comissions.
- Detall de les situacions i properes accions judicials del Col·legi i de la constitució de la FundacióCOAATT. A
més es va procedir a l’elecció de la composició de la junta electoral per les properes eleccions del Col·legi que
tindran lloc el 30 de juny.
17/12/15: assemblea general ordinària d’aprovació de pressupostos d’explotació i d’inversions de
l’exercici 2016 consolidat.
A destacar:
- El pressupost per l’any 2016 és pretén seguir amb la línea de contenció dels anys anteriors, amb un pressupost de despeses que es redueix quasi en més d’un 4%, fent una reducció en gairebé de la totalitat de les
partides de despesa, i un pressupost d’ingressos amb un increment del 2,8%.
- Ratificació dels membres de la Comissió Econòmica i incorporació d’un nou membre.
- Proposta dels membres a formar part del Consell Assessor de la Fundació COAATT.
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LA JUNTA DE GOVERN
24 Juntes de Govern
Així mateix, les diferents àrees col·legials han estat assumides per diferents Comissions per treballar i aprofunir
més en cada tema.
Les quals són:

-

-

-

-

-

Comissió Permanent: constituïda pel Sr. Quetcuti,
president, Sra. Fernández, vicepresidenta, Sr. Llorens, secretari, i Sr. Hernández, tresorer. Responsable
la comissió el Sr. Llorens.
Comissió Representació i relacions institucionals:
constituïda pel Sr. Quetcuti, president, Sra. Fernández, vicepresidenta, Sr. Llorens, secretari. Responsable la comissió la Sra. Fernández.
Comissió Econòmica: constituïda pel Sr. Quetcuti,
president, Sra. Fernández, vicepresidenta, Sr. Her-

-

-

nández, tresorer, i Sra. Blanch, comptadora. Responsable la comissió el Sr. Hernández.
Comissió Gabinet Tècnic i Visats: constituïda pel
Sr. Jordi Roig, vocal, Sra. Júlia Oriol, vocal, i el Sr.
Hernández, tresorer. Responsable la comissió pel Sr.
Roig pels assumptes tècnics i la Sra. Oriol pels assumptes de formació.
Comissió Assegurances: constituïda pel Sr. Pere Vinaixa, vocal, la Sra. Júlia Oriol, vocal, i el Sr. Hernández, tresorer. Responsable la comissió el Sr. Vinaixa.
Comissió Social: constituïda pel Sr. Marc Anglès, vocal, Sra. Júlia Oriol, vocal, i Sra. Blanch, comptadora.
Responsable la comissió el Sr. Anglès.
Comissió Fundació i Patrimoni: constituïda pel Sr.
Marià Montoro, vocal, Sr. Pere Vinaixa, Sra. Gemma
Blanch, comptadora, i Sr. Adolf Quetcuti, president.
Responsable la comissió pel Sr. Montoro.

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

En data 27 de gener de 2015, el Consell de Col·legis
catalans, així com de l’acord de la Junta de Govern del
Col·legi, en la reunió del 13 d’abril de 2015, es van
convocar eleccions col·legials amb efectes a comptar
des del dia 27 d’abril de 2015, iniciant-se el procés
electoral per a la renovació dels següents càrrecs: president, vicepresident, secretari, comptador, tresorer i
cinc vocals.

D’acord amb el calendari electoral, el dia 25 de maig
de 2015 finalitzava el termini per a la presentació de
candidatures, data a la qual només es va presentar una
sola candidatura, que, examinada la documentació, el
mateix dia, la Junta Electora va acordar autoproclamar,
amb efectes a comptar des del dia 29 de maig de 2015,
la candidatura següent, essent la composició de la nova
Junta de Govern:

COAATT • memòria’15

ELECCIONS COL·LEGIALS

President: Adolf Quetcuti Carceller
Vicepresidenta: Yolanda Fernández Vázquez
Secretari: Francesc Xavier Llorens Gual
Tresorer: José Luis Hernández Osma
Comptadora: Gemma Blanch Dalmau
Vocal 1: Marià Montoro Perelló
Vocal 2: Jordi Roig Rodamilans
Vocal 3: Pere Vinaixa Clariana
Vocal 4: Júlia Oriol Pasano
Vocal 5: Marc Anglès Pascual

La citada nova Junta de Govern va prendre possessió el dia 12 de juny de 2015.
El president, Adolf Quetcuti, agraeix la dedicació i servei als membres de la Junta sortints: Julio Baixauli, Jordi
Adam, Maria Teresa Solé, Montserrat Muñoz i Agustí Sevil.

ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ
-

-

-

-

-

20/01/2015: Reunió amb el Sr. Javier Villamayor Caamaño, quart tinent alcalde de Treballa, Activació
Econòmica i Joventut de l’Ajuntament de Tarragona,
per tractar temes sobre la professió i relacions amb
la citada Administració.
22/01/2015: Assistència a la jornada Retos futuros para el sector de la construcción. Una orientación desde las lecciones aprendidas en el proyecto
éBRICKhous. Organitzat per la Universitat Jaume I
de Castelló.
22/01/2015: Assistència a la jornada sobre Perspectives dels mercats 2015, organitzada per Banc Sabadell.
27/01/2015: Reunió al Consell conjuntament amb el
Sr. Agustí Serra, el director general d’Ordenació del
Territori i Urbanisme
25/02/2015: Reunió amb el Consell a la Seu de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
amb el Sr. Agustí Serra, director general d’Ordenació
del Territori i Urbanisme
24/03/2015: Assistència al Foro Sabadell Professional organitzat per Banc Sabadell.
22/04/2015: Assistència a la celebració del 75è aniversari del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

-

-

-

-

24/04/2015: Assistència a la celebració de la festivitat del Col·legi d’Advocats de Tarragona en honor a
Sant Raimon de Penyafort.
05/05/2015: Assistència a una xerrada a l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya sobre ITE.
12/05/2015: Reunió amb el Consell amb el Sr. Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca.
29/09/2015: Inauguració del Curs de sensibilització
en matèria d’accessibilitat, dirigit a càrrecs de responsabilitat, tècnics municipals i personal de l’ Ajuntament de Tarragona. Realitzat a les instal·lacions
del COAATT.
30/06/2015: Assistència a la Jornada organitzada
per la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals de
l’Institut de Seguretat i Salut Laboral, Unitat Tècnica Territorial a Tarragona de la Generalitat de Catalunya, Guia SEREM per a treballs de rehabilitació i
manteniment sense projecte. Requisits de les versions electròniques del llibre d’incidències. La vicepresidenta va clausurar la jornada en representació del
Col·legi.
01/07/2015: Entrevista al president per Tarragona
Ràdio per presentar www.obresambgarantia.com i
parlar sobre el nou Decret ITE.
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-

-

-

-

-

-

01/07/2015: Reportatge per a l’informatiu de TV3
sobre el nou decret ITE i l’impacte en els edificis.
14/07/2015: Entrevista per Infocamp i Punt Avui sobre el nou decret ITE i l’impacte en els edificis de la
Part Alta de Tarragona.
17/07/2015: Assistència del president a la Festa
Patronal dels arquitectes. Organitzada pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació Tarragona.
17/07/2015: Assistència del secretari a la Nit de Gala
2015 del Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona.
04/08/2015: Entrevista al president al programa
Com a casa d’El Matí de Tarragona Ràdio per parlar
sobre els ITE.
15/08/2015: Participació com a jurat i entrega de
trofeus al Concurs de Castells de Sorra de l’Arrebassada organitzat pel Club Maginet per les Festes de
Sant Magí.
09/09/15: Assistència al Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya Demarcació de Tarragona a la presentació
del llibre Modernisme a Tarragona del col·legiat Josep M. Buqueras Bach

-

-

-

-

-

-

12/09/15: Assistència a la Diada de l’Enginyer organitzat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de
Tarragona.
17/09/15: Assistència a l’acte de cloenda del Centenari de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona.
22/09/15: Assistència a la presentació del FC Barcelona on han mostrat com s’està utilitzant la tecnologia BIM en la remodelació del Camp Nou.
30/09/15: Reunió amb el Sr. Josep Maria Milà Rovira,
5è tinent d’alcalde d’Urbanisme, mobilitat i patrimoni municipal de l’Ajuntament de Tarragona.
05/11/15: Reunió amb el vicedegà del Col·legi d’Advocats de Tarragona per a presentació de la revista
Peritar.
12/11/15: Entrevista amb el Diari de Tarragona.
25/11/15: Construjove organitzat pel COAAT Barcelona.
03/12/15: Reunió amb el Sr. Josep Maria Milà Rovira,
5è tinent d’alcalde d’Urbanisme, mobilitat i patrimoni municipal de l’Ajuntament de Tarragona.

RELACIÓ AMB ELS CONSELLS DE COL·LEGIS
Respecte al Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, a resultes de les eleccions
col·legials, el dia 15 de juliol es va constituir
la nova Junta de Govern del Consell català,
d’acord amb els Estatuts de la citada corporació.

La Junta de Govern del Consell és la següent:
President: Jordi Gosalves i López, president del COAAT Barcelona
Secretari: Joaquim Romans i Ramió, president del COAAT Girona
Tresorera: M. Teresa Arnal Vidal, presidenta del COAAT Terres de l’Ebre
Vicepresidents: Francesc Barberà i López, president del COAAT Lleida
Adolf Quetcuti Carceller, president del COAAT Tarragona
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-

-

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

-

Com a membre de l’Associació Intercol·legial de
Col·legis Professionals de Catalunya, s’ha participat en la taula lletrada per treballar la Llei de la
Transparència l’avantprojecte 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.
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COL·LABORACIÓ I RELACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS

Col·legi d’Agents de la Propietat

Immobiliària de Tarragona

Col·legi d’Administradors de
Finques de Tarragona

AJUNTAMENT DE PERAFORT I PUIGDELFÍ

Consejo General
de la Arquitectura Técnica de España
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GESTIÓ COL·LEGIAL
Cens col·legial
El cens de col·legiats residents, a 31 de desembre de 2015, ascendeix a 483
Dades estadístiques de col·legiats
Altes i baixes de col·legiats, conceptes

ACTIVITAT 2015

Altes de col·legiats residents

18

Col·legiats habilitats

17

Societats professionals col·legiades habilitades

1

Baixes col·legials voluntàries

16

Baixes col·legials per defunció

3

Distribució per edats i sexes

Col·legiats per zones any 2015

Dones

Homes

Total

20-30 Anys

13

22

31-40 Anys

33

41-50 Anys
Més de 50 Anys
TOTAL

Alt Camp

35

35

Baix Camp

160

107

140

Baix Penedès

47

29

72

101

Conca de Barberà

12

12

195

207

Priorat

7

87

396

483

Ribera d’Ebre

12

Tarragonès

210

DEPARTAMENT DE SISTEMES D’INFORMACIÓ
El COAATT segueix evolucionant tecnològicament, per poder oferir un millor servei i donar noves eines als col·
legiats. Aquest any 2015,
INTEGRACIÓ A LES XARXES SOCIALS
• El COAATT durant el 2015 ha incrementat els usuaris en les xarxes socials:
- Facebook: www.facebook.com/coaatt.tarragona
- Twitter: twitter.com/COAATT/
INFRAESTRUCTURES
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•
•
•
•

Millora en la xarxa de comunicacions i Internet per realitzar els cursos de Videoconferència
Instal·lació d’un SAI a la sala dels Servidors.
Millores en els terminals clients i instal·lació de SAIS petits.
Tasques de manteniment al CENTRE COAATT.

• 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 2015 s’han pujat a la xarxa les següents publicacions:
Revista TAG: El Número 1 al 75. - Enllaç: Tots els números dels anys 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i
2015. - Memòria Anual 2014.
NOU WEB: TRANSPARENCIA.APATGN.ORG
• En compliment de la Llei 19/13, de 9 de desembre, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de
Catalunya, aquest portal té com a finalitat l’ampliació i reforç de la transparència de l’activitat col·legial,
garantint el dret d’accés a la informació relativa al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Tarragona (COAATT).
http://transparencia.apatgn.org

COAATT • memòria’15

XARXA SOCIAL “ISSUU”

NOU WEB: WWW.OBRESAMBGARANTIA.COM
• Durant el 2015 s’ha posat en marxa en nou web www.obresambgarantia.com, En aquest portal-web trobaràs un directori amb tots els tècnics capacitats i habilitats per exercir com a especialistes en diferents àrees
constructives i de l’edificació als quals els pots encarregar les teves obres amb garantia.
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’activitats de la fundació i es pot consultar els projectes que s’estan duen a terme i els projectes ja realitzats.
AULA VIRTUAL DEL COAATT
• El COAATT ha consolidat  la plataforma virtual basada en Moodle: aula.apatgn.org
• Actualment ja es poden descarregar tota la documentació dels cursos mitjançant aquesta nova aplicació
que el COAATT ha posat a l’abast dels col·legiats.
• S’ha portat la gestió d’altes i baixes dels col·legiats durant el 2015.
TRAMITACIÓ CÈDULA D’HABITABILITAT USAT ONLINE
• Durant el 2015, 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 2015 s’han fet noves adaptacions per millorar el 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
• Durant el 2015 s’han realitzat tasques de manteniment del web www.apatgn.org.
BOTIGA VIRTUAL DEL COAATT
• Durant el 2015 s’ha anat implementant la botiga virtual, per tal de que durant el 2016 es posi en funcionament.
BACK OFFICE
• S’ha adaptat l’aplicació de gestió Interna, pels diferents canvis en les assegurances (ZURICH i MUSAAT).
• Adaptació a altres plataformes de cèdules d’habitabilitat.
• Manteniment dels diferents webs: FRONTEND WEB I DESPATX AT
VISAT TELEMÀTIC
• S’han realitzat durant l’any 2015 un conjunt de cursets de visat digital.
• El Visat telemàtic s’ha consolidat considerablement. Actualment al 75 % del total de visat, és telemàtic.  

15
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ESTADÍSTIQUES 2015
WEB COL·LEGIAL: http://www.apatgn.org
Durant el 2015 s’han donat d’alta com a usuaris per poder accedir a les
diferents plataformes web: 23 Col·legiats Residents, 1 Societat Resident i 5 Col·legiats Habilitats. Actualment hi han 500 Usuaris que estan
donats d’alta.

COMPARACIÓ ENTRE 2014 i 2015

14.525 usuaris han visitat aquest lloc web al 2015
12.907 usuaris van visitar aquest lloc web al 2014
Visites: +5,40%
53.952 en comparació amb 51.186
Usuaris: +12,54%
14.525 en comparació amb 12.907
Nombre de pàgines vistes: 0,00%
179.198 en comparació amb 179.203
Pàgines visitades /visita: 3,32 :
Durada mitjana de la visita: 04 min 20 seg
% de visites noves: 25,58%
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PÀGINES MÉS VISTES
1

Plana Inicial

2

Oficina Virtual

3

Publicació d’Oferta Privada de Treball

4

Assessoria de treball

5

Impresos per al visat o registre

6

Consulta Certificats Habitabilitat

7

Recursos Documentals

8

Àrea Tècnica

9

Àrea de Formació

10

Visats

11

Serveis al Col·legiat

12

Links Interès

13

Suport Tècnic

14

Actualitat

15

Centre de documentació i Biblioteca

16

Recursos documentals sobre edificació
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TIPOLOGIA D’USUARIS

WEB: http://www.aparelladorstarragona.com
COMPARACIÓ ENTRE 2014 i 2015
2.784 usuaris han visitat aquest lloc
web al 2015
2.377 usuaris van visitar aquest lloc
web al 2014

3.318 en comparació amb 3.006

Visites: : +10,38%

% de visites noves: +8,30%
82,61% en comparació amb 76,28%

Usuaris: +17,12%
2.784 en comparació amb 2.377

A partir del juny del 2015 va quedar substituïda per un nou projecte molt
més ambiciós i tecnològic, es va posar en funcionament el projecte www.obresambgarantia.com, com a eina per captar feina per als nostres col·legiats a
través de la web i poder oferir pels ciutadans, empreses i comunitats un espai
d’informació i cercar dels nostres professionals especialistes en edificació. Més
informació a l’apartat de serveis.
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TIPOLOGIA D’USUARIS

PÀGINES MÉS VISTES
1

Plana Inicial

2

Cercador de Tècnic

3

Cercador de Tècnic – Certificat d'Eficiència Energètica

4

FAQ | L'Aparellador - El teu tècnic de capçalera

5

Cèdula d’habitabilitat

6

Certificat d’eficiència energètica

7

Cercador de Tècnic - Cèdula d'Habitabilitat

8

Contacte

9

Projecte i direcció d’obres de rehabilitació

10

Llistat oficial de pèrits judicials

11

TAXACIONS

12

Treballs d’edificació i urbanització

13

La ITE més fàcil. Gestió completa per a la vostra comoditat.

14

Informes pericials

15

Cercador de Tècnic – Projecte i Direcció d'Obres de Rehabilitació

16

Activitats

WEB: http://www.fundaciotu.org

COMPARACIÓ ENTRE 2014 i 2015

18

1.982 usuaris han visitat aquest lloc web al 2015
1.084 usuaris van visitar aquest lloc web al 2014

Visitants únics: +82,84%
1.982 en comparació amb 1.084

Visites: +76,51%
2.277 en comparació amb 1.290

Nombre de pàgines vistes: +57,79%
1.982 en comparació amb 1.084
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PÀGINES MÉS VISTES

TIPOLOGIA D’USUARIS

1

Plana Inicial

2

Itineraris i espais practicables, una accessibilitat de segon nivell

3

Recull de Dibuix de Nadal

4

Eliminació de barreres arquitectòniques a elements comúns

5

Accessibilitat

6

Eliminació de barreres arquitectòniques a elements comúns

7

Llei 13/2014 del 30 d’octubre, d’accessibilitat

8

Imatges i dibuixos

9

Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC)

10 Reforma de la Plaça de l’Església de Bonavista - projecte parc infantil adaptat
11 Diada de Reis
12 Activitats
13 Fitxa d’aplicació CTE. Condicions de protecció contra incendis
14

Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques

15 12è Recull de dibuix infantil del COAATT -Diada de Reis-201616

Requisits per la supressió de barreres arquitectòniques a les zones comuns de
la finca o edifici

REGISTRE/VISAT DIGITAL: http://frontend.apatgn.org/few/

Durant el 2015 l’increment del visat digital ha estat molt important.
Es va posar en funcionament el 20/09/2010 i el creixement d’ús ha
estat molt important durant el 2015.
COMPARACIÓ ENTRE 2015 i 2014
ANY 2015

ANY 2014

Total Registres

8.279

8.510

Total Registres Telemàtics

6.216

5753

75,08 %

67,60 %

Total Usuaris

371

367

Usuaris Telemàtics

207

192

55,80 %

52,32 %

% Registres Telemàtics respecte total registres al COAATT

% Usuaris Telemàtics respecte total Usuaris Residents

Destacar:
-

-

Del total de col·legiats que actualment
registren/visen al COAATT, el 55 % dels
col·legiats usen la plataforma de visat digital.
Del total de visats que es realitzen al
COAATT, el 75 % del registre/visat es
fa telemàtic.

CORREUS ELECTRÒNICS

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

DOMINI

Número de Correus

Altes al 2015

Apatgn.cat

101

2

Apatgn.net

18

0

Apatgn.es

22

0

Total Correus

141

2
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ASSEGURCOAATT S.L. AGÈNCIA EXCLUSIVA DE MUSAAT
MUSAAT
ASSEGURCOAATT, SL, Agència exclusiva de MUSAAT, és intermediari de les companyies MUSAAT (Assegurances)
i PREMAAT (Mútua de previsió social), tramitant i assessorant els col·legiats en matèria de responsabilitat civil i
previsió social.
Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional D’A/AT/IE Companyia: MUSAAT

ACTIVITAT 2015

Altes pòlissa RC professional d’A/AT/IE

16

Baixes pòlissa RC professional d'A/AT/IE

7

Modificacions de garantia de l'assegurança de RC PROFESSIONAL D'A/AT/IE

9

Suma assegurada addicional per a danys personals a tercers

1

Ampliació de suma assegurada per a intervencions professionals concretes

1

Cobertura suma assegurada addicional per a reclamacions derivades de danys personals a tercers

1

Incorporacions pòlissa col·lectiva d'A/AT/IE inactius, contractada pel COAATT

5

Assegurança multirrisc de la llar

1

Pòlissa de responsabilitat civil professional
Altres Companyies d’Assegurances

ACTIVITAT
2015

Gestió de sinistres de MUSAAT

ACTIVITAT 2015

Judicials

9

Altes pòlissa RC professional d’A/AT/IE

12

Extrajudicials

4

Baixes pòlissa RC professional

6

Comunicació Preventiva (CP)

2

Partes comunicació de danys tramitats pòlissa RC
PROFESSIONAL D'A/AT/IE

13

Judicials/Extrajudicials/CP Habilitats

0

TOTAL

15

PREMAAT
Sistema de cotització PREMAAT
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ACTIVITAT 2015

Altes i reincorporacions PREMAAT

15

Interrupcions voluntàries del pagament de les quotes (suspenssions drets)

19

Canvi de funció grups i millores de cobertures

2

Tramitació declaracions jurades pel cobrament de les prestacions de jubilació

25

Modificacions comptes corrents SEPA, canvis de dades …

15

Prestació de maternitat i paternitat

2

Prestació de nupcialitat

1

Prestació d’incapacitat temporal

8

Prestació d’orfandat

0

Prestació de jubilació

6

Prestació d’invalidesa

0

Prestació per defunció

2

Gestions per defunció

10

Ampliacions i millores de les cobertures

3

Designació de beneficiàris

1

Àrea Col·legial (Tarragonès, Baix Camp, Baix Penedès, Ribera d’Ebre, Alt Camp, Priorat i Conca)
L’habitatge residencial de nova planta puja gairebé un 20 % respecte 2014 i arriba als 448 habitatges.
La construcció de nova planta no residencial, visada pels arquitectes tècnics, puja també i gairebé es multiplica
per dos respecte 2014. Les obres de rehabilitació pugen al voltant d’un 25 % respecte de 2014 i la inversió en
aquest sector es multiplica gairebé per 4 en 2015. El nombre d’intervencions professionals al 2015 és gairebé el
mateix que al 2014 i baixa un 4 %. Entre gener i desembre de 2015 s’han realitzat 8.744 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 2015 s’han realitzat 3.972 certificat d’habitabilitat, un 10 % menys
que al 2014. Al 2015 s’han assegurat al COAATT 824 certificat d’eficiència.

COAATT • memòria’15

DADES DE SÍNTESI 2015

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 2015 amb un increment de
més del 20% respecte de 2014.
La inversió en habitatge residencial nou puja també fins als 51,74 milions d’euros, més d’un 20% superior a la de
2015 i igualant als de 2011. Tot i així molt per sota dels 80 milions que es van destinar a rehabilitació

2.500

2.500

2.000

2.000

1.500

1.500

1.000

1.000

500

500

0

0

2011

Habitatges nous visats - acabats

2011

2012
2012

2013

2013

2014

2014

Núm. d’habitatges
nous visats
gener-desembre
Núm. d’habitatges
nous visatsNúm. d’habitatges
nous acabats
gener-desembre
gener-desembre
Núm. d’habitatges
nous acabats
gener-desembre
Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes

2015

tècnics i enginyers d’edificació de Tar·
ragona; Consell de Col·legiats d’Apare·
lladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Catalunya

2015

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

2015

78.791,02

448

51.742.215 €

167

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona;
Consell de Col·legiats d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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L’obra nova d’ús residencial puja fins als 448 habitatges. L’any es tanca amb 167 obres visades, un 32 % més que
al 2014.
Tipològicament, el bloc d’habitatges gairebé duplica a l’habitatge unifamiliar, al 2015 i arriba a més del 60 %
del total amb 273 habitatges nous. L’habitatge unifamiliar suma gairebé el 40 % dels habitatges nous.
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 94 unitats.
Els aparellats, entre mitgeres o en filera, sumen aproximadament un 18 % del total dels habitatges visats.
Respecte de la construcció aïllada en bloc, aquesta representa una mica més del 13 % del total dels visats.

Tipologia constructiva

39%
61%

Unifamiliar
En bloc

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de Col·legiats d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

Habitatge unifamiliar

27%

Entre mitgeres
En filera
Aparellades

66%

9%

Aïllades

10%
22
Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de Col·legiats d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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Edifici en bloc

23%

Entre mitgeres
Aïllat

77%

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de Col·legiats d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

Tipologia constructiva.

Habitatge unifamiliar

Edifici en bloc

Unifamiliar

175

39,06%

Entre mitgeres

48

10,71%

Entre mitgeres

211

47,10%

En bloc

273

60,94%

En filera

16

3,57%

Aïllat

62

13,84%

TOTAL

448

Aparellades

17

3,79%

Aïllades

94

20,98%

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de Col·legiats
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

La distribució territorial dels nous projectes es
concentra com és habitual a les ciutats de Tarragona, Vila-seca, Salou,
Cambrils, Reus i Montroig del camp. En conjunt
conformen més del 60 %
del total dels habitatges.
Roda de Berà, Alcover,
El Vendrell, Vinyols, Almoster, La Febró i Segur
de Calafell sumen gairebé
un 18 % dels habitatges
nous d’ús residencial visats.
Tarragona puja més
d’un 30 % però Reus, el
Vendrell o Salou baixen
respecte 2014.

Poblacions

Nº Habitatges Nº Habitatges Nº Habitatges Nº Habitatges
2012
2013
2014
2015

%

Tarragona

238

68

75

98

30,67%

Cambrils

8

17

59

21

-64,41%

Reus

94

11

13

12

-7,69%

Roda de Barà

2

10

2

1

-50,00%

Alcover

5

6

2

0

El Vendrell

27

5

11

9

-18,18%

Vinyols i els Arcs

2

5

3

1

-66,67%

Almoster

3

3

2

1

-50,00%

La Febró

0

3

0

0

Segur de Calafell

3

3

1

2

100,00%

Altres poblacions

184

65

203

303

49,26%

TOTAL

566

196

371

448

20,75%

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de
Col·legiats d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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La distribució per comarques es concentra especialment al Tarragonès i Baix Camp. En conjunt conformen més
del 80 % dels habitatges. El Tarragonès particularment arriba gairebé al 60 % del total dels habitatges nous
construïta a les comarques de Tarragona. El Baix Penedès, amb 44 habitatges, es queda amb un 14 % del total,
molt lluny dels 191 del Tarragonès o els 70 del Baix Camp.

Habitatge nou visat.
Comarques de Tarragona

Tarragonès

22%

Baix camp
Conca de Barberà

60%

14%

Ribera dʼEbre
Baix Penedès

3%

Font: Col·legi d’aparelladors,
arquitectes tècnics i enginyers
d’edificació de Tarragona;
Consell de Col·legiats d’Aparella·
dors, Arquitectes Tècnics i Engi·
nyers d’Edificació de Catalunya

1%

Els tècnics del COAATT han visat al 2015, 122 habitatges d’altres demarcacions, especialment a la zona de Barcelona. Per poblacions destaca Vilanova i la Geltrú, Sitges o el Masnou. Per contra, només 46 del habitatges s’han
visat per tècnics d’altres col·legis. Al 2015 s’ha capgirat la tendència habitual.

Habitatge nou visat. Altres demarcacions

2% 2%

Lleida
Girona
Barcelona
Terres de lʼEbre

24

96%

Font: Col·legi d’aparelladors,
arquitectes tècnics i enginyers
d’edificació de Tarragona; Con·
sell de Col·legiats d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Catalunya

Nº Habitatges
2014

Nº Habitatges
2015

Alt Camp

6

6

Baix Camp

145

Baix Penedès

Nº Habitatges
2014

Nº Habitatges
2015

Barcelona

10

117

70

Girona

0

0

91

44

Lleida

1

2

Conca de Barberà

3

10

Terres de l’Ebre

5

3

Priorat

8

2

TOTAL

16

122

Ribera d'Ebre

3

3

Tarragonès

99

191

355

326

TOTAL

Altres demarcacions
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Comarques

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de Col·legiats
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 85 % respecte 2014.
Edificació nova planta no residencial
Nº Edificis
USOS

Sup. Total

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Agropecuari

4

9

15

350,90

553,37

6.439,79

Industrial

4

5

9

5.003,61

1.216,51

15.576,14

Cultural

0

0

1

0,00

0,00

2.835,40

Docent

0

5

3

0,00

299,71

1.446,60

Comercial

8

3

2

9.274,16

53,76

7.599,81

Magatzem

15

16

23

1.208,51

6.242,88

7.370,80

Oficines

1

1

0

217,71

25,00

0,00

Hoteler

1

0

3

2.150,87

0,00

25.130,93

Esbarjo

2

3

4

1.046,61

668,02

5.075,65

Sanitari

3

1

1

10.778,72

417,00

2.249,00

Vestuaris

0

0

2

0,00

0,00

87,90

Edificis esportius

0

0

15

0,00

0,00

10.713,61

Funerari

0

2

3

0,00

200,00

734,06

Aparcament

1

0

3

216,64

0,00

94,43

Transport públic (estació)

0

0

1

0,00

0,00

40,07

Total

39

45

85

30.247,73

9.676,25

85.394,19

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de Col·legiats
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

Un altre dels indicadors de referència, obres visades i acabades, evoluciona al 2015 de manera irregular. Des del
maig el nombre d’habitatges nous visats va superar de manera continuada al d’acabats. L’any es tanca amb 335
habitatges acabats, un valor molt per sota dels 942 del 2014.
Dels resultats es desprèn si més no la normalització de l’obra nova on l’obra acabada es desfasa a la visada
aproximadament 18 mesos.
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Nº d’habitatges
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Habitatge nou 2015
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Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de Col·legiats
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

Habitatge nou visat

Habitatge nou acabat

2011 2012 2013 2014 2015 %12/13

2011

2012

2013 2014 2015 %12/13

Gener

23

49

16

44

8

-81,82%

Gener

144

231

28

52

6

-88,46%

Febrer

101

53

20

7

32

357,14%

Febrer

96

44

36

12

78

550,00%

Març

193

219

11

8

35

337,50%

Març

93

122

44

195

14

-92,82%

Abril

26

8

18

11

52

372,73%

Abril

89

72

52

9

116

1188,89%

Maig

18

13

9

18

24

33,33%

Maig

42

74

32

18

59

227,78%

Juny

48

21

12

14

47

235,71%

Juny

84

48

54

12

15

25,00%

Juliol

99

6

15

76

67

-11,84%

Juliol

140

230

30

43

9

-79,07%

Agost

5

4

3

4

5

25,00%

Agost

118

196

4

4

1

-75,00%

Setembre

29

7

7

12

18

50,00%

Setembre

76

117

35

32

6

-81,25%

Octubre

17

41

7

68

45

-33,82%

Octubre

334

402

209

483

17

-96,48%

Novembre

18

26

8

72

18

-75,00%

Novembre

185

257

16

67

10

-85,07%

Desembre

11

119

70

37

97

162,16%

Desembre

131

141

301

15

4

-73,33%

588

566

196

371

448

20,75%

Total

841

942

335

-64,44%

Total

1.532 1.934

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de Col·legiats
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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Les intervencions relacionades amb la rehabilitació ocupa gairebé el 19 % del total de l’activitat professional dels
aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona.
Les obres de rehabilitació pugen respecte 2014 gairebé un 28 %. Un resultats molt favorables si es considera que
l’activitat professional relacionada amb l’obra puja respecte 2014 un 16%.

Pressupost d'execució d'obres
Obra nova

Rehabilitació

Obra nova

2006

2.466

981

2006

1.039.468.822,13 €

85.301.716,47 €

2007

1.631

970

2007

770.791.454,74 €

77.751.136,26 €

2008

572

889

2008

221.430.886,81 €

82.524.804,83 €

2009

250

893

2009

114.895.909,39 €

76.748.752,12 €

2010

243

864

2010

120.974.458,65 €

71.795.331,17 €

2011

172

740

2011

56.541.771,95 €

80.522.450,39 €

2012

116

565

2012

63.793.606,26 €

35.574.838,19 €

2013

102

598

2013

22.335.048,78 €

25.708.494,46 €

2014

126

620

2014

42.988.155,00 €

24.255.774,14 €

2015

167

778

2015

51.742.215,01 €

80.579.941,22 €
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La rehabilitació

Rehabilitació

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de Col·legiats
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 60 % del total del treballs professionals realitzats al 2015.
La inversió en rehabilitació gairebé multiplica per tres a la realitzada al 2014 o 2013, i arriba fins una mica més
dels 80 milions d’euros, i iguala la inversió feta al 2011.

Obres visades

1.000
800
600
400
200
0

2010

2011

2012
Obra nova

2013

2014

2015

Rehabilitació

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de Col·legiats
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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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.

Pressupost dʼexecució dʼobres

150.000.000,00 €

Obra nova

120.000.000,00 €

Rehabilitació

90.000.000,00 €
60.000.000,00 €
30.000.000,00 €
0,00 €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pressupost d'execució d'obres
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Obra nova

120.974.458,70 €

56.541.771,95 €

63.793.606,26 €

22.335.048,78 €

42.988.155,00 €

51.742.215,01 €

Rehabilitació

71.795.331,17 €

80.522.450,39 €

35.574.838,19 €

25.708.494,46 €

24.255.774,14 €

80.579.941,22 €

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona;
Consell de Col·legiats d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

Nº d’intervencions professionals per tipus d’obra
2010

2011

2012

2013

2014

2015

297

217

184

163

181

194

1.756

1.401

1.107

1.230

1.244

1.588

Reforç i consolidació

8

17

25

46

41

195

Conservació i manteniment

43

65

157

229

279

37

Ampliació
Reforma o restauració

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona;
Consell de Col·legiats d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

Comarques
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Nº d'obres de rehabilitació 2014

Nº d'obres de rehabilitació 2015

%

Alt Camp

24

26

8,33%

Baix Camp

127

180

41,73%

Baix Penedès

73

75

2,74%

Conca de Barberà

31

29

-6,45%

Priorat

24

32

33,33%

Ribera d'Ebre

26

37

42,31%

Tarragonès

257

308

19,84%

Nº d'obres de rehabilitació 2015

Nº d'obres de rehabilitació 2015

%

Barcelona

34

42

23,53%

Girona

1

5

400,00%

Lleida

14

15

7,14%

Terres de l'Ebre

6

20

233,33%

Aragó

2

5

150,00%

València

1

4

300,00%

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de Col·legiats d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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Altres demarcacions

Per poblacions, Tarragona concentra més del 23 % de les obres realitzades, molt per sobre de Reus, Salou o Cambrils que oscil·len entre el 8 % i el 5 % de les obres de rehabilitació.
Poblacions

2012

2013

2014

2015

% 12/13

Tarragona

126

121

153

179

16,99%

Reus

53

52

42

69

64,29%

Salou

35

38

41

45

9,76%

Cambrils

33

33

23

51

121,74%

Falset

16

16

13

9

-30,77%

Mont-roig del Camp

11

15

13

20

53,85%

Calafell

8

14

16

18

12,50%

Barcelona

7

9

7

11

57,14%

Tivissa

5

9

2

10

400,00%

Valls

6

9

7

9

28,57%

El Vendrell

10

9

15

10

-33,33%

Altres poblacions

255

273

288

347

20,49%

TOTAL

565

598

620

778

25,48%

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de Col·legiats
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

Obres de rehabilitació amb arquitecte tècnic.
Comarques de Tarragona
Nº d'obres de rehabilitació 2014

308

Nº d'obres de rehabilitació 2015

180

29

75
26
Alt Camp

Baix Camp

Baix Penedès

29

32

37

Conca de Barberà

Priorat

Ribera dʼEbre

Tarragonès
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Obres de rehabilitació amb arquitecte tècnic.
Altres demarcacions

Nº d'obres de rehabilitació 2014

42

Nº d'obres de rehabilitació 2015

15
20
5

4

Aragó

València

5
Barcelona

Girona

Lleida

Terres de lʼEbre

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

ACTIVITAT PROFESSIONAL
El nombre d’intervencions professionals al 2014 baixen respecte de 2013 al voltant del 4 %. Entre gener i desembre de 2014 s’han realitzat 8.285 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 amb arquitecte creixen més d’un 20 %, les direccions d’obra d’arquitecte tècnic més del
9 % i el projecte i direcció conjunt, gairebé un 12 %. Baixa el projecte com treball únic i puja en canvi la memòria
valorada, ambdues al voltant del 10 %. El nombre de certificats d’habitabilitat baixa més d’un 10 % respecte del
2014 i representa hores d’ara més de la meitat del treballs realitzats per aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers
d’edificació. Al 2015 s’han realitzat 3.972 certificats d’habitabilitat, 443 menys que al 2013.
Certificats habitabilitat
2013

Certificats habitabilitat
2014

Certificats habitabilitat
2015

% 13/14

% 14/15

Tarragona

547

581

574

6,22%

-1,20%

Reus

565

648

525

14,69%

-18,98%

Salou

1.264

424

349

-66,46%

-17,69%

Cambrils

318

320

284

0,63%

-11,25%

Mont-roig del camp

314

172

173

-45,22%

0,58%

Torredembarra

204

233

155

14,22%

-33,48%

Vila-seca

227

168

146

-25,99%

-13,10%

Ametlla de Mar, l´

30

110

102

266,67%

-7,27%

Cunit

43

73

89

69,77%

21,92%

Vendrell, El

137

108

105

-21,17%

-2,78%

Calafell

175

164

141

-6,29%

-14,02%

Valls

72

79

74

9,72%

-6,33%

Altafulla

30

41

53

36,67%

29,27%

1.200

1.294

1.202

7,83%

-7,11%

Població
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Altres poblacions

2013

2014

2015

% 14-13

% 14-15

Certificats d'eficiència assegurats COAATT

1.113

1.295

824

16,35%

-36,37%

Certificats d'eficiència a Tarragona

15.430

20.222

14.408

31,06%

-28,75%

Certificats d'eficiència fets per arquitectes tècnics

5.621

7.971

5.666

41,81%

-28,92%

COAATT • memòria’15

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 36 % i arriba als 824, una mica més
del 14 % dels realitzats a Tarragona per arquitectes tècnics.

Les intervencions que més creixen al 2015 són les coordinacions de seguretat que arriben gairebé al 34 % d’increment respecte 2014, i les legalitzacions de direcció d’obra, un 25 % més que al 2014.
Nº d’intervencions professionals per tipus d’obra
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Obra nova

1.371

819

616

510

535

706

Ampliació

297

217

184

163

181

194

1.756

1.401

1.107

1.230

1.244

1.588

Reforç i consolidació

8

17

25

46

41

195

Conservació i manteniment

43

65

157

229

279

37

Urbanització

238

116

80

66

108

220

Instal·lacions

190

96

84

77

74

119

Enderrocs

111

90

69

48

55

73

Reforma o restauració

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

Evolució de les intervencions professionals
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Seguretat i salut

1.554

1.156

831

726

783

963

Obres

1.645

1.220

1.022

941

980

1.142

Estudis tècnics

247

160

180

185

196

197

Estudis urbanístics

32

28

15

19

27

25

Control de qualitat

677

415

265

246

258

334

4.302

2.975

3.389

6.699

6.054

5.355

Assessoraments

31

14

5

6

4

10

Estudis econòmics

183

203

167

218

207

244

Amidaments

78

58

43

18

14

15

8.749

6.229

5.917

9.058

8.523

8.285

Informes, certificats i valoracions

TOTAL

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de Col·legiats
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

Agrupades segons el tipus d’obra, la rehabilitació d’edificis és l’espai amb un major nombre d’intervencions professionals i la seva evolució és en general estable.
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Evolució de les intervencions professionals
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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

Pel que fa a la inspecció tècnica d’edificis, des de 2012 quan va començar a funcionar el nombre d’inspeccions
realitzades oscil·la al voltat de les 120 anuals, excepte 2014 que van baixar fins a les 87.
La inspecció és, excepte a Tarragona i Reus, una curiositat que els Ajuntaments han ignorat i que més aviat que
tard hauran d’afrontar amb seriositat.
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Total edificis

2012

2013

2014

2015

Arboç, L´

1

0

0

1

0

Asco

1

0

0

0

1

Badalona

1

0

0

0

1

Balaguer

1

0

0

1

0

Barcelona

18

3

5

3

7

Borges del Camp, Les

1

0

0

1

0

Cambrils

13

4

1

2

6

Canonja, La

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

Constanti

1

1

0

0

0

Cunit

1

0

0

0

1

Falset

10

1

1

1

7

Garcia

2

0

0

2

0

Garrofers, Els

1

0

0

0

1

Hospitalet de l´Infant, L´ i Vandellos

2

0

0

1

1

Hospitalet de Llobregat

5

0

0

1

4

Manresa

1

0

0

0

1

Montblanc

1

0

1

0

0

Mont-roig del Camp

6

2

1

2

1

Morell, El

1

0

1

0

0

Poboleda

1

0

0

1

0

Reus

84

29

20

23

12

Riudecols

1

0

0

0

1

Riudoms

2

0

0

1

1

Salou

13

1

1

3

8

Sant Jaumed dels Domenys

1

0

0

0

1

Selva del Camp, La

2

0

1

1

0

266

92

84

38

52

2

1

4

Tarragona
Torredembarra

7

Tortosa

1

0

0

1

0

Valls

2

2

0

0

0

Vendrell, El

6

0

1

2

3

Vilaplana

1

1

0

0

0

Vila-seca

2

0

2

0

0

Vimbodi

1

1

0

0

0

Vinyols i Els Arcs

2

0

1

1

0

461

138

122

87

114

Total

Obres d’urbanització, enderrocs, els expedients d’activitat, espais de treball molt estable professionalment i els
tècnics que habitualment s’han dedicat a ell, conserven el seu mercat amb expectatives de creixement entre el 2%
o 3% anual.
La seguretat i salut o el control de qualitat, són 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 18 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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Castelldefels
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Altres
col·legis

COAATT 2015

COAATT

Intervenció
professional

Total

Digital

Presencial

% Digital

%
Presencial

2015

2013

2014

2015

Certificats d'habitabilitat

3.972

3.350

622

84,34%

15,66%

0

5126

4415

3.972

Certificació energètica
d'edificis

824

690

134

83,74%

16,26%

0

1113

1295

824

Projecte i Direcció

523

338

185

64,63%

35,37%

64

433

527

587

Coordinador durant
l'execució de l'obra

432

267

165

61,81%

38,19%

113

298

418

545

Redacció estudi bàsic
seguretat i salut

326

216

110

66,26%

33,74%

38

258

333

364

Estudi de programa i
direcció de control de
qualitat

318

186

132

58,49%

41,51%

0

246

262

318

Direcció de l'execució
material

299

173

126

57,86%

42,14%

70

253

305

369

Informes, dictàmens i
reconeixements

293

216

77

73,72%

26,28%

5

219

236

298

Direcció d'Obra

268

135

133

50,37%

49,63%

26

221

268

294

Projecte d'activitats

195

136

59

69,74%

30,26%

5

186

204

200

Memòries valorades

194

93

101

47,94%

52,06%

1

176

178

195

Redacció estudi bàsic i
coordinador execució

182

120

62

65,93%

34,07%

48

147

192

230

Certificats

135

103

32

76,30%

23,70%

3

109

97

138

Inspecció tècnica
d'edificis

112

78

34

69,64%

30,36%

0

122

88

112

Valoració d’immobles
(taxació)

46

24

22

52,17%

47,83%

1

36

29

47

Projecte

25

17

8

68,00%

32,00%

2

28

31

27

Projecte de parcel·lació

22

9

13

40,91%

59,09%

0

16

14

22

Actuacions pericials /
arbitratges

22

6

16

27,27%

72,73%

0

16

13

22

Projecte de legalització
d'obra

19

14

5

73,68%

26,32%

2

25

28

21

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de Col·legiats
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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L’objectiu de l’Àrea de Formació és el de promoure i facilitar la formació continuada dels col·legiats i impulsar la qualitat de l’edificació, la innovació en els mètodes constructius, la seguretat i salut a les obres, divulgar la cultura de la
rehabilitació i el manteniment d’edificis i procurar la sensibilització social en temes relacionats amb el medi ambient.
Des de l’Àrea de Formació del COAATT es pretén facilitar la formació necessària per poder desenvolupar totes
aquelles activitats que siguin competència del nostre col·lectiu, amb el màxim rigor i professionalitat.
La seva tasca es concentra en el disseny d’una programació vinculada específicament a l’àmbit professional de
l’arquitecte tècnic. Una formació de qualitat, d’acord a les circumstàncies legals, tècniques, socials i econòmiques.
L’estructura temàtica inclou cursos, sessions formatives, màsters i postgraus, presentacions d’empresa o actes
socials, adreçats als professionals de l’edificació per tal de proporcionar-los els instruments i coneixements que els
garanteixin la innovació continuada.
La utilització de la plataforma compartida de cursos per videoconferència, amb 33 col·legis professionals d’arquitectura tècnica de tot el territori espanyol, ha estat ben acollit pel nostre col·lectiu, i el nombre d’alumnes participants
als cursos ha augmentat gràcies a aquesta tecnologia, a la facilitat que dóna d’assistir a les sessions evitant desplaçaments i que permet ajustar els preus dels cursos a l’augmentar el nombre d’alumnes.
A part d’això, durant l’any 2015 s’han mantingut els acords amb altres col·lectius per oferir els cursos de formació
del COAATT. Aquesta acció ens ha facilitat alguns alumnes que en els cursos de pagament han estat necessaris per
poder-los realitzar, d’una forma econòmicament rentable.
En els darrers anys l’activitat formativa del COAATT s’ha consolidat com una opció formativa de gran valor, especialment adreçada a professionals i empreses. Una formació basada en la cura per la selecció dels ponents que la
imparteixen i a l’acurada tria de les accions formatives realitzades en funció de la demanda del mercat i del context
normatiu i laboral.
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ÀREA DE FORMACIÓ
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Assistents videoconferències
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Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
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Hores lectives
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Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

Àrees competencials
FORMACIÓ
Jornades
Tècniques:

Sessions informatives sobre aspectes tècnics i d’actualitat legislativa,

Formació
continuada:

Programació orientada al reciclatge i actualització de coneixements professionals

Formació
instrumental:

Cursos complementaris a la formació específica, que tenen l’objectiu d’introduir i millorar les
habilitats instrumentals dels professionals, sobretot pel que fa a la utilització i explotació de
les noves tecnologies aplicades al món professional.

Sessions
d’empreses:

El COAATT acull periòdicament aquestes sessions, en les que les empreses presenten les aplicacions pràctiques dels seus productes.

Cafè tècnic:

Jornades informatives amb l’objectiu d’assessorar als tècnics de nova incorporació en un
camp laboral sobre els aspectes a tenir en compte per poder dur a terme la seva feina amb la
màxima professionalitat.

VISITES TÈCNIQUES PRÀCTIQUES
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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 convencions, programa visites tècniques d’interès per als col·legiats.

Els criteris de programació de l’Àrea de Formació al 2015, giren al voltant del mercat professional i les oportunitats de negoci. L’objectiu és aportar informació i eines que facilitin la recerca de nous serveis, l’ús de noves eines de
comunicació i la incorporació dels tècnics a àmbits professionals amb una major demanda de professionals.

Formació
Continuada

Formació
Instrumental

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Cursos

11

2

12

10

5

Hores
Lectives

33

4

182

70

Assistents

104

12

89

149

Formació
Empresa

Jornades
Informatives

Videoconferències

2015

2014

2015

2014

2015

9

3

4

9

8

19

51

79

5

7

25

78

360

64

79

45

49

237

11

10

2014
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Jornades/Cafè
Tècniques

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

AULA VIRTUAL DEL COAATT
Durant l’any 2015 s’ha consolidat el curs “online” d’autoprotecció,passat a ser el centre de referència de la província
per a la realització d’aquest tipus de curs gràcies a la modalitat “online” i a la nova proposta d’unificar els dos nivells
en un sol curs.

VIDEOCONFERÈNCIES

Durant l’any 2015 han passat de 29 a 33 els col·legis professionals que gaudeixen del servei de cursos per videoconferència compartida, i d’aquests 5 som els col·legis que impartim cursos i la resta són receptors.
Aquest fet fa que el COAATT en el seu àmbit de la formació cada cop tingui més ressò. Durant l’any 2015 el
col·legi de Tarragona s’ha posicionat en segon lloc en referència a les hores de formació per videoconferència i en
primer lloc respecte el nombre de cursos emesos.
Els objectius de la plataforma compartida són:
- Ampliar de forma considerable l’oferta formativa per als nostres tècnics que poden realitzar, a preus preferents
cursos de diferents temàtiques i en varietat de dates.
- Fer que l’oferta formativa del COAATT arribi 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.
- Reduir la despesa en formació ja que els costos es repercuteixen entre tots els inscrits.

37

COAATT • memòria‘15

OFERTA FORMATIVA 2015

Formació Continuada
n DISSENY I REHABILITACIÓ D’INTERIORS
Els interiors, i el disseny dels espais que ocupem en
la nostra quotidianitat, cal que tinguin una harmonia, un concepte a seguir, per poder ser espais útils
i operatius.
El qui dissenya aquests espais, ha de ser sensible
a les necessitats de l’usuari, sigui qui sigui, i estricte
en el requeriments normatius.
Es proposa un curs, que reculli aquests aspectes.
Avui que molts opten per reordenar l’espai en que
habiten, per manca de recursos per canviar-lo, s’ha
d’oferir un millor entorn, amb els mínims recursos.
Programa:
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Mòdul 1: BASES PER AL DISSENY D’INTERIORS :
• Anàlisi de l’espai existent:
Detecció i interpretació dels paràmetres i característiques del lloc: Instal·lacions, estructura, lesions, sistemes constructius, materials, valors, ...
• Definició del programa
Condicionats del client i el programa: processos, necessitats, ...
Condicionants normatius: Codi Tècnics de l’Edificació, Decret d’habitabilitat, ...
• Busquem de referents
Conceptes bàsics de la història del disseny: tendències, corrents, estils, ...
Creació de l’imaginari de referència.
• Elements de disseny
La importància de l’elecció dels elements: mobiliari, objectes i materials.
El disseny de nous productes.

Mòdul 2: EXECUCIÓ DEL DISSENY :
• Llicències i permisos
Tipus i tramitació
• Instal·lacions a incorporar      
- Fontaneria
- Desguassos
- Electricitat i il·luminació
- Condicionament tèrmic
- Telecomunicacions
• Condicionament de l’espai
Condicionament tèrmic
Condicionament acústic
• Sistemes constructius
Materials sans, materials ecològics, ...
Detalls constructius del disseny d’interiors
Ponents:
Mariona Genis - Arquitecta, Especialista en Restauració. Sòcia fundadora d’Arquitectura Genís Planelles. Professora Universitària de l’ETSAB, UPC i de
l’Escola Bau de Disseny, UVic
Jordi Planelles - Arquitecte per la ETSAB. Especialista en Construcció i Instal·lacions . Professor de
l’Escola BAU de disseny, Vic. Col·laborador professional de l’ITeC.

n LA REDACCIÓ DE LAS ITE’S
Presentació
El nou decret de les ITE’s recent publicat, obre de
nou la necessitat de conèixer els aspectes tècnics i
tecnològics per a la redacció dels informes tal i com
es sol·liciten des de l’administració.
La demanda d’aquest curs ha estat constant des
de l’aprovació del primer decret, l’any 2010.

Objectius:
Capacitar per a la realització d’una Inspecció tècnica. Anàlisi i avaluació de l’estat de l’edifici. Criteris
d’avaluació de lesions. Anàlisi de tècniques de diagnosi de patologies i de seguiment de la seva evolució, com a pas previ a la definició de les tècniques de
reparació convenients segons els elements, materials
o instal·lacions afectats. A més d’incidir en millores a
aplicar en l’eficiència energètica i en l’avaluació per
eliminar barreres arquitectòniques.
Programa:
• Presentació del Curs.
• Presentació del Nou Decret 67/2015 ITE I LLIBRE
DE L’EDIFICI.
• Protocols d’inspecció.
• Inspecció visual. Metodologia, límits i recomanacions.
• Avaluació de l’eina informàtica lliurada per executar la base documental de l’ITE.
• Reconeixement de sistemes constructius, fonaments, murs i pilars.
Avaluació de deficiències. Obra grossa.
• Reconeixement de sistemes constructius, forjats i
l’envoltant.
Avaluació de deficiències. Obra grossa.
• Reconeixement de sistemes constructius.
Avaluació de deficiències, l’estat de les Instal·
lacions.
• Condicions d’accessibilitat, avaluació de possibilitats per adequar els edificis.
• Determinació d’infrahabitatges
• Avaluació de l’aplicació de millores d’eficiència
energètica en edificis existents.
• Guia i recomanacions pel compliment de la ITEcat.
Introducció a la redacció de textos tècnics. Estructura, sintaxi i lèxic.
• Diagnosi qualitativa d’edificis d’habitatge.
Ponents:
ALFRED FERNANDEZ - Arquitecte i Arquitecte tècnic
- Estudi Alfa arq, asc slp
RAMON MUÑOZ - Arquitecte - Estudi Alfa arq, asc
slp

n PÈRITS JUDICIALS: PERITATGE, PERÍCIA I
PERSPICÀCIA
Presentació
Podria haver fet millor el meu dictamen? Aquesta és

una de les reflexions de l’activitat del pèrit que vol
avançar i aprofundir en la seva expertesa. La resposta ens porta a una obvietat: per molt be que ho faci,
he comès algun eRROR.
Se’n sap prou de patologia, o de coneixements
i interpretació normativa, o de tècniques i estratègies per redactar millor, o de seguretat i expressió
al parlar?
No hi ha dubte que els tècnics que es submergeixen en el mon de la perícia han de tenir avidesa
de nous coneixements i estratègies per realitzar millor la seva funció i treure’n una major rendibilitat en
tots els sentits.
Sense dubte, l’activitat pericial és potser, una de
les funcions tècniques que millor pot preservar el
prestigi dels professionals i d’aquells a qui representem en nom DEL COL·LECTIU QUE FORMEM PART.
Aquest curs, poc teòric i amb molta voluntat
pràctica i interactiva és, per anomenar-ho amb paraules planeres, un receptari d’estratègies, consells
i opinions, contradiccions i reflexions, recolzat amb
casos reals exposats no com a veritats absolutes sinó
com a reflexions relatives, per ajudar a millorar la
funció del pèrit i extreure’n tendències de treball positives.
La funció pericial esta en el punt de mira. És
doncs, una línia molt fina i sensible entre prestigi i
tendenciositat que pot ser viscuda des de diferents
vessants per la que cal saber caminar amb la màxima
professionalitat i rigor.
Objetius del curs:
• Conèixer els principals punts dèbils o disfuncions
habituals de la activitat pericial.
• Ajudar a navegar amb la precisió i cura que requereix l’ús de determinades paraules o diferents expressions orals o escrites.
• Conèixer millor el marc normatiu i jurídic en el
que ha de navegar el pèrit
• Millorar l’estructura del document amb el domini
de certes tècniques gràfiques o de redacció
• Saber defugir les estructures documentals rígides
i elegir una correcta estructura documental en
funció del cas que s’està tractant.
• Valorar l’abast de nostra investigació pericial
como a camino d’aclariment del fets.
• Valorar el cost de la funció pericial i el valor de la
funció social i professional subjacents.
• Conèixer les sentències judicials en la nova trama
jurídica i normativa que representa la LOE, el CTE
y altres normes aplicables.
• Introduir elements teòrics formatius sempre amb
el recolzament de casos pràctics.
• Saber allò què valora d’un pèrit un advocat o un
jutge.
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Es realitzarà una primera sessió del curs durant el
primer trimestre, i es valorarà la reedició del curs en
funció de la demanda.
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Programa:
• què vol de mi el que m’ha fet l’encàrrec?
• patologia i llenguatge. Una reflexió sobre el valor
de les paraules
• qualitat de l’informe pericial. Errors habituals. Estructura i forma
• començar des de zero. Por al paper en  blanc
• estratègies, eines i organització del document.
Tècniques de redacció
• aspectes de disseny gràfic aplicats a la perícia
• investigació pericial. Eines, límits, possibilitats,
fonts documentals
• la ineludible necessitat de navegar per la normativa
• les preguntes que cal fer-se abans de concloure
el dictamen i signar-lo
• el dia del judici. Preguntes i respostes, tècniques,
actitud i psicologia del perit
• exemples de dictàmens pericials
Ponents:
ENRIC CASANOVES RIPOLL - Arquitecte Tècnic I Arquitecte.

n FORMACIÓ DE TÈCNICS COMPETENTS PER A
L’ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ
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Presentació
El decret d’autoprotecció 30/2015 de 3 de març,
modifica 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 centre acreditat per la Generalitat
de Catalunya, forma tècnics per a obtenir les acreditacions pertinents.
Existeixen dos nivells d’acreditació:
- La BÀSICA “d’àmbit local”: 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 SUPERIOR “d’àmbit de Catalunya”: 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
local.
Pot accedir a aquesta formació qualsevol persona 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.

Requisits:
Al finalitzar el curs, el COAATT com a centre acreditat per a la impartició de cursos per a tècnics habilitats en plans d’autoprotecció emetrà, si és el cas, un
diploma de cadascun dels nivells per poder sol·licitar
l’acreditació al departament d’interior.
Professorat:
El tutor del curs és el Sr. Joan Carles Francès Tudel,
llicenciat en geografia i tècnic protecció civil.
Programa:
Nivell Bàsic
MÒDUL B1 - Introducció a la protecció civil.
Introducció bàsica a la protecció civil de Catalunya.
La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya.
La gestió de les emergències.
Tecnologies de suport a la protecció civil.
MÒDUL B2 - Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del decret d’autoprotecció.
Normes bàsiques d’autoprotecció.
Normes tècniques d’autoprotecció.
MÒDUL B3 – Pautes bàsiques per a l’elaboració dels
plans d’autoprotecció (PAU).
Introducció bàsica a la redacció d’un pau.
Anàlisi del risc d’un pau: tipus de risc associat.
Descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció.
Estructura organitzativa d’un pau.
Implantació, manteniment i actualització d’un
pau.
MÒDUL B4 - Exercicis pràctics i treball mòdul bàsic.
Nivell Superior
Introducció als plans d’autoprotecció per la protecció civil de Catalunya. Decret 30/2015
Redacció d’un PAU d’interès per a la protecció civil
de Catalunya
MÒDUL A1
Risc en instal·lacions SEVESO. Normativa
Risc en el transport de matèries perilloses. Normativa
MÒDUL A2
Risc biològic. Normativa
Risc radiològic. Normativa
Risc en la mineria. Normativa
Serveis bàsics
MÒDUL A3
Risc en preses i embassaments
Risc en carreteres, túnels, ports, aeroports
Planificació i execució de simulacres.
MÒDUL A4
Prevenció d’incendis. Edificis de Gran Alçada
Prevenció d’incendis. Caracterització d’edificis.
-Prevenció d’incendis. Llei 3/2010

Formació Continuada
n REVIT BÀSIC: SOFTWARE GRÀFIC EN3D D’AUTODESK
Presentació
Construir virtualment un edifici, és el que es pot
aconseguir amb REVIT.
La tecnologia BIM (Building information Modeling)
permet fer un modelatge complert de l’edifici.
Mentre que amb l’autocad dibuixes línees que
cal interpretar, amb el REVIT modeles un espai, o un
edifici, amb totes les seves característiques. Cal tenir
clar on vols arribar perquè no estàs dibuixant, estàs
construint: no fas una línea, sinó un tancament amb
unes característiques de gruix, materials, … determinats… El resultat: una maqueta del teu projecte,
que visualment interpreta a la perfecció allò que vols
construir, i tècnicament té totes les definicions necessàries per executar el projecte.
Això comporta guanyar temps, a l’hora de projectar, i millorar les possibilitats de seduir al client
amb el teu producte.
A qui està adreçat:
El curs està orientat a professionals del camp de
l’edificació i urbanisme (arquitectes, aparelladors,
enginyers, delineants, estudiants, etc. ) que vulguin iniciar-se en l’ús del Revit Architecture, amb el
propòsit de poder treballar en un futur seguint la
metodologia BIM . L’objectiu del curs és aprendre
a utilitzar les eines fonamentals per poder modelar
projectes o edificis existents.

Cursos impartits al COAATT
Aquest any 2015 s’ha portat a terme únicament al
versió del curs online, ja que la valoració per part
dels alumnes que van cursar l’any passat va ser molt
positiva, i la disponibilitat per assistir a les classes
presencials és cada vegada més escassa.
Al publicar-se el nou decret, els alumnes interessats en obtenir únicament l’acreditació de nivell
s’ha reduït molt, incrementant el nombre d’alumnes
interessats en cursar el nivell superior. Per aquest
motiu hem creat un curs que engloba el dos nivell
d’acreditació i que alhora permet cursar cadascun
del mòduls per separat.
S’ha realitzat a mans del mateix professor, Joan
Carles Francés Tudel, una jornada informativa sobre les novetat i canvis produïts en el nou decret
30/2015.
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Metodologia:
El curs constarà d’una sessió introductòria, i quatre
mòduls de continguts teòrics de seguiment online
per cada un dels nivells, amb els corresponents exercicis pràctics, de caràcter obligatori o voluntari, en
funció del exercici, i un treball final per cada nivell
La primera sessió introductòria, es realitzarà a les
instal·lacions del COAATT. Aquesta sessió té una durada de dues hores i és de caràcter obligatori.
A partir d’aquest moment s’aniran obrint els mòduls del forma correlativa, cada setmana. Al final de
cada nivell es realitzarà un exàmen que es realitzarà
presencialment. Un cop superat l’examen es podrà
treball del nivell examinat.
Per a cada nivell aprovat s’entregarà un diploma
amb el qual podeu accedir a l’acreditació.
Durant tot el període es pot contactar amb el tutor o l’administrador, via correu electrònic per resoldre dubtes, i o fer tutories per el desenvolupament
del projecte.

Programa:
1. BLOC I. Interfície de Revit i configuració de l’entorn de projecte .
2. BLOC II. Fonaments de modelatge bàsic.
3. BLOC III. Creació i configuració dels plànols del
projecte .
4. BLOC IV. Anotacions i enriquiment de presentacions .
5. BLOC V. Documentació , publicació i impressió .
El curs es podrà seguir de forma presencial o per
videoconferència
Ponent:
SALVADOR MORENO RODRÍGUEZ
D’aquest curs s’han impartit 3 edicions duran l’any
2015, una de les quals s’ha impartit completament
per videoconferència durant el mes de juliol “Revit
Estiu”. Amb aquesta oferta hem pogut ampliar el
calendari lectiu i donar opció a la formació a aquelles persones que durant el període escolar, de setembre a juny no poden assistir per diversos motius.
El COAATT ha estat pioner entre els 33 col·legis
que participen de la plataforma, en impartir un curs
tecnològic que requereix d’un ordinador per al seguiment dels propis continguts.
Aquesta proposta ha estat molt ben encaixada
tant per part dels alumnes com per part d’altre col·
legis que imparteixen formació i ara ja som alguna
centres que seguim aquest mètode.
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n REVIT FAMÍLIES
El curs està orientat a professionals del camp de l’edificacióiurbanisme (arquitectes, aparelladors, enginyers,
delineants, estudiants, etc. ) que vulguin iniciar-se en
l’ús del Revit Architecture, amb el propòsit de poder
treballar en un futur seguint la metodologia BIM . L’objectiu del curs és aprendre a utilitzar les eines fonamentals per poder modelar projectes o edificis existents.
Requisits d’habilitat
Es recomana haver utilitzat Revit entre 40 i 80 hores o haver participat en l’elaboració de projectes de
complexitat senzilla.

n ELS SECRETS D’OBRES AMB GARANTIA
Les Jornades “Els secrets d’obres amb Garantia”
s’ha ideat per impulsar i promoure la plataforma de
contractació de treballs que ha inaugurat el COAATT
durant aquest anys 2015.
Ets tècnic i vols optar a una realitzar una obra que
publica el COAATT al web Obres amb Garantia ?
El COAATT fa una jornada per realitzar una breu
explicació del funcionament del web obres amb garantia i resoldre els dubtes que s’han generat des de
que s’ha posat en marxa el web:
-

Programa:
Creació i edició de famílies .
• Jerarquia de components en Revit
• Creació de nous elements dins d’una família existent .
• Creació de noves famílies .
• Ús avançat de l’editor de famílies .
• Famílies 2D . Famílies 3D .
• Creació de geometries avançades . ? Introducció
a la parametrització .
• Creació de famílies “ intel·ligents”.
• Famílies niades

-

Com es reben les notificacions de sol•licituds noves d’obra.
Com optar a una sol•licitud.
Explicació dels temps en funció de la tipologia
d’obra.
Com penjar un pressupost.
Editar el perfil del tècnic.

“D’aquest curs s’han impartit 4 edicions
duran l’any 2015”

Ponent: SALVADOR MORENO RODRÍGUEZ

Jornades tècniques
n NO ETS A INTERNET? NO ET TROBEN!!!
Introducció
Us presentem dues jornades que van agafades de
la ma, per aproximar-vos i donar-vos a conèixer els
aspectes més importants de a vostra presencia a internet.
“Presentació del nou portal TÈCNICS AMB GARANTIA i MÀRQUETING DIGITAL, on podràs introduir-te i
profunditzat en el món de les Xarxes socials.
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Presentació
La teva presencia a internet comença a ser imprescindible. El COAATT ha posat al teu abast un nou
portal “obres amb garantía”, que et farà visible a
internet.
En el següent enllaç hi trobaràs tota la informació
per accedir i donar-te d’alta.
Programa:
1. Introducció
2. Serveis professionals i el model de negoci
3.
Portal “Obres amb garantia”.

4.
5.

Filosofia
Presencia focalitzada en el sector
Guanys i oportunitat
“Mites” i realitat de les xarxes socials
Resum i conclusions

Ponents:
Xavier  Giménez Jordà - Graduat en informàtica
i postgraduat en funció gerencial de les administracions publiques
Ramon Vidiella - Llicenciat en ciències de la informació o Màster en direcció de comunicació empresarial. Professor dels estudis de comunicació a la
URV

n FISCALITAT PER ESTAR AL DIA!!!
Presentació
IRPF: Novetats fiscals per l’exercici 2015 i estructura
de l’IRPF actual i les noves tarifes a Catalunya
Fiscalitat dels professionals (darreres opinions d’Hisenda sobre aquest tema)
Novetats fiscals en Plans de Pensions
Impost Patrimoni i de Successions: situació a Catalu-

Ponent:
Sr. Marc Carrabina Utges - Assessor de planificació patrimonial
Presentació a càrrec de Sr. Joan Marín - Director de
Zona de BBVA a Tarragona

n MIGRANDO DEL CAD AL BIM!
Presentació
Actualmente, administraciones, empresas, usuarios,
están requiriendo la presentación de proyectos con
esta tecnología, si no de forma explícita, cuando
reciben una propuesta donde ven definido como
se desarrollará la obra con detalle, o tienen que interpretar unos planos del CAD, tienden a optar por
aquello en que visualizan su estado final. Esta sesión
informativa, pretende informar sobre lo que supone
la realización de nuestros proyectos en BIM.
Programa:
• ¿Qué es el bim?
• Normativa en el entorno BIM
• Metodología de trabajo BIM vs Metodología clásica
• CAD vs BIM
• Herramientas BIM.
• Las posibilidades de Revit.
• Formación acelerada para usuarios de Revit
Ponents:
SALVADOR MORENO RODRÍGUEZ - Arquitecto Técnico & Ingeniero de Edificación
n NOU DECRET ITE
El passat 5 de maig es va aprovar el nou decret sobre
les ITE, que incorpora canvis tant a nivell de continguts com de gestió i tramitació.
Un cop més, alguns col·legis professionals de Tarragona volem oferir als nostres col·legiats de primera ma, informació sobre aquestes novetats.
El proper dimecres 17 de juny es realitzarà una
jornada informativa on responsables i tècnics de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ens informaran sobre les modificacions que introdueix el nou
decret de les ITE recentment publicat.
Aquesta jornada va dirigida a arquitectes tècnics, arquitectes, i administradors de finques.
Programa:
• Recepció, cafè de benvinguda
• Presentació de la jornada
• Presentació del nou decret 67/2015

Principals canvis i millores., a càrrec del Sr. Jordi
Sanuy i Aguilar , Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
• Conclusions i precs i preguntes
• Procediments per a tècnics
• Cloenda a càrrec del Sr. Esteve Martí Pujals, president del Col·legi d’Administradors de Finques de
Tarragona
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nya i el seu futur. Explicació de casos de planificació
successòria i donacions.

Ponents:
Sr. Jordi Sanuy i Aguilar - Director de Qualitat de
l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

n APLICACIONS DE LA TERMOGRAFIA I BLOWERDOOR A L’EDIFICACIÓ

Presentació
La termografia és una tècnica que permet calcular
i determinar temperatures a distància. A la jornada
que us presentem posarem al vostre abast eines com
ara càmeres termogràfiques o el sistema blower
door, per poder-los provar i conèixer amb profunditat el seu funcionament.
Programa: “APLICACIONS DE LA TERMOGRAFIA
I EL BLOWER DOOR A L’EDIFICACIÓ”
TERMOGRAFIA
• Introducció i fonaments físics
Què és la termografia
Què veiem amb una càmera termogràfica
Radiació dels cossos reals
• Mesura de pèrdues tèrmiques mitjançant termografia
• Termografia en construcció
Eficiència energètica
Aïllament
Ponts tèrmics
Infiltracions d’aire
• Normativa / Reglamentació
Reial Decret 138/2011 Inst. frigorífiques
EN 13187:ISO 6781 Comport. tèrmic Edificis
UNE-EN ISO/IEC 17024:2012
• Aspectes importants
Mida del detector infraroig
Lents
Conclusions
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BLOWER DOOR
• Què és la permeabilitat a l’aire d’un edifici
• La permeabilitat i l’eficiència energètica
• Perquè es produeixen les infiltracions
• Conseqüències de les infiltracions
• Estat de la normativa actual a Espanya
• Les unitats de mesura
• Referències internacionals i requeriments
d’estanquitat
• La norma UNE-EN 13829
• Detecció de les infiltracions
• Conclusions

n LA CONSTRUCCIÓ EN FUSTA

Presentació: La fusta és el material del futur en la
construcció. És el material lleuger, resistent, biodegradable i totalment respectuós amb el medi ambient que
pot abastir el sector de la construcció de forma sostinguda i sostenible a escala mundial. Les seves característiques permeten realitzar una arquitectura diferent a la
convencional: amigable amb el medi, harmònica amb
els usuaris i altament eficient des d’un punt de vista
energètic. En la jornada s’analitzaran totes aquestes
propietats i com s’estan projectant edificis en alçada
i estructures de primer ordre gràcies a les possibilitats
tècniques i de disseny dels nous materials fusters.

Sessions tècniques
n LA FACTURA ELECTRÒNICA PER A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
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Presentació
A partir del 15 de gener de 2015, les factures dirigides a les administracions públiques han de ser electròniques. Aquesta nova obligació ens genera una
sèrie de dubtes: Aquesta obligació afectarà els tres
nivells de l’Administració de l’Estat:
• Hi ha excepcions?
• Què necessito per crear una factura electrònica
per a les administracions públiques? (Ajuntament, Diputació, govern de la Generalitat, administració de l’estat ...)
• Com han de ser les factures electròniques per a
les Administracions Públiques?
• Com signo electrònicament una factura electrònica per a les administracions públiques?
• Com indico el destí de la factura electrònica
adreçada a les administracions públiques?

Programa:
• Presentació de la Jornada
• La fusta com a material de construcció.
• L’arquitectura amb fusta a Catalunya
• Exemples de construcció d’edificis amb estructura
de fusta local.
• Construcció amb fusta contralaminada. Edifici plurifamiliar de 6 plantes a Lleida.

n LA NOVA ITE - SOFTWARE DE SUPORT
Presentació
Seminari dirigit a
professionals que realitzin informes tècnics d’edificació existent. Es mostra com
amb l’altra E3 es pot augmentar la qualitat i productivitat del informes, així com millorar la seva rendibilitat
econòmica. El sistema disposa d’un pràctic assistent
per realitzar les ITE catalana amb l’exportació final cap
a la web oficial de les ites.
Programa:
• Nous reptes. La ITE catalana (Decret 67/2015), què
haig de saber.
• Com obtenir una bona rendibilitat dels encàrrecs.
• Inspecció tècnica ITE. Desenvolupament d’un cas.
• Exportació cap a la web oficial de les ITEs.
*Aquesta jornada la ofereix gratuïtament l’empresa Altra
Software arrel d’un conveni signat per a la formació i
promoció de productes

• Com puc enviar la factura electrònica a les administracions públiques?
• Què és el punt general d’entrada de les factures
electròniques?
• Què he de fer amb les factures electròniques un
cop enviades a les administracions públiques?
Programa:
• Els nous requeriments de l’administració referent
a la factura electrònica.
• Requisits per poder emetre una factura electrònica.
• Com es fa i com es tramita.
• Exercici pràctic
Ponent:
Xavier Giménez Jordà - llicenciat en informàtica
i postgraduat en funció gerencial de les administracions públiques.
* Aquest curs està subvencionat al 100% pels col·legiats del
COAATT

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 connexió 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 camb, i participar del curs com si fossis
a l’aula, però això si, des d’on et trobis.

CURSO DE PATOLOGIA EN
EDIFICACIÓN

EL PROYECTO DE
REHABILITACIÓN EN
ESTRUCTURAS DE MADERA

BIOCONSTRUCCIÓN:
PRINCIPIOS Y
FUNDAMENTOS BÀSICOS DE
LA BIOCONSTRUCCIÓN

APEOS EN REHABILITACIÓN

BIOCONSTRUCCIÓN.
SISTEMAS, TIPOLOGÍAS,
MATERIALES EN
INSTALACIONES EN LA
CONSTRUCCIÓN.

SKETCHUP PRO - INICIACIÓN

PATOLOGÍAS DE FACHADAS
Y CUBIERTAS - MÓDULO 5

CORRECTA EJECUCIÓN
Y PATOLOGÍAS DE LOS
SISTEMAS DE AISLAMIENTO
TÉRMICO EXTERIOR (SATE)

CERTIFICADO DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
- Introducción y conceptos
generales

VALORACIONES
INMOBILIARIAS

SEGURIDAD Y SALUD EN
OBRAS SIN PROYECTO Y
AUTOPROMOCIÓN

INTERIORISMO EN LOCALES
COMERCIALES Y VIVIENDAS

EL TÉCNICO DE CABECERA

SKETCHUP PRO - AVANÇAT

PATOLOGIA EN EDIFICACIÓN

FONTANERIA Y
SANEAMIENTO A PIE DE
OBRA
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FORMA’T DESDE CASA: VIDEOCONFERÈNCIES COMPARTIDES
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LA FIGURA DEL MEDIADOR

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

Col·lecció MANUALES PROFESIONALES

NOU!!!!
ACCESSIBILITAT

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

Autors:
Tomás Ferreres Gómez i Lino
Cuervo Menéndez

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

Autors:
Lino Cuervo Menéndez i
Tomás Ferreres Gómez

AISLAMIENTO ACÚSTICO EN
LA EDIFICACIÓN. Proyecto,
cálculo, control técnico y administrativo. Adaptado al CTE
DB-HR

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

Autor:
Josep M. Querol Noguera

Autor:
Josep Solé Bonet

APRENDIENDO ESTRUCTURA A
TRAVÉS DE 11 CASOS INÉDITOS

LA SEGURIDAD EN LAS
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Asoc. de Consultores de
Estructuras (coord.)
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Autor:
Lluís Roig Alonso

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

Autor:
Jorge Marcó Gratacós

Autor:
Fructuós Mañà i Reixach

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

Autor:
Félix González Redondo

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

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

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

Condicions d’habitabilitat
a Catalunya. Recull 1983 2009 sobre les condicions
d’habitabilitat dels
habitatges i de la cèdula
d’habitabilitat
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Col·lecció QUADERNS TÈCNICS

Intervenció administrativa de
les activitats amb incidència
ambiental

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

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

Les bastides: recomanacions
per al muntatge, manteniment
i desmuntatge

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

L’amidament: criteris per a les
diferents partides de l’obra
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ON TROBAR LES PUBLICACIONS DEL COAATT
DISTRIBUCIÓ I VENDA
Tel.: 977.212.799 (ext. 5) - 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 llibreries que faciliten l’arribada de les publicacions a tot el territori i a molts més professionals. Al 2015 s’ha posat
en marxa la Botiga Virtual del COAATT, que a més d’aquestes publicacions comercialitza la resta de productes
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
*LLIBRERIA QUARS
Botiga a Palma de Mallorca
A internet: www.quarsllibres.com
*LA TORRE LITERARIA
Botiga a Arganda del Rey (Madrid)
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*LIBRERÍA UNIVERSITARIA DE ALMERÍA
Botiga a Almería
A internet: www.librerias-picasso.com
*Noves llibreries que ens han fet comandes durant l’any 2015

guia de serveis

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA
Rambla del President Francesc Macià, 6 · 43005 Tarragona
977 212 799 • Fax: 977 224 152
info@apatgn.org · secretaria@apatgn.org
www.apatgn.org
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ATENCIÓ I ASSESSORAMENT AL COL·LEGIAT
COMUNICACIÓ DIRECTA AMB EL COAATT
Centraleta: 977 212 799 • Fax: 977 224 152
info@apatgn.org · secretaria@apatgn.org

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

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

ASSESSORIA
Tel.: 977 212 799 (ext. 1)
a.e.: secretaria@apatgn.org
Centralitza l’assessorament en l’exercici professional, d’acord amb la Llei de Col·legis Professionals, tant en l’assessorament en matèria de responsabilitat civil professional com en la previsió mútua (PREMAAT i RETA), donant
suport al col·legiat en el seguiment i gestió de tràmits, anàlisi de condicionants, etc…
Coordinació d’assessorament:
Es coordina la tramitació d’expedients que són derivats a les assessories externes per dur a terme els corresponents
expedients, com poden ser la defensa jurídica d’un col·legiat davant un procediment judicial, un dubte fiscal o
laboral i qualsevol consulta per a l’exercici professional.

Assessors externs del COAAT
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ASSESSORIA JURÍDICA

ASSESSORIA FISCAL

ASSESSORIA LABORAL

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

Porras Garcia Assessors

Assessoria Félix González

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

Tel.: 977 212 799 (ext. 4)
a.e.: visats@apatgn.org
El principal objectiu del departament de visats és assistir
i assessorar als col·legiats en el desenvolupament de la
seva tasca professional.
• El Departament de visats gestiona i assessora sobre els aspectes formals i econòmics relacionats
amb el visat professional.
• Registra i valida la documentació administrativa
i tècnica presentada, presencialment o mitjançant el visat digita, al visat, en compliment del
marc legal vigent.
• Gestiona la documentació relativa al visat professional intercol·legial

Guia de Serveis

ASSESSORAMENT ADMINISTRATIU DE VISAT

Al passat 2015 el COAATT va tramitar el visat o registre de 8.744 intervencions professionals, un 3,8 %
menys que els realitzats al 2014.
Del total, un 25 % s’han realitzat de manera presencial i un 75 % utilitzant la plataforma de visat digital.
Pel que fa a la distribució geogràfica, 459 visats,
més d’un 5 %, corresponen a intervencions realitzades
per tècnics de fora de la província de Tarragona.
El fet més remarcable: la considerable acceptació
del sistema digital de visat. Entre 2014 i 2015 s’ha incrementat gairebé un 6 % el nombre de visats digitals
realitzats i ja gairebé el 88 % dels col·legiats l’utilitza de
manera habitual..

Visat i registre professional
2.010

2.011

2.012

2013

2014

2015

%14/15

Total visats i registres

8.749

6.229

6.118

9.110

9.093

8.744

-3,84%

Presencial

8.644

5.546

4.596

4.800

2.787

2.068

-25,80%

105

683

1.522

4.310

6.306

6.676

5,87%

Digital

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de Col·legiats d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

Visat i registre professional

Intervencions professionals

10.000
8.000
6.000

Font: Col·legi d’aparella·
dors, arquitectes tècnics i
enginyers d’edificació de
Tarragona; Consell de Col·
legiats d’Aparelladors, Ar·
quitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Catalunya

4.000
2.000
0
2010

2011
Total visats i registres

2012

2013
Presencial

2014
Digital

2015
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Visat i registre professional COAATT 2015
INTERVENCIÓ
PROFESSIONAL

Total

Dig.

Pres.

% Dig.

% Pres.

9

4

5

44,44%

55,56%

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

326

216

110

66,26%

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

432

267

165

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

14

6

Coordinador en projecte i/o
redacció estudi bàsic i coordinador execució (inclou aprov.)

182

Projecte i Direcció
Projecte

Anteriors

Revisat

2012

2013

2014

2015

4

6

3

11

13

33,74%

38

305

258

333

364

61,81%

38,19%

113

358

298

418

545

8

42,86%

57,14%

2

25

25

20

16

120

62

65,93%

34,07%
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149

147

192

230

523

338

185

64,63%

35,37%

64

503

433

527

587

25

17

8

68,00%

32,00%

2

30

28

31

27

Direcció d'Obra (Aparellador
Exclusivament)

268

135

133

50,37%

49,63%

26

198

221

268

294

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

299

173

126

57,86%

42,14%

70

268

253

305

369

Projecte de legalització
d'obra.

19

14

5

73,68%

26,32%

2

22

25

28

21

Legalització de direcció
d'obra.

8

5

3

62,50%

37,50%

2

4

2

8

10

Legalització de l'execució
material

0

0

0

0

12

3

2

0

318

186

132

58,49%

41,51%

0

263

246

262

318

Estudi de programa de control
de qualitat.

2

0

2

0,00%

100,00%

66

0

0

66

68

Direcció de control de qualitat.

14

8

6

57,14%

42,86%

0

7

16

10

14

Projecte d'activitats

195

136

59

69,74%

30,26%

5

177

186

204

200

Plans d'emergencia

2

1

1

50,00%

50,00%

0

1

0

3

2

Programa i Seguiment

0

0

0

0

0

0

0

0

Programació

0

0

0

0

0

0

0

0

Seguiment de la programació

0

0

0

0

0

0

0

0

Racionalització,planificació i
programació d'obres

0

0

0

0

0

0

0

0

Projecte i direcció de
parcel·lació

0

0

0

0

1

2

2

0

Projecte de parcel·lació

22

9

13

0

6

16

14

22

Direcció de parcel·lació

0

0

0

0

0

0

1

0

Reparcel·lació

3

2

1

0

5

1

12

3

Estudi i comprovació d'ofertes

0

0

0

0

0

0

0

0

Relacions valorades

0

0

0

0

0

0

0

0

Memòries valorades

194

93

101

1

143

176

178

195

0

0

0

0

0

0

0

0

Coordinador en projecte i/o
redacció estudi seguretat i
salut

Estudi de programa i direcció
de control de qualitat
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Altres
col·legis
2015

Revisió de preus i ajust pressupost

40,91%
66,67%

47,94%

59,09%
33,33%

52,06%

46

24

22

52,17%

47,83%

1

17

36

29

47

Valoració de terrenys i solars
(taxació)

4

4

0

100,00%

0,00%

0

4

7

3

4

Informes, dictàmens i reconneixements

293

216

77

73,72%

26,28%

5

227

219

236

298

Actuacions pericials / arbitratges

22

6

16

27,27%

72,73%

0

23

16

13

22

Certificats

135

103

32

76,30%

23,70%

3

141

109

97

138

Certificats per a espectacles.

0

0

0

0

0

0

1

0

Certificats per a bastides

0

0

0

0

0

0

1

0

Certificats d'habitabilitat

3.972

3.350

622

84,34%

15,66%

0

3.041

5.126

4.415

3.972

Inspecció tècnica d'edificis

112

78

34

69,64%

30,36%

0

139

122

88

112

Certificació energètica
d'edificis

824

690

134

83,74%

16,26%

0

0

1.113

1.295

824

Col·laboracions tècniques

10

6

4

60,00%

40,00%

7

1

4

6

17

Consultes tècniques/diligències

0

0

0

0

1

0

0

0

Assessorament i gestió económica

0

0

0

0

1

1

0

0

Amidament edificació

8

6

2

75,00%

25,00%

0

19

14

12

8

Amidament terrenys i solars

1

1

0

100,00%

0,00%

0

4

3

2

1

Delimitar i/o replanteig
d'edificació

1

1

0

100,00%

0,00%

0

4

1

0

1

Delimitar i/o replanteig terrenys/solars

1

1

0

100,00%

0,00%

0

2

0

0

1

Amidament unitats d'obra
(plànol/obra)

1

1

0

100,00%

0,00%

0

11

0

0

1

8.285

6.217

2.068

75,04%

24,96%

459

6.118

9.110

9.093

8.744

TOTAL
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Valoració d'inmobles (taxació)

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona; Consell de Col·legiats d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

GABINET TÈCNIC
Tel.: 977 212 799 (ext. 3)
a.e.: gabtec@apatgn.org
Presentació:
El principal objectiu dels serveis tècnics del COAATT és
assistir i assessorar als aparelladors, arquitectes tècnics i
enginyers de l’edificació en el desenvolupament del seu
treball professional.
Des del gabinet tècnic es pretén oferir als col·legiats
els serveis que el nou entorn professional i econòmic requereix: nous serveis, nous espais de treballs, aprofundir
en 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, estudiants i a la societat en general.
Els serveis tècnics ofereixen:
• Assessorament tècnic relacionat amb l’ àmbit tècnic i professional.

• Assessorament en temes relacionats amb el visat.
• Servei d’inspecció i assessorament per a la Seguretat i Salut en les obres.
• Col·laboració amb el Centre de Documentació del
COAATT, recerca, propostes en col·laboració amb
els millors recursos i serveis pels professionals i estudiants.
• Introducció de paràmetres mediambientals a tot el
procés constructiu, ja sigui a l’hora de projectar, en
la tria dels materials o en l’execució de les obres.
• Acords i dels professionals del sector amb el servei del gabinet Tècnic.
• Anàlisi i avaluació de les noves normatives - legislació. Seguiment i accions dels canvis legislatius.
• Realització d’eines, documents i guies d’assessorament tècnic - normatiu.
• Representacions del COAATT .
L’assessorament tècnic i professional vers els col·legiats
realitzat al 2015 des del gabinet tècnic del COAATT es
concentra en aspectes formals i tècnics de la documentació, la revisió de treballs, les novetats legals, la capacitat
professional, els honoraris professionals, el càlcul de cos-
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tos, el visat digital o la valoració de solucions constructives puntuals. L’atenció als col·legiats conforma més del
70 % de les consultes ateses.

%
14/15

Col·legiats

690

624

645

626

645

982

52,25%

Particulars i
professionals

205

312

355

315

253

425

67,98%

Informes
tècnics o
comercials

18

8

3

31

6

8

33,33%

Globalment el nombre de consultes realitzades al gabinet
tècnic respecte de 2014 puja més d’un 50 %. Al 2015
s’han realitzat un total de 1.415 consultes.
Per destinataris, l’atenció a particulars i altres agents
puja gairebé un 70 %, i les consultes de col·legiats pugen
més d’un 50 % respecte de 2014.

La redacció d’informes tècnics o comercials arriba fins
a 8 al 2015. S’ha informat sobre aspectes legals o bibliogràfics, la seguretat i salut a les obres de construcció, el
control de qualitat, condicions d’habitabilitat o eficiència
energètica.
L’espai web relacionat amb l’àrea tècnica del COAATT
va rebre 4.504 visites, gairebé les mateixa que l’any anterior, i 4.605, aproximadament un 6 % més que al 2014,
l’espai de recursos documentals, un lloc relacionat amb la
consulta o la descàrrega de documentació.
El nombre de consultes que han realitzat els estudiants
d’arquitectura tècnica en relació a temes d’assessorament
tècnic i professionals, un aspecte cada vegada més important, conserva el resultat respecte del passat 2014.
L’assessoria de particulars puja gairebé un 70 % respecte de 2014. S’han realitzat unes 425 consultes relacionades habitualment amb els certificats d’habitabilitat,
la inspecció tècnics d’edificis i la certificació energètica
d’edificis.
Des del gabinet s’ha gestionat la redacció i tramitació
de 148 inspeccions tècniques d’edificis per al Departament de Territori i Sostenibilitat l’any 2015, un 68 % més
que al 2014.

SERVEI D’INSPECCIÓ I GESTIÓ D’ACCIDENTS

Tel.: Emergències 977 212 799 (ext. 8)
a.e.: josep@apatgn.org
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Aquest servei atén les necessitats del col·legiats per un
accident laboral en obres de la seva responsabilitat , discrepàncies tècniques o gestió de renuncies.
En aquest casos un tècnic del Gabinet Tècnic es desplaça al lloc de l’accident per elaborar-ne un informe o
per reconèixer l’obra i informar de les incorreccions en
matèria de seguretat laboral o altres temes.
L’any 2015 el servei ha realitzat una sola inspecció
relacionada amb accidents laborals i ha participat en 4
judicis per resoldre discrepàncies sobre els honoraris professionals.
Altrament s’han fet feines de mediació entre el tècnic
i el promotor en 9 obres per tal de resoldre discrepàncies
sobre els percentatge d’obra executada en renuncies, i 4
intervencions en temes d’atribucions de tècnics als quals
se’ls i negava la llicencia d’obres per entendre que no
eren competents per als treballs que realitzaven.
Es continua col·laborant amb la Comissió Administrativa del Consell de Col·legis de Catalunya, l’Agencia de
l’habitatge i l’ITEC, per desenvolupar un Llibre d’estil
que permeti aplicar un criteris comuns sobre la inspecció,
l’avaluació i la redacció de l’informe sobra la Inspecció
Tècnica d’Edificis. També es continua col·laborant am la
Generalitat en la redacció del pla VENCAT.
En l’àmbit inspector, el gabinet ha realitat 7 serveis

d’assessorament tècnic o econòmic sol·licitats per particulars i 3 informes per a les companyies asseguradores
sobre patologies sorgides en edificis assegurats.
El servei d’inspecció al 2014 ha tramitat amb les empreses asseguradores 28 demandes de col·legiats, 12
amb la companyia  Zurich i 15 amb la companyia Mussat
En l’àmbit corporatiu, el servei ha assistit a Madrid a
dues jornades tècniques organitzades pel Consejo General de la Arquitectura Tècnica, i ha mantingut les visites
habituals amb el cap d’Habitatge de la demarcació, per
tal de millorar l’intercanvi d’informació i col·laboració entre el collegi i la Generalitat, així com també agilitzar la
tramitació de cèdules i inspeccions tècniques.
També dins l’àmbit institucional, i amb l’objecte de
valorar la implantació de millores en la redacció d’informes sobre la eficiència energètica d’edificis, el servei ha
assistit a dues reunions de treballs amb responsables de
l’Institut Català d’Energia.
En col·laboració amb el departament de serveis d’informació, el servei d’inspecció també ha ajudat a desenvolupar continguts  dins el Web d’obres amb garantia i
amb l’inicí dels treballs per la elaboració d’un llibre d’incidències i un llibre d’obra telemàtics.
Finalment recordar que el servei continua assessorant
als tècnics en l’elecció de l’asseguradora adequada i les
cobertures adients per els treballs que realitzen, així com
també amb la resolució de les nombroses consultes telefòniques que es realitzen al col·legi.

Guia de Serveis

SERVEIS GENERALS
ESPAI DEL COL·LEGIAT
El COAATT disposa a la seu col·legial dos espais de treball per als col·legiats
ESPAI DEL COL·LEGIAT: Sala de treball i reunions ubicada a la planta superior i que compta amb un terminal
informàtic amb connexió a Internet, telèfon, fotocopiadora i material d’escriptori a disposició dels col·legiats.
En aquest espai es poden trobar també tots els formularis i documents de visat o registre que el col·legiat
pot requerir per realitzar les seves gestions.
Annex a aquest espai de treball, s’ubica una petita
sala de reunions 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 destinat a oferir als col·legiats un lloc on treballar.
Compta amb un terminal de treball que inclou el
programari ofimàtic bàsic, connexió a Internet, impressores i plotter, i un ampli ventall d’aplicacions tècniques.

Equipament
• Connexió a Internet
• Port USB per a memòries externes
• Lectors de targetes de memòria MS, i CF/MD
• Impressora en color i b/n
• Gravadora de CD i DVD

*Els serveis de reprografia i gravació de dades estan 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
- DIC PLA
• Seguretat i salut
- Generador de plecs de condicions tècniques de
seguretat i salut (IVE)
- UrbiCAD. Estudis de seguretat
- UrbiCAD. Coordinador de seguretat
- UrbiCAD. Gestió de residus de construcció i enderroc
- Prevenció de riscos PRLC, Lex Nova
• Càlcul d’estructures
- Cyppe

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

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

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

Consultes i prèstec
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ASSESSORIA DE TREBALL
Tel.: 977 212 799 (ext. 3)
a.e.: assessoriatreball@apatgn.org

Presentació:
El Servei d’Assessoria de Treball del Col·legi té com a objectiu establir un nexe de comunicació entre els particulars
que ho precisin i els col·legiats, donar difusió a les ofertes d’empreses del sector que ho demanin, intentar obrir
nous mercats de treball i informar sobre les licitacions, la contractació d’obres o les subvencions de l’Administració
pública.
Assessoria de treballs ofereix:
• Particulars i empreses. Es gestionen les ofertes que particulars i empreses fan arribar al COAATT. Es fa recerca
de possibles ofertes i qualsevol informació d’interès sobre treball a l’estranger
• Pèrits judicials. Es revisa i envia periòdicament a les Administracions públiques, partits judicials i altres professionals, la llista dels col·legiats interessats a forma part per actuar en qualitat de pèrit judicial en l’àmbit de la
província de Tarragona i als partits judicials esmentats amb anterioritat en aquest escrit.
• ITE. Es gestiona en col·laboració el Departament de Territori i Sostenibilitat, la realització de la inspecció tècnica
d’edificis pels col·legiats
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Des del 17 de juny de 2015 i amb l’objectiu de millorar el seu funcionament i afavorir la implantació a la societat,
la borsa de treball s’ha substituït pel servei web, Obres Amb Garantia.
A l’OAG actualment hi ha 72 col·legiats inscrits, que han rebut 220 sol·licituds, 49 corresponents a l’antic servei
de borsa de treball i 171 a l’OAG.
Pel que fa al primer semestre de funcionament, els col·legiats han enviat 230 pressupostos d’honoraris. Dels
tres que es sol·liciten, ha tres tècnics diferents, s’envien aproximadament un 50 %.

Peticions PEM 3er trimestre 2015

Peticions PEM 4r trimestre 2015

%

Alt Camp

5

4

-20,00%

Baix Camp

13

25

92,31%

Baix Ebre

3

3

0,00%

Baix Penedès

6

8

33,33%

Conca de Barberà

2

1

-50,00%

Montsià

0

1

Priorat

1

4

300,00%

Ribera d'Ebre

1

3

200,00%

Tarragonès

35

54

54,29%

Terra Alta

0

0

Altres Comarques

1

1

0,00%

TOTAL

67

104

55,22%
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Comarques

Els certificats d’habitabilitat pugen més d’un 50 % i representen dins el conjunt de peticions un 37 %. El certificats
d’eficiència passen de 13 a 49 i és juntament amb els informes pericials la petició que més puja.
Globalment l’activitat passa de 76 a 220 i es multiplica gairebé per tres. El resultat als 6 primers mesos de
l’OAG ha trencat la caiguda sostinguda de la l’activitat de la borsa de treball del col·legi des de 2010 i tot i que els
resultats encara no son els que es pretenen, son un punt de partida excel·lent per tal de millorar el coneixement i
reconeixement de la figura de l’arquitecte tècnic a la societat.
Borsa de treball i OAC- COAATT
Tipus de treball

2010

2011

2012

2013

2014

2015

%

Cèdula d'habitabilitat

163

134

142

96

53

83

56,60%

Cert. Eficiència Energètica

0

0

0

4

13

49

276,92%

Comunitat de propietaris

0

0

0

0

0

4

Informe pericial

5

7

14

5

4

11

Inspecció Tècnica d'Edificis

0

0

18

7

0

38

Obra Nova Casa

1

8

0

3

1

3

Obra Nova Magatzem

0

0

0

0

0

1

Locals comercials i oficines

3

7

3

1

0

5

Reforma Cuina

0

1

0

0

0

2

Reforma Habitatge

0

2

0

0

0

15

Taxacions

2

0

7

2

1

3

Piscina

1

1

1

3

0

1

Enderrocs

0

3

0

1

0

1

Coordinador de seguretat

0

1

0

0

1

1

Urbanització

0

1

7

2

0

1

Legalització

2

5

3

1

3

2

-33,33%

177

170

195

125

76

220

189,47%

TOTAL

175,00%
200,00%

200,00%

0,00%

Pel que fa a les empreses les sol·licituds baixen al voltant del 5 % respecte de 2014, un fet que no fa sinó reflectir
l’actual situació econòmica i professional. Les ofertes son principalment d’empreses constructores que sol·liciten
caps d’obra d’edificació. També destaquen les habituals ofertes d’empreses de taxacions i altres serveis.
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Borsa de treball i OAC- COAATT
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OBRES AMB GARANTIA. ATENCIÓ A CONSUMIDORS I USUARIS
Obres amb garantia neix al juny de 2015 amb l’objectiu
de promocionar la professió, els col·legiats i la “bona
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L’espai va adreçat a particulars, comunitats i empreses del sector, i pretén convertir-se en poc temps en un
punt d’informació de referència a
El lloc web ofereix als usuaris sol·licitar tres pressupostos diferents sobre obres i serveis, espais de consulta
al gabinet del COAATT i informació d’utilitat al bloc.
També la possibilitat de consultar directament amb els
diferents professional que apareixen al directori professional 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, comple-

praxi” professional, i a la vegada facilitar als tècnics la
recerca de nous clients a Internet i les xarxes socials.

mentària als llocs webs dels col·legiats del COAATT i
amb informació de contacte i serveis.
Els particulars, empreses i professionals, que accedeixen, poden trobar dins del territori i agrupats per especialitats professionals, un complert directori amb 75
aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació.

Sol·licituds pressupostades
NO

SI

38%

62%

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, taquímetres i escleròmetres tenen el corresponent certificat de calibració.

Guia de Serveis

LLOGUER D’EQUIPS

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

EQUIPAMENT DISPONIBLE
Metro Làser Leica (Distanciòmetre)

Taquímetre Leica T-100

Taquímetre Fet 500

Escleròmetre

Taquímetre Wild T-05

Tacòmetre

Sonòmetre

Nivell Òptic Wild Nk

Trípode i mira

Nivell Òptic Geo 10 X 22
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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 participen
de les activitats, serveis o instal·lacions del col·lectiu.

Podem definir dos grups en aquest serveis:
• Serveis en benefici del col·legiats que ofereixen empreses externes al COAATT.
- Formació externa
- Assegurances
• Serveis que ofereix el COAATT en benefici de les empreses.
- Publicitat
- Lloguer d’espais

Formació externa
S’han signat conveni amb Apliter termografia per a oferir formació i facilitar l’accés al lloguer de material termogràfic.

Es continua la relació amb la universitat Jaume I.

Participació a la intercol·legial

Publicacions

Aquest any 2015 el COAATT s’ha incorporat a les reunions de la Intercol·legial, que reuneix 76 col·legis professionals per donar suport en gestions, proposar formació
comuna...
Entre d’altres accions s’ha sol·licitat la participació en
cursos subvencionats per part de la Fundació Tripartita.

S’ha publicat la guia d’accessibilitat redactada per Lluís Roig coma
a membre de la fundació COAATT,
que ha servit de guia per a portar a
terme els cursos d’accessibilitat que
s’han fet a les administracions..

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

-

Quaderns tècnics
Fulletons de butxaca

Durant l’any 2015 s’ha treballat per aconseguir patrocinadors permanents, empreses amb les quals s’han signat
convenis de col·laboració.
També s’han publicat anuncis puntuals,
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Publicitat
A fi de donar contingut tècnic i cobrir les despeses de les
publicacions corporatives, des del departament de Serveis Externs s’ofereix a les empreses la possibilitat de poder incloure articles o anuncis publicitaris a les diferents
publicacions que es realitzen.
- Revistat TAG
- Enllaç
- Web
- Manuales Profesionales

Lloguer d’Espais
Des de fa un temps, el COAATT posa a disposició de
les empreses els seus espais, amb la finalitat de rendabilitzar-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-

Guia de Serveis

Diverses empreses han col·laborat incloent difusió a la nostra revista TAG

zar xerrades, cursos o exposicions en un ambient familiar, i tranquil.
Arrel d’aquesta difusió durant l’any 2013 el col·legi
d’Apis de Tarragona ha realitzat diferents cursos a la nostra sala i també s’hi ha portat a terme reunions de comunitats de veïns

S’ha signat un acord amb el Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona per al lloguer de la sala polivalent amb la
finalitat de fer-hi reunions de comunitats de propietaris
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Centre COAATT
S’ha promocionat el Centre COAATT com a centre de negocis. És un espai ampli i agradable, per a portar a terme
l’activitat professional.

A l’espai Centre COAATT s’han signat contractes de prestació de serveis sobre quatre dels cinc espais disponibles, a
col·legiats i empreses externes als COAATT

AVANTATGES COL·LEGIALS
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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.
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ESPAI DE DIFUSIÓ D’ACTIVITATS NO PROFESSIONALS DELS COL·LEGIATS COAATT

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

Una de les funcions bàsiques del COAATT es centra en la informació al col·lectiu professional, tant pel que fa als
aspectes tècnics relacionats amb la professió, com els canvis normatius, administratius, etc. que afecten el desenvolupament de les tasques professionals i que aquests han de conèixer.
Altres destinataris són també els agents relacionats amb l’activitat constructiva: administracions, empreses,
estudiants, i en un sentit molt més ampli, la societat que és en definitiva qui fa ús dels serveis dels professionals a
qui representa el COAATT.
Els canals d’informació del COAATT s’orienten a cobrir aquest ventall de destinataris, intentant adequar en
cada cas el canal, el llenguatge i el format per arribar-hi amb garanties. En aquest sentit, els darrers anys, s’ha fet
un esforç per adequar 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 88% dels col·legiats.
Des de 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 digitalitzat
electrònicament, de forma realista i personalitzable. Actualment tenim les següents publicacions en línia: revistes
TAG (Núm. 1 al 75), butlletins ENLLAÇ (2007 - 2015) i les Memòries d’Activitat (2007 - 2014).
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AGENDA D’ACTIVITAT. Missatges ‘RECORDEU’ i ‘Comunicacions COAATT’
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 electrònic de les activitats setmanals al llarg del 2015, amb un total de 38 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 correus porten el nom de COMUNICACIONS COAATT. Durant l’any 2015 s’han fet
un total de 15 monogràfics:
- Activitat col·legial: Vermuts d’obra
- Presentació nou espai web: www.obresambgarantia.com
- Memòria 2014
- Inscripcions obertes al nou portal dels col·legiats del COAATT: www.obresambgarantia.com
- Horaris Sant Jordi
- PREMAAT: Assemblea Territorial de Mutualistes de Tarragona
- Acte commemoratiu del 75è Aniversari del COAATT i Sopar de Germanor
- Revista TAG 74-75
- Defunció de col·legiats
- Activitat formativa: Octubre 2015
- Activitat col·legial: Excursió al Pantà de Siurana
- Felicitació de Nadal

INFORMATIU Enllaç
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vessant
sociocultural,
com institucional.
Edició: Comunicació i Publicacions
L’Enllaç en curs, i
Tel.: 977 212 799 (ext. 5) - 977 212 900
tots els anteriors, es troa.e.: publicacions@apatgn.org
ben disponibles a l’arxiu
Arxiu digital (2006-2015): Tots els ‘Enllaç’ a text
obert del web col·legial
complet a: www.apatgn.org » El Col·legi »
i al servei en línia ‘Issuu’.
Publicacions » Comunicacions amb el Col·legiat
Per rebre l’Enllaç per correu-e:
FORMAT ELECTRÒNIC:
Comunicar-ho a la Secretaria del COAATT
Tots els col·legiats que
hagin comunicat una
És el butlletí informatiu de comunicació del COAATT adreça de correu electrònic a la Secretaria col·legial reamb tots els col·legiats amb una periodicitat trimestral.
ben, des del mes d’abril de 2009, l’informatiu ‘Enll@ç’
Paral·lelament, l’Enllaç és també el mitjà de comu- per aquest mitjà. L’edició electrònica continua amb la
nicació i informació de la vida col·legial, tant en la seva mateixa periodicitat i format que l’’Enllaç’ en paper..

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 (1993-2015): Totes les revistes TAG
a text complet a: www.apatgn.org » El Col·legi »
Publicacions » Publicacions Institucionals
Publicitat: serveisexterns@apatgn.org

La revista TAG és el mitjà de comunicació i difusió del
Col·legi amb els col·legiats, els col·legis, les institucions,
l’administració i el públic en general, per tal de informar
sobre el sector i promoure el coneixement de la professió i el seu context a la província. Es publica quadrimestralment, i recull temes relacionats amb el sector professional i l’àmbit historiogràfic local amb un to divulgatiu
que vol arribar a tots els sectors de la societat.
Amb motiu de l’arribada als 15 anys de publicació
ininterrompuda, el 2008 es va inaugurar l’arxiu digital
de la revista, on és possible consultar la col·lecció com-

plerta (1993-2015). A partir del TAG Núm. 71 (2n quadrimestre 2014), l’enviament de la revista s’ha realitzat
únicament mitjançant el format electrònic, fomentant
així la bústia electrònica com a canal de comunicació,
reduint la despesa material i econòmica. La revista TAG
es continua enviant en format paper a totes les administracions, associacions de constructors, biblioteques i
altres entitats de serveis, així i com als col·legiats que
així ho hagin sol·licitat de manera expressa.
Des del mes de març de 2015, i amb la finalitat
d’augmentar la seva visibilitat i consulta, la revista institucional del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) – TAG
ja forma part del repositori cooperatiu RACO (Revistes
Catalanes amb Accés Obert). RACO és un projecte del
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i de la
Biblioteca de Catalunya i compta amb el suport de la
Generalitat de Catalunya. Des d’aquest repositori es
poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. Podeu consultar els darrers números publicats de la
revista TAG a: www.raco.cat/index.php/TAG

Guia de Serveis

REVISTA TAG

TAG. Núm. 73 (1r quadrimestre 2015)
L’ENTREVISTA: Als alcaldes de Tarragona, Reus i Montblanc
GABINET TÈCNIC: Dades de síntesi. 2n semestre 2014
L’ENTREVISTA: Joan Martí Pla, alcalde de Perafort
FUNDACIÓ TARRAGONA UNIDA: Accessibilitat, llei 13/2014
ACTUALITAT: Recreacions 3D
CULTURA: Maties Solé: artista, restaurador i museòleg
ACTIVITAT COL·LEGIAL: El projecte que dóna vida de nou a la Mussara
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
PATRIMONI: La Casa de l’Ermità
El Museu del vermut
Arquitectura Modernista de Reus (9)
EL COL·LEGI: Un projecte per a dues ciutats: Tarragona i Tàrraco
ASSESSORIA: La qualitat té un preu
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TAG. Núm. 74-75 (Especial 75è Aniversari del COAATT - 2n i 3r quadrimestre 2015)
INSTITUCIONS: Santi Vila - Germà Gordò - Josep Poblet - Josep Fèlix Ballesteros
- José Antonio Otero
ELS PRESIDENTS DEL COL·LEGI: Julio Baixauli - Joan Prous - Francesc Díez - Josep
Maria Buqueras - Marià Casas - Aurelio Manrubia
REPORTATGE: El 75è aniversari del Col·legi (1940-2015)
L’ESCUT DE LA PROFESSIÓ
ASSESSORIA COAATT: COAATT, una passejada per la història
LA REVISTA: Recull TAG. Construccions tipogràfiques i culturals
EXPOSICIONS
FUNDACIÓ TARRAGONA UNIDA: Reflexió sobre accessibilitat i diversitat funcional
GABINET TÈCNIC: 75 anys d’obra nova a les comarques de Tarragona
URBANISME: Ciudades felices versus smart cities
COMUNICACIÓ: El TAG i la globalització

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 tenim presència constant a Facebook i Twitter. Us
convidem a entrar-hi, ja que és un canal directe amb

els usuaris des d’on compartim tota la informació del
Col·legi: notícies del sector i de la professió, sessions
formatives, activitats socioculturals, publicacions, notícies d’actualitat i molt més.
A l’abril del 2015 i, degut a la nova política de Facebook, ens hem vist obligats a crear una nova pàgina a Facebook del COAATT Tarragona, perdent tota la
informació que teníem publicada fins aquesta data en
l’anterior perfil.

XARXES SOCIALS COAATT
Seguidors

2012

2013

2014

2015

Facebook

98

178

237

276

Twitter

151

455

858

1.166

Si utilitzes Facebook i/o Twitter,
uneix-te a nosaltres!
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PRESÈNCIA DEL COAATT ALS MITJANS

Publicacions del COAATT als mitjans
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Número de publicacions
Durant l’exercici de 2015, 35 vegades ha estat present el COAATT en els mitjans de comunicació.
Seleccionem algunes de les notícies.

PREMSA ESCRITA
Diari de Tarragona. Dimecres, 7 de gener de 2015: “Regalos, sonrisas y
sentimiento”.
Diari Més. Dimecres, 7 de gener de 2015: “Els Reis arriben a la Muntanyeta i a l’Hospital Joan XXIII”.
Diari de Tarragona. Dijous, 12 de febrer de 2015: “La mitad de los vados
de peatones tiene problemas de accesibilidad”.
Diari de Tarragona. Divendres, 13 de febrer de 2015: “L’eficiència energètica, essència de la sostenibilitat”.
Diari de Tarragona. Dimarts, 3 de març de 2015: “Las promociones acabadas y los visados crecen en el Camp de Tarragona”.
Noticies TGN. Dimecres, 4 de març de 2015: “Augmenta el nombre de
construccions enllestides i de visats durant el 2014”.
Diari de Tarragona. Dimecres, 10 de juny de 2015: “Cena por los 75
años del Col·legi”.
Diari de Tarragona. Diumenge, 14 de juny de 2015: “75 años con escuadra y cartabón”.
Diari de Tarragona. Dimecres, 17 de juny de 2015: “Jornada sobre la
nueva ITE en el Col·legi d’Aparelladors”.
Diari de Tarragona. Divendres, 19 de juny de 2015: “Una web permite
pedir 3 presupuestos de una obra”.
Diari Més. Dimarts, 23 de juny de 2015: “Adolf Quetcuti és el nou president del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics”.
Diari de Tarragona. Dimarts, 23 de juny de 2015: “Quetcuti, nuevo presidente de los Aparelladors”.
Diari de Tarragona. Divendres, 26 de juny de 2015: “Tres de cada cuatro
casas de la Part Alta presentan deficiencias graves”.
Diari de Tarragona. Dissabte, 5 de setembre de 2015: “La construcción
en el Camp de Tarragona vuelve a niveles de 2012”.
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Diari Més. Dilluns, 7 de setembre de 2015: “El sector de la construcció arriba als nivells d’activitat del 2012”.
Notícies TGN. Dimecres, 9 de setembre de 2015: “El sector de la
construcció se situa a nivells del 2012”.
Diari de Tarragona. Dimarts, 6 d’octubre de 2015: “Envían
3.000 cartas recordando que los edificios deben pasar la ITE”.
Diari Més. Dilluns, 2 de noviembre de 2015: “L’Ajuntament vol
que els col·legis professionals inspeccionin els edificis”.
Diari de Tarragona. Dimarts, 3 de noviembre de 2015: “Sólo el
33% de los edificios ha pasado la ITV obligatoria”.
Notícies TGN. Dimecres, 25 de noviembre de 2015: “Satisfacció
pel funcionament del portal Obres amb Garantia”.
Diari Més. Dimecres, 25 de noviembre de 2015: “El primer portal d’obres de tècnics locals rep 3000 visites mensuals”.
Diari de Tarragona. Dimarts, 15 de desembre de 2015. “La mitad de viviendas inspeccionadas en la ciudad tienen deficiencias graves”.

MITJANS EN LÍNIA
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Diari digital DelCamp.cat (www.naciodigital.cat). Dimarts, 6
de gener de 2015: “Els Reis Mags també passen per La Muntanyeta”.
Tarragona21 (www.diaridigital.tarragona21.com). Dimecres,
10 de juny de 2015: “El Col·legi d’Aparelladors celebra el seu
75è aniversari amb un sopar de germanor”.
Web de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat). Dissabte 13 de juny de 2015: “Gordó recorda que, en la prestació
de serveis professionals, “la seguretat a la ciutadania la donen
els col·legis”
Circ de Tarragona (www.circdetarragona.com). Diumenge,
14 de juny de 2015: “Els aparelladors de TGN celebren els 75
anys d’història del seu Col·legi”.
Tarragona21 (www.diaridigital.tarragona21.com). Diumenge, 14 de juny de 2015: “El col·legi d’aparelladors reuneix més
d’un centenar de persones pel seu 75è aniversari”.
Reus digital (www.reusdigital.cat). Dimecres, 17 de juny de
2015: “Els habitatges unifamiliars també s’hauran de sotmetre
a la Inspecció Tècnica d’Edificis”.
Tarragona21 (www.diaridigital.tarragona21.com). Dimecres,
17 de juny de 2015: “Els edificis unifamiliars també hauran de
passar la ITE”.
Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Dijous, 18 de juny de
2015: “Els edificis unifamiliars també hauran de passar la ITE”.
Tot Tarragona (www.tottarragona.cat). Dissabte, 5 de setembre de 2015: “L’activitat al sector de la construcció augmenta i
arriba als nivells del 2012”.
Altafulla Ràdio. Dijous, 17 de setembre de 2015: “Els municipis
costaners experimenten un increment de l’activitat en el sector de la construcció, que se situa als nivells del 2012”: http://
www.altafullaradio.cat/noticia/id1645

Tarragona Ràdio (www.tarragonaradio.cat). Dijous, 11 de juny de 2015: “El aparelladors tarragonins celebren el seu 75è aniversari”.
Tarragona Ràdio (www.tarragonaradio.cat). Dilluns, 22 de juny de 2015: “Adolf Quetcuti,
nou president dels aparelladors tarragonins”.
Tarragona Ràdio (www.tarragonaradio.cat). Dimecres, 1 de juliol de 2015: Entrevista al president del COAATT, el Sr. Adolf Quetcuti, al programa ‘El Matí de Tarragona Ràdio’. Podeu
escoltar l’entrevista al següent enllaç: http://www.tarragonaradio.cat/contingut_programa/_
adolf_quetcuti_president_del_col_legi_daparelladors_arquitectes_tecnics_i_enginyers_dedificacio_de_tarragona/1/813/8888
Tarragona Ràdio (www.tarragonaradio.cat). Dimarts, 4 d’agost de 2015: Entrevista al president del COAATT, el Sr. Adolf Quetcuti, a l’espai “Com a casa” de El Matí de Tarragona Ràdio,
parlant de l’Inspecció Tècnica d’Edificis. Podeu escoltar l’entrevista al següent enllaç: http://
www.tarragonaradio.cat/contingut_programa/com_a_casa_dimarts_4_dagost/1/813/9079
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RÀDIO

TELEVISIÓ
TAC 12 (www.tac12.xiptv.cat). Dimarts, 23 de juny de 2015: Entrevista al president del
COAATT, el Sr. Adolf Quetcuti, al programa “12 Qüestions” del canal de televisió TAC 12.
Telenotícies Comarques de TV3. Dilluns, 6 de juliol de 2015: Reportatge sobre la Inspecció
Tècnica d’Edificis a la Part Alta de Tarragona. Veure reportatge al següent enllaç:http://
www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/inspeccio-tecnica-dedificis-a-la-partalta-de-tarragona/video/5537453/

SERVEIS A EMPRESES I PARTICULARS
www.obresambgarantia.com
www.obresambgarantia.com
Consultes: Secretaria de Comunicació COAATT
Tel. 977.212.799
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de l’Edificació de Tarragona posa en marxa www.
obresambgarantia.com
• Els usuaris d’aquest nou portal podran sol·licitar fins
a 3 pressupostos de serveis per realitzar obres noves,
reformes o certificats.
• A través d’aquest portal web, els col·legiats del Col·
legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers
de l’Edificació de Tarragona (COAATT) ofereixen els
seus serveis a la societat.
• La iniciativa vol oferir serveis d’obres noves i reformes executades per tècnics titulats, formats i experimentats, un fet que aporta la màxima garantia.
Tarragona, 5 de juny de 2015
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers
de l’Edificació de Tarragona (COAATT) acaba d’inaugu-

rar el portal web Obres amb
Garantia (www.obresambgarantia.com) a través del qual,
els visitants trobaran tota la informació necessària per fer una
obra nova, una reforma o per
a l’obtenció de certificats, com
per exemple una cèdula d’habitabilitat o un certificat d’eficiència energètica. A més,
a través del web també es poden sol·licitar fins a 3 pressupostos sense cap tipus de compromís per dur a terme
qualsevol dels serveis que ofereix el portal. Una de les
diferències entre aquest nou portal i d’altres existents és
que tots els serveis que es poden sol·licitar a www.obresambgarantia són oferts per professionals titulats, formats i col·legiats, tots ells de les comarques de Tarragona. Un fet que aporta la màxima tranquil·litat i confiança,
ja que l’obra o la reforma que es durà a terme es farà
amb les màximes garanties, seguint la normativa vigent,
i realitzada per un professional proper. A més, el portal
també compta amb la garantia addicional del COAATT,
el Col·legi professional que ha impulsat aquesta iniciativa, que farà un seguiment integral dels projectes que
s’encarreguin per vetllar que es realitzin seguint els estàn-
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dards normatius i de qualitat actuals. Aquest nou portal
també pretén dinamitzar el sector de la construcció i les
reformes amb garantia a través d’Internet. Així, el COAATT també cerca augmentar les oportunitats de negoci
per als seus col·legiats, tots ells professionals titulats amb
estudis universitaris, certificats i amb la corresponent assegurança de responsabilitat civil en vigor, i posicionar-los
com una opció interessant a l’hora de realitzar una obra
nova, una reforma, l’obtenció de certificats i informes.
Adolf Quetcuti, president del COAATT, afirma que
“gràcies a obresambgarantia.com es facilita enormement les tasques a aquelles persones que volen fer una
obra nova o una reforma al seu habitatge, ja que gràcies a aquest portal no hauran de preocupar-se per res, ni
per buscar múltiples pressupostos a diferents empreses,
ni de dirigir tot el procés... Omplint un senzill formulari,
diversos arquitectes tècnics li proporcionaran el pressupost i seran ells els responsables de la seva obra o reforma, de principi a fi”. A més, afegeix que “també s’estalviaran possibles maldecaps a causa d’una mala praxis,
una errònia gestió del projecte o de possibles endarreri-

ments, no hauran de coordinar a tots els professionals o
gestionar les discrepàncies per possibles modificacions
del pressupost acordat, de tot això s’encarregarà un
professional reconegut, un arquitecte tècnic”. questa
iniciativa impulsada pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de l’Edificació de Tarragona
ja ha rebut l’interès de col·legis professionals d’altres
regions que també hi volen participar.

RESUM MEMÒRIA 2015: OBRES AMB GARANTIA

Les feines més demandades són:
1. Cèdules d’habitabilitat
2. Inspeccions tècniques d’edificis
3. Certificats eficiència energètica

Juny 2015: Posada en marxa del portal en català.
Novembre 2015: Posada en marxa del portal en castellà.
Nombre total de col·legiats inscrits durant el 2015: 77
Indicadors del portal: Juny –Desembre 2015
- El portal ha rebut 8.490 visites en total
- 3.709 usuaris han visitat el web
- Hem rebut 172 sol·licituds de feina per part dels
visitants del portal
- S’han fet 52 treballs

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i
Enginyers de l’Edificació de Tarragona

El COAATT és una organització referent a la província de
Tarragona que actua com a representant dels interessos
generals dels seus col·legiats, tots ells titulats universitaris. També té com a objectiu la defensa dels interessos
professionals, vetllar per un correcte desenvolupament
de la professió, formar i informar, donar seguretat en
l’exercici professional de l’arquitectura tècnica i, per extensió, servir a la societat. Actualment, compta amb 500
col·legiats. Aquest any 2015, el COAATT celebra el seu
75è aniversari des de la seva fundació l’any 1940.

S’han realitzat diverses accions de comunicació i
publicitat per promocionar el portal online:
Ràdio: 2 campanyes de Ràdio
Premsa: 2 insercions a premsa i 3 notes de premsa
Opis: 1 opi a Tarragona i 1 a Reus
Formació: Curs de formació del portal als col·legiats
SEM (Publicitat a Google ): Agost-Desembre
Blog d’OAG: 7 entrades (4 notícies i 3 reportatges)
Emailings: 3 emailings de captació de col·legiats

SERVEIS A EMPRESES
www.apatgn.org » Serveis a les empreses
Tel.: 977.212.799 (ext. 6)
a.e: serveiexterns@apatgn.org
Publicitat / patrocini:
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El COAATT posa a disposició de les empreses del sector
que ho considerin oportú diferents espais de comunicació per contactar amb més de 500 col·legiats, ens locals,
gremis de la construcció i altres col·legis professionals.
Cada espai està pensat per satisfer les diferents necessitats de promoció, difusió, comercialització i informació;
una eina de comunicació de les empreses del sector, ja
siguin fabricants, distribuïdors, constructors, promotors,
despatxos professionals o tècnics. En definitiva, qualsevol

empresa que vulgui arribar als arquitectes tècnics, aparelladors i enginyers d’edificació de Tarragona. Els espais
són uns mitjans idonis per donar a conèixer els seus productes o serveis i establir contactes amb els arquitectes
tècnics, usuaris dels espais i serveis, i lectors dels mitjans
de comunicació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona.
Demanda de tècnics:
El Servei d’Assessoria de Treball del COAATT, mitjançant
l’espai de recerca de tècnics, ofereix a empreses i a l’Administració pública la possibilitat de difondre entre els
col·legiats les seves ofertes de treball o accedir-hi a una
preselecció de tècnics segons les especificacions indicades al formulari de sol·licitud.

vida col·legial
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ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
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

ACTE COMMEMORATIU DEL 75è ANIVERSARI DEL COAATT, SOPAR DE
GERMANOR I ACTE D’HOMENATGE AL COL·LEGIAT
El passat divendres dia 12 de juny de 2015, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, vàrem celebrar l’Acte de commemoració del 75è Aniversari del
COAATT i el Sopar anual de Germanor i Acte d’homenatge als col·legiats que compleixen 50 i 25 anys
d’exercici de la professió, així com, vàrem donar la
benvinguda als nous col·legiats que han passat a formar part del nostre Col·legi Professional.
A l’acte van assistir, entre altres, el conseller de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, Germà Gordó, qui va presidir l’acte; el director dels Serveis Territorials de Justícia a Tarragona, Baptiste Capell; el
president del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Tarragona, Joan Tous; el degà del Col·legi d’Advocats de
Tarragona, Manel Albiach; el vocal de la Cambra de la
Propietat Urbana, Julio Cadena; i el vocal del Col·legi
d’Aparelladors de Terres de l’Ebre, Ramon Monteso.
Els assistents van rebre dos obsequis: un exemplar
del número especial de la revista TAG, que recull gran
part dels 75 anys d’actes, accions i canvis del COAATT,
i un llibre sobre el Modernisme de Tarragona que ha
presentat recentment el nostre company, Josep M. Buqueras. Després del sopar, hi van haver els parlaments
del president del COAATT i de les autoritats convidaGuardonats
50 Anys de Professió
Sr. Francisco Medina Vargas
Sr. Eugeni Boada Fusté
Sr. Jesús Jardí Hernández
Sr. Antoni Salesas Ferran
25 Anys de Professió
Sr. José Luis Hernández Osma
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des, i es va procedir a l’entrega, als guardonats que
celebren els 50 i 25 anys a la professió, de les insígnies
commemoratives. 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.
El president del COAATT, Julio Baixauli, va fer el seu
últim discurs al capdavant de l’entitat, després de 12
anys ocupant el càrrec, on va destacar “la feina intensa
que fan tots els col·legiats per enfortit aquesta entitat
com també la labor incansable de tot el personal administratiu. Entre tots, els que hi són ara i els han estat
tot aquest temps, el col·legi pot celebrar avui aquest
aniversari”.

Sr. Jordi Obradó Sanfeliu
Sra. M. Antonia Galimany Porta
Sr. Josep Marsal Sans
Sr. Josep Borràs Obradó
Sr. Enrique Casanovas Ripoll
Sr. Ramón Carreño Delgado
Nous Col·legiats
Sr. Aleix Busquets Sola
Sr. Jaume Alsina Alsina

Sr. Xavier Güell Artigas
Sr. Gregori Voltes Marqués
Sra. Natalia San José Gispert
Sr. Marc Pons Espinach
Sra. Maria Viñals Bosch
Sra. Marta Masgoret Onieva
Sr. Albert Maña Valles
Sr. Joel Adell Cortilla
Sr. Jaume Ariño Fraguas
Sra. Joana Betoret Martínez

Vida col·legial

CONCURS DE CASTELLS DE SORRA
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’Arrabassada (Tarragona), dins el programa de festes de Sant
Magí 2015.
Com cada any, des de fa una pila, el COAATT participa com a membre del jurat i aporta els trofeus que
s’entreguen als guanyadors de cada categoria. El Concurs ja ha esdevingut un clàssic de l’estiu tarragoní.
L’aigua i l’arena de la Mediterrània, al servei de la imaginació.

VERMUTS D’OBRA: VISITA AL CONVENT DEL CARME DE VALLS I 		
AL CONVENT DE LES ARTS D’ALCOVER
Dissabte 28 de febrer de 2015, juntament amb el
COAC Tarragona, vàrem realitzar la primera visita d’obra guiada conjunta dels tècnics vinculats a
l’edificació, on vàrem poder visitar algunes de les
obres que s’han construït recentment a la demarcació: el Convent de les Arts d’Alcover i el Convent
del Carme de Valls. Un cop finalitzada la visita, es va
servir el tradicional vermut.

PROGRAMA D’EXPOSICIONS DEL TALLER D’ART CINTA DALMAU A LA
SALA POLIVALENT DEL COAATT
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 2015. L’acord es va signar l’any
2012 amb la voluntat de dinamitzar aquest espai i donar-li una dimensió cultural adreçada tant als col·legiats
com a la societat.
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‘MODELATS EN PAPER’. Mostra de Manolo Ripollés. Gener - Març 2015
L’activitat expositiva, a la Sala Polivalent del COAATT,
s’inicia amb la inauguració el dijous, 29 de gener de
2015, de l’exposició ‘Modelats en paper’, de Manolo
Ripollés, un artista nascut a Amposta que amb la seva
obra ens parla un llenguatge a mig camí entre la pintura
i l’escultura.
En aquesta mostra, l’artista ens presenta una sèrie
de quadres, reproduïts en paper i on imperen els tons
blancs, amb què recupera objectes quotidians de la seva
infantesa i amb els quals s’enfronta al seu passat més
personal i íntim. Una exposició elegant i sense estridències i amb unes obres cent per cent artesanals.
La presentació va anar a càrrec de M. Cinta Dalmau
i Alguero, Directora del Taller d’Art Cinta Dalmau a Tortosa i del Dr. Azael Fabregat i Llagostera, Director del
Campus de la Universitat Rovira i Virgili a les Terres de
l’Ebre, que ens van fer una introducció a la mostra, i va
comptar amb l’estimable presència del Sr. Josep Maria
Sabaté i Bosch, Doctor en Geografia i Història i professor emèrit de la Universitat Rovira i Virgili i cronista ofi-

cial de la ciutat de Tarragona. Manolo Ripollés no es
prodiga gaire fent exposicions, per tant, ha estat un honor i un privilegi que hagi vingut al COAATT a exposar
les seves obres.

‘LA NATURA DIBUIXADA’. Mostra de Toni Térmens. Maig - Juliol 2015
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La Sala Polivalent del COAATT va acollir al mes de maig
l’exposició de pintura, dibuix i il·lustració de Toni Térmens ‘La natura dibuixada’.
Toni Térmens és il·lustrador editorial, publicitari i
d’espais interpretatius de patrimoni històric i natural.
En l’àmbit infantil i juvenil ha publicat amb Cavall Fort,
Bromera, Edelvives, Cossetània i edicions la Patumaire,
tant en narrativa com en llibres de text. A les Terres
de l’Ebre es poden veure dibuixos de l’autor en diferents espais interpretatius, i en l’àmbit de la il·lustració
naturalista i de la divulgació científica ha realitzat il·
lustracions per a plafons identificatius de fauna del
Parc Natural del Delta de l’Ebre.
L’any 2010, Térmens va guanyar el premi d’il·
lustració Joan Llaverias per a contes il·lustrats de Lloret,
va realitzar la primera exposició “La natura dibuixada”
a la biblioteca de l’Observatori de l’Ebre, i també va col·

Vida col·legial

laborar en la primera edició del Bigdraw de Tarragona
(premiat amb el Drawing Inspiration Award del 2011).
L’exposició ‘La natura dibuixada’ recull una mostra
de dibuixos de l’autor, en matèria de divulgació científica, relacionats amb la natura, on hi trobem una selecció
d’il·lustracions de flora i fauna per a plafons identificatius del Delta de l’Ebre i diversos espais naturals del riu
Ebre, notes de camp i estudi, i dibuixos per a postals
entre d’altres. A l’exposició també hi ha un espai per a
la poesia, amb imatges que il·lustren els textos.
En aquesta mostra, Toni Térmens, a la seva manera
subtil, elegant i gairebé màgica, ens fa evocar el perfum
dels pins i el cant dels moixonets del bosc, apropant-nos
a la natura que ens envolta amb una mirada fresca i
elegant.
L’exposició s’ha pogut veure a la Sala Polivalent del
COAATT fins el 7 de juliol de 2015.

‘LES TEXTURES DE LA MIRADA’. Mostra d’Adolfo Comes.			
Setembre – Octubre 2015
El dijous, dia 17 de setembre de 2015, a la
Sala Polivalent del COAATT, vàrem inaugurar
l’exposició de pintures d’Adolfo Comes: ‘Les
textures de la mirada’.
Adolfo Comes és un artista camarlenc que
en els darrers 10 anys ha anat forjant, de forma discreta i anònima, una obra abundant i
molt particular, des del seu estudi situat al bell
mig del Delta de l’Ebre. El punt de partida de la
seva pintura ha estat l’esquematisme natural,
pla i ortogonal dels paisatges deltaics. I el punt
d’arribada, el d’una abstracció volguda i caòtica que tanmateix no perd el sentit de l’ordre
i el simbolisme. Ara, gràcies a l’encoratjament
i les bones influències artístiques que ha rebut com alumne de pintura a l’Escola d’Art i
Disseny de Tortosa, s’ha decidit, finalment, a
mostrar el seu treball en públic.
En aquesta mostra hem pogut sentir la força, l’empenta i l’energia del seu autor. Fora de
convencionalismes, la pintura d’Adolfo Comes
ens ha arrossegat cap a un món de textures
suggeridores, de molta feina i molt ben feta,
de passió pel color i l’estructura.
L’exposició s’ha pogut veure a la Sala Polivalent del COAATT fins el 30 d’octubre de
2015.
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CAMPANYA DE NADAL INFANTIL

Amb el lema: ‘La llum com a forma d’energia’, tema escollit pel Col·
legi i la Fundació Tarragona Unida com a motiu de treball per al 11è
Recull de Dibuix Infantil – Reis 2015, els nens i nenes participants van
presentar els seus dibuixos, que han servit per il·lustrar les accions
de la Fundació Tarragona Unida i la felicitació de Nadal del COAATT
d’aquest any.

DIADA DE REIS AL COAATT
Un any més, el dia 6 de gener, és un dia molt especial
al COAATT. Fills, filles, néts i nétes 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
108 nens i nenes de col·legiats i col·legiades.

Ses Majestats, els Membres de la Fundació Tarragona Unida i el president del COAATT, també van visitar
el Centre de Paràlisi Cerebral “La Muntanyeta”, on van
ser rebuts amb molt d’entusiasme. Els Reis, van fer entrega d’un regal comú per a l’ús de l’entitat i també un
per a cada nen del centre.

SORTIDA A SIURANA
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El dia 24 d’octubre de 2015 es va realitzar una excursió a Siurana, en la qual, uns quants col·legiats van donar la volta sencera al pantà, recorrent un total de 10 km. La temperatura
ambiental va ser perfecta, com també el guia i el paisatge que
vam poder contemplar. Posteriorment, van dinar a la “Fonda
del Recó” per a recuperar les forces.
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Presentació
La Fundació Privada Tarragona Unida és una Organització No Governamental (ONG) que
es dedica al foment de la solidaritat dins del món de la construcció, respectant i millorant
l’entorn, amb la missió de contribuir a generar canvis en la societat, tot fomentant una cultura
de solidaritat i compromís ciutadà. Va ser creada el desembre del 2002 en el si del Col·legi
Professional del col·lectiu d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la ciutat de Tarragona i està
inscrita, amb el número 1863. en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
La declaració universal dels Drets Humans diu que “ tota persona té dret a la vida” i que “
tothom té dret a un nivell de vida adequat que asseguri , així com a la seva família, la salut i
el benestar,i, en especial l’alimentació, el vestit, la vivenda, l’assistència mèdica i els serveis
socials necessaris” Aquest dret universal és un dels pilars fonamentals més importants d’actuació de la Fundació Tarragona Unida.
Però sobre tot, com altres anys, el 2015 ha estat un any on hem continuat treballant sobre
qüestions d’accessibilitat. Sensibilitzar i conscienciar als ciutadans, en general i, als professionals de la construcció, en particular, sobre les barreres arquitectòniques.
Actuem sota el convenciment que costa menys fer-ho bé que malament i que hi ha solucions
a la majoria de problemes que creen barreres a les persones discapacitades o amb dificultat de
moviment. Creiem que amb la suma de petites i/o grans actuacions farem una societat més
justa i accessible. Fem del món la terra de tothom, sense exclusions.
El Patronat

El patronat
Distribució dels càrrecs del patronat
En la reunió del Patronat de data 16 de novembre de 2015 es va procedir al renovació i
distribució dels càrrecs del Patronat el qual resta constituït per:
President: Sr. Adolf Quetcuti Carceller
Que exercirà en representació i per delegació del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Tarragona
Vicepresident:
Sr. Jesús Moreno Martos
Secretari:
Sr. Francesc Xavier Llorens Gual
Tresorer:
Sr. Romà Jordi Adam Andreu
Vocals:
Sr. Josep Maria Buqueras Bach
Sra. Maria Teresa Solé Vidal
Sra. Yolanda Fernández Vázquez
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La nova composició del Patronat de la Fundació Tarragona Unida va ser comunicada a la
Generalitat de Catalunya perquè així constés en el Registre de Fundacions de la Generalitat.

11è Recull de dibuix Nadal-Reis
Com es costum, aquesta es la primera activitat que dona
inici a les diferents actuacions que la Fundació Tarragona
Unida porta a terme al llarg de l’any. De fet aquest esdeveniment té el seu inici a les acaballes de l’any anterior
quan es publica la corresponent convocatòria perquè
tots els nens, fills i nets de col·legiats/des, qui ho vulguin
i puguin participar perquè acompleixen els requisits de
les bases de la convocatòria, presentin el seu dibuix per
fer-lo entrega al seu Rei Mag a canvi d’un regal.
L’any -2015- el tema del dibuix, aprofitant que l’ONU
va proclamar aquest any com l’any Internacional de la
llum com a forma d’energia es va escollir aquest com a
tema principal de la convocatòria.
Aquesta va ser una manera de donar a conèixer i reconèixer com n’és d’important aquest element, Durant
segles, la llum i les seves aplicacions han constituït un
element d’unió que transcendeix totes les fronteres, no
tan sols les geogràfiques sinó també les de naturalesa cultural, de gènere o edat. La llum constitueix, així mateix,
un tema força atractiu a l’hora de motivar diferents aspectes educatius. En aquest sentit, l’augment de la consciencia mundial sobre la difusió i ensenyament de la ciència, en particular la relativa a la llum i les seves tecnologies,
es essencial per a abordar reptes com el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida degut al seu
impacte directe en àrees com l’energia, l’agricultura, la salut o l’educació.
....a casa, a l’escola, a la natura, a la ciutat, etc, etc.... a qualsevol lloc els nens poden trobar que la llum ens
aporta energia d’una manera o altre a les coses que normalment utilitzem i a moltes d’altres que encara estan per
a descobrir.
D’aquesta manera, els nens que van participar, van poder manifestar a
través del llenguatge gràfic i amb la visió particular que caracteritza el seu
entorn infantil, com veuen aquesta temàtica.

Fundació Tarragona Unida

Activitats

Com a finalistes d’aquest 11è Recull de dibuix infantil, varen obtenir un
present especial; Emma (4 anys),
Íngrid (5 anys),
David (6 anys),
Gerard (7 anys),
Arnau (8 anys),
Víctor (9 anys) i
Natàlia (10 anys).
Essent el seu dibuix la base del disseny de la postal de Nadal-2015 escollida pel COAATT per felicitar a tots els seus col·legiats i altres persones i
entitats, públiques i privades, relacionades amb el nostre col·lectiu.
Els Reis Mags van rebre els dibuixos dels nens a la Festa de la Diada
de Reis que cada any te lloc a 2/4 d’1 del dia 6 de gener la a seu del
Col·legi i els dibuixos finalistes d’aquest recull escollits pel jurat, els quals
corresponen als nens abans mencionats, se’ls va fer entrega d’un petit
obsequi.
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Reis a la Fundació La Muntanyeta

La Associació Provincial de Paràlisis Cerebral de Tarragona (APPC) te el seu origen l’any 1977. Va néixer com
a resposta a la necessitat existent de crear un centro
d’atenció especialitzat en nens afectats de paràlisis cerebral infantil.
Sorgir amb el clar objectiu de satisfer las necessitats
específiques d’aquest col·lectiu, davant la inexistència
de centres de caràcter públic ni privats que oferissin cobertura a aquestes necessitats.
L’any 1999 es crea, per voluntat de la APPC, la Fundació privada La Muntanyeta, amb les mateixes finalitats que la APPC, però afegint-hi la tutela, a fi i efecte
que les persones assistides que ho necessiten puguin
ser tutelades des de una entitat que forçosament tindrà
una visió molt pròxima de la realitat del tutelat.
Com cada any, el dia de Reis ens varem apropar a
la Fundació la Muntanyeta, amb ses Majestats els Reis
Mags del col·legi, portant-los un regal per a cadascú
dels interns, adequat a les seves necessitats. Així com
un altre específic pel centre.
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.

Documentació: Manual Professional XI – ACCESSIBILITAT –
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Aquest Manual es un manifest mes en pro d’un disseny per a tothom i
alhora un informe de les barreres, tan físiques con en la comunicació, que
es poden trobar a l’entorn.
El redactat del text no s’ha fet amb la intenció de que sigui una eina
amb noves propostes i solucions, ja que tot esta dit i inventat, però si que
s’han intentat agrupar diferents aspectes prou important escollits d’un seleccionat ventall de fons bibliogràfiques que poden ser de gran utilitat a
l’hora de tenir que consultar aspectes molt concrets
Ha estat una suma de força temps de treball basat en experiències col·
lectives i individuals, que a acabat finalment per conformar un estudi força
fonamentat sobre aquest tema, tant estretament relacionat amb la igualtat
d’oportunitats.
Aquest nou títol s’integra com a número 11 en la col·lecció interdisciplinària de Manuals Professionals del COAATT. Una eina pensada com ajut
directe per a un disseny més universal i intervenció, sempre actual, en pro
de la supressió de barreres.

1. Accessibilitat per a tothom
La necessitat de crear, adaptar o transformar la nostra
ciutat per a tothom requereix d’una conscienciació global, des de la creació de la polítiques públiques fins al
disseny i rehabilitació.
El paper fonamental de la ciutat és la de ser un
entorn de convivència còmoda i segur per a tothom i
adaptat a la diversitat funcionals de les persones, tot
pensant que, en algun moment o altre al llarg de la nostra vida estarem condicionats per algun tipus de limitació, temporal o permanent, que ens pot limitar poder
gaudir de vida social i acomplir amb els nostres deures
com a ciutadans, en la mesura i concordança en que
l’entorn hagi assolit un grau eficient d’accessibilitat.
Hem d’evitar que aquestes limitacions a les que tothom,

en major o menor grau, estem exposats, siguin motius
de discriminació o manca d’igualtat d’oportunitats, i es
per això que es fa imprescindible prendre mesures, no
tan sols en polítiques d’intervenció per a la supressió de
les barreres existents; físiques, sensorials, intel·lectuals,
serveis, etc., sinó també en la conscienciació, formació
i aplicació del Disseny per a tothom o el que es coneix
com a Disseny Universal.
En el marc d’aquesta idea es va portar a terme una
jornada durant la darrera setmana del mes de juny i la
primera de juliol orientada als aspectes, tant informatius
com formatius, dirigida a càrrecs de responsabilitat de
l’Ajuntament de Tarragona, als tècnics municipals i personal de carrer, brigada, inspectors i policia municipal.

Fundació Tarragona Unida

Formació

2. Accessibilitat a les instal·lacions esportives
El Centre cultural de El Morell va ser on es va realitzar el 23
de juliol la 4rt jornada de formació per a responsables de municipis seu dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017. Aquestes
sessions periòdiques es van iniciar el mes de gener i van tenir
per objecte dotar al territori de tècnics esportius amb més àmplies eines i experiències que puguin aplicar més enllà de la
cita de l’any 2017.
En aquesta jornada es va fer especial èmfasi en l’accessibilitat de les instal·lacions esportives i en aquest sentit, acte
seguit a la presentació de l’acte per part de l’alcalde de El Morell, Sr. Pere Guinovart, es va portar a terme una conferència
titulada “Les instal·lacions esportives i la seva accessibilitat” a
càrrec de Lluís Roig, representant de la Fundació del COAATT
i membre de la comissió per a la participació de les persones
amb discapacitat als Jocs Mediterranis.
Aquest acte forma part del Pla Formatiu per a responsables de seu, que treballa en el marc del llegat dels Jocs
Mediterranis i el vessant que pretén donar eines i habilitats adients per fer una bona gestió durant la competició
esportiva del 2017.

Actuacions i gestions diverses
Participació en:
• SESSIÓ ORDINÀRIA del CONSELL MUNICIPAL DE MOBILITAT DE TARRAGONA, que va tenir lloc dijous 6
de maig de 2015, a les 19.30 hores, a la Sala d’Actes del Palau Municipal situat a la plaça de la Font,
• En un grapat ocasions durant el primer semestre de l’any es van mantenir reunions amb membres destacats
de l’Ajuntament de Tarragona, com varen ser la consellera d’urbanisme i el tècnic en gestió local de l’Àrea de
Serveis a la Persona. Fruit d’aquests contactes es va poder realitzar la Jornada Tarragona Ciutat Accessible, esdeveniment mencionat en l’apartat anterior d’activitats.
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• El fet d’estar la Fundació representada a la Comissió per a la participació de persones amb discapacitat, Àrea
d’operacions i esports. XVIII Jocs Mediterranis Tarragona-2017, ha representat que les gestions realitzades en
aquest àmbit que es pogués fer la jornada d’Accessibilitat a Instal·lacions Esportives.
• En el marc d’aquesta relació institucional amb Tarragona 2017 s’ha estat treballant per fer possible dur a terme
un estudi i anàlisi del grau d’accessibilitat de les instal·lacions esportives que han de ser seu dels Jocs Mediterranis 2017, una tasca que es preveu desenvolupar dins els primers sis mesos de 2016.
• Seguint amb l’assessorament en l’àmbit de l’esport, aquest es va ampliar
a l’esdeveniment del dia de l’esport integrat que tingué lloc el 28 d’octubre al Complex Educatiu de Tarragona, tema que va ser escollit com a
motiu del 11è Recull de Dibuix de Reis 2016
• S’han mantingut contactes amb els
mitjans de comunicació per tal de fer
palesa la problemàtica de les barreres
arquitectòniques a Tarragona degut,
principalment, a que la ciutat no disposa, com és Llei, del corresponent Pla
Municipal d’Accessibilitat.
•
Per tal de poder afrontar amb garanties d’èxit diversos projectes i programes que la Fundació te previstos, s’ha gestionat potenciar la col·laboració
amb l’entitat fomentant la figura del voluntari. Amb això es vol aconseguir
no tan sols la fluïdesa i viabilitat dels projectes previstos, si no també que els
col·laboradors adquireixin experiència en temes concrets del seu interès.
• Tant mateix, em assolit la fita de incloure la Fundació a la xarxa de suport de famílies cuidadores de Tarragona a
traves de la qual, els tècnics que ho desitgin, podran donar suport i servei en matèria d’accessibilitat en l’entorn
d’edificació i urbanisme.
• Amb el programa tecnologia oberta, amb ajut i suport de col·laboradors determinats, es vol oferir una proposta
de formació, que podríem dir, tecnològica. Es tracta de formar a monitors o formadors en l’ús i utilització de
les eines informàtiques de forma que aquestes siguin accessibles per a gent que, en condicions normals, te
dificultat per a utilitzar-les; gent gran, persones invidents o d’altres col·lectius amb deficiències, etc.

Altres gestions i activitats
• Actualització dades, composició, dedicació i finalitat de Tarragona Unida a la base de dades de la coordinadora
Catalana de Fundacions
• Recull de normativa sobre condicions bàsiques d’accessibilitat, barreres arquitectòniques, drets i no discriminació, etc, etc, des de 1991 fins l’actualitat en format digital.
• Redacció d’articles per la seva publicació a la revista TAG del COAATT com han estat els següents:
TAG núm. 73 - 1er quadrimestre 2015
Aspectes sobre la Llei 13/2014 d’Accessibilitat
TAG núm. 74-75 / 2n i 3r quadrimestre 2015
Reflexió sobre accessibilitat i diversitat funcional
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• Manteniment d’informació i documentació actualitzada a cada un dels apartats que es contempla a la pàgina
web de Tarragona Unida, com són els de; Actualitat, memòria, activitats, accessibilitat, etc. i el que cada un
d’aquestos conté.

Fundació Tarragona Unida

Relacions institucionals
S’han mantingut contactes de forma regular amb:
•
•
•
•

Ajuntament de Tarragona; Consell de Mobilitat Urbana
Servei Municipal d’Atenció al Disminuït de l’Ajuntament de Tarragona
Grup Tarragona Sense Barreres
Fundació la Muntanyeta.

Canvi de funcionament
En la reunió del Patronat del dia 16 de novembre de 2015 es va aprovar per unanimitat dels patrons de la fusió per
absorció de la Fundació Tarragona Unida per part de la Fundació COAATT.
La decisió es va prendre perquè la Fundació COAATT té més mecanismes per poder assolir les finalitat i activitats
pròpies de la Fundació Tarragona Unida.
Per aquest motiu, Fundació COAATT seguirà treballant amb l’ajut humanitari dintre del món de la construcció,
respectant i condicionant l’entorn. Donant suport, formació i col·laboració a altres ONGs, entitats, associacions i
particulars sense ànim de lucre.
La fusió per absorció de la Fundació Tarragona Unida per part de la Fundació COAATT es va realitzar a efectes 1
de gener de 2016.

Tarragona, febrer de 2016
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directori de serveis

OFICINES COL·LEGIALS. Comunicació directa amb el COAATT
BÚSTIES D’ATENCIÓ ALS COL·LEGIATS

junta@apatgn.org

info@apatgn.org
suggeriments@apatgn.org

Directori de serveis

DIRECTORI DE SERVEIS

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

FORMACIÓ

Meritxell Gispert

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

Eva Larraz

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Lluís Roig

INFORMÀTICA
Assistència Informàtica

Jaume Cabré

SERVEIS EXTERNS
Assegurances
Patrocini i publicitat

Meritxell Gispert

serveisexterns@apatgn.org

MANTENIMENT
Lloguer d’equips

Angelina Guspí
Joan Sáenz

Tel. 977 212 799

comptabilitat@apatgn.org
formacio@apatgn.org

publicacions@apatgn.org
biblioteca@apatgn.org
informatica@apatgn.org

ONG, Tarragona Unida (Fundació COAATT)
ONG, Tarragona Unida

Lluís Roig

tarragonaunida@apatgn.org
www.fundaciotu.org

Assessories Externes
Assessoria Jurídica

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

Assessoria Fiscal

Porras Garcia Assessors

Assessoria Laboral

Assessoria Félix González

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

85

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

Tel. 977 212 799
Fax 977 224 152
www.apatgn.org

memòria

COAATT
Rbla. President Francesc Macià, 6
43005 Tarragona
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