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El

Allò que hem fet i allò que ens falta

El 2018 no va ser un mal any. L’augment significatiu de la inversió en
rehabilitació i un increment de l’obra nova, suau però consolidant-se,
ens van generar un clima d’optimisme moderat en aquest període de
canvi de tendència que també s’ha notat en l’àmbit de l’interès inversor. Hem de ser prudents però, al mateix temps, començar a pensar en
les noves dimensions que va agafant el nostre sector motivat per les
possibilitats que van sorgint.
Tampoc va ser un mal any a nivell intern. Aquest 2018 va estar marcat
per la finalització de projectes que han marcat aquesta legislatura que
acaba. L’aposta que va fer la Junta del COAATT per les noves tecnologies, la rendibilitat del patrimoni de l’entitat i, sobretot, aconseguir
tenir un Col·legi amb els comptes sanejats, s’ha aconseguit. Ha estat
un període intens i molt profitós perquè hem generat canvis tecnològics importants per als nostres col·legiats, exemplars per al sector
i útils per a la societat. Hem invertit en aquelles aplicacions que són
facilitadores de feina i fan el dia a dia més senzill als aparelladors
i arquitectes tècnics a qui defensem com a institució. La creació de
l’aplicació informàtica iCOAATT i, molt especialment, la consolidació
del portal Obres Amb Garantia, són èxits de la gestió dels quals hem
de sentir-nos satisfets.
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En aquest últim cas, el del portal, hem posat a l’abast de la societat
les nostres potencialitats individuals però sobretot col·lectives, demostrant un cop més la nostra professionalitat i creant una borsa
de treball referent a les nostres comarques. Perquè és així, amb el
segell del treball de col·lectiu, com tenim més força per defensar la
nostra professió.
Sí, el 2018 ha estat un any bo. Ara cal donar-li continuïtat i mirar
més enllà amb més força que mai. Tenim, en un horitzó molt proper,
nous reptes que han de portar a la defensa de les competències, la
difusió de la professió i la qualificació del nostre col·lectiu. Fem que
el 2019, on començarà una nova legislatura, sigui l’any d’aquestes
oportunitats traduïdes en realitats per a la nostra professió i el nostre territori.

Adolf Quetcuti Carceller
President del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Tarragona
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SEU COL·LEGIAL
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
Plataforma: Visat/Registre digital i factures online
Catàleg de la Biblioteca i Servei de Publicacions
Descàrrega de documentació administrativa
Consultes i assessorament

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
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ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS

ACTIVITAT 2018
ASSEMBLEES GENERALS
22/03/2018: Assemblea general ordinària d’aprovació liquidació dels pressupostos d’explotació i d’inversions de l’exercici 2017.
Es va aprovar la liquidació dels pressupostos d’explotació i d’inversions de l’exercici 2017 i la Memòria
d’Activitats 2017. Dita informació es pot consultar a la pàgina web col·legial: www.apatgn.org
13/12/2018: Assemblea general ordinària d’aprovació de pressupostos d’explotació i d’inversions de
l’exercici 2019 consolidat.
Es van aprovar els pressupostos d’explotació i d’inversions de l’exercici 2019 consolidat. Dita informació
es pot consultar a la pàgina web col·legial: www.apatgn.org
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LA JUNTA DE GOVERN
Aquest any 2018 s’ha realitzat 22 Juntes de
Govern
Així mateix, les diferents àrees col·legials han estat assumides per diferents Comissions per treballar i aprofundir més en cada tema. Les quals són:
-

-

-

Comissió Permanent: constituïda pel Sr. Adolf
Quetcuti, president; Sra. Yolanda Fernández, vicepresidenta; Sr. Francesc Xavier Llorens, secretari; i
Sr. José Luis Hernández, tresorer. Responsable de la
comissió: Sr. Francesc Xavier Llorens.
Comissió Representació i Relacions Institucionals:
constituïda pel Sr. Adolf Quetcuti, president; Sra.
Yolanda Fernández, vicepresidenta; i Sr. Francesc
Xavier Llorens, secretari. Responsable de la comissió: Sra. Yolanda Fernández.
Comissió Econòmica: constituïda pel Sr. Adolf
Quetcuti, president; Sra. Yolanda Fernández, vicepresidenta; Sr. José Luis Hernández, tresorer; i Sra.
Gemma Blanch, comptadora. Responsable de la
comissió: Sr. José Luis Hernández.

-

-

-

-

Comissió Gabinet Tècnic i Visats: constituïda pel Sr.
Jordi Roig, vocal; Sra. Júlia Oriol, vocal; i Sr. José
Luis Hernández, tresorer. Responsables de la comissió: Sr. Jordi Roig, pels assumptes tècnics; i Sra.
Júlia Oriol, pels assumptes de formació.
Comissió Assegurances: constituïda pel Sr. Pere Vinaixa, vocal; Sra. Júlia Oriol, vocal; i Sr. José Luis
Hernández, tresorer. Responsable de la comissió:
Sr. Pere Vinaixa.
Comissió Social: constituïda pel Sr. Marc Anglès,
vocal; Sra. Júlia Oriol, vocal; i Sra. Gemma Blanch,
comptadora. Responsable de la comissió: Sr. Marc
Anglès.
Comissió Fundació i Patrimoni: constituïda pel Sr.
Marià Montoro, vocal; Sr. Pere Vinaixa, vocal; Sra.
Gemma Blanch, comptadora; i Sr. Adolf Quetcuti, president. Responsable de la comissió: Sr. Marià
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
info@apatgn.org · suggeriments@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, s’ha creat el Portal de la Transparència del
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Tarragona que 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.

-

En aquest Portal s’hi pot trobar:
- Informació Institucional: informació institucional,
funcions públiques, Junta de Govern i Estructura
Administrativa.
- Normativa aplicable: accés a tota la normativa aplicable.
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PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

Conveni Col·lectiu: consulta dels convenis col·
lectius.
Activitats i dades econòmiques: accés a les dades
econòmiques i memòries anuals.
Acció de Govern del Col·legi.
Empreses del Grup.
Serveis col·legials.
Petició d’accés a la informació pública.
Tota aquesta informació la podreu trobar a:
http://transparencia.apatgn.org
No s’ha rebut cap petició d’informació a través
d’aquest portal.

ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ
-

-

-

-

16/02/2018: Reunió amb el vicepresident primer de
la Diputació de Tarragona, Sr. Josep Maria Cruset
Domènech.
22/02/2018: Jornada a l’Institut Comte de Rius de
Tarragona on s’informa als estudiants de cicles formatius en matèria d’edificació.
04/04/2018: Reunió a la seu del Col·legi d’Advocats
de Tarragona per debatre i estudiar la possibilitat de
constituir una Agrupació de tots els Col·legis Professionals de la demarcació que siguin de col·legiació
obligatòria. També s’ha participat en posteriors reunions de treball.
13/05/2018: Visita a Girona, Temps de Flors, junt
amb la resta de presidents dels Col·legis catalans.
31/05/2018: Assistència a la reunió al Grup Patrimoni de Ciutats Patrimoni.
31/05/2018 i 01/06/2018: Assistència a CONTART
2018 a Zaragoza.
09/06/2018: Assistència com a jurat del 46è Concurs de Paletes i posterior sopar homenatge organitzat pel Gremi de la Construcció del Baix Camp.

-

-

-

-

15/08/2018: Col·laboració i assistència com a membres del jurat al Concurs de Sorra, dins les festes de
Sant Magí de Tarragona, organitzat pel Club Maginet.
03/10/2018: Assistència per part del Gabinet Tècnic
a la reunió-Taula rodona al CETIT sobre incendis.
04/10/2018: Assistència a la Taula Professional de
Tarragona, a la qual hi va ser convidada la rectora de
la URV.
22/10/2018: Assistència a Ràdio Vendrell per parlar
sobre l’habitatge i la construcció.
24/10/018: Assistència a la xerrada-col·loqui sobre
BIM organitzat per FOCONTA.
05/11/2018: Reunió amb el Sr. Marc Arza, regidor
de l’Àrea Urbanisme de l’Ajuntament de Reus i amb
el Sr. Gabriel Bosques, gerent-coordinador de Serveis Territorials del citat Ajuntament.
29/11/2018: Participació, per part del gerent, a les
“Jornades Tècniques de Responsabilitat Civil. Model de gestió de la responsabilitat civil professional”.
Jornades patrocinades pel Grup Advalora.
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RELACIÓ AMB ELS CONSELLS DE COL·LEGIS
Respecte al Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya i el
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, s’ha treballat conjuntament en la defensa de la professió,
i també en la relació entre aquestes institucions i els Col·legis i amb el col·lectiu. Tanmateix, s’ha treballat amb la
nova regulació en matèria de protecció de dades.

Membres del Consell de Col·legis d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Catalunya:
President: Sr. Miquel Josep Vendrell i Deulofeu
Secretari: Sr. Adolf Quetcuti Carceller
Tresorera: Sra. M. Teresa Arnal Vidal
Vicepresidents:
Sr. Jordi Gosalves i López
Sr. Francesc Barberà i López
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Membres del Consejo General de la Arquitectura
Técnica de España:
President: Sr. Alfredo Sanz Corma
Vicepresident: Sr. Melchor Izquierdo Matilla
Secretari General: Sr. Ignacio Pérez Pérez
Tresorer-Comptador: Sr. Eduardo Cuevas Atienza
Vocals Comissió Executiva :
Sr. Ángel Cabellud López
Sr. Rafael Luna González
Sr. Diego Salas Collazos

-

-

-

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, a on entre altres temes, principalment s’ha treballat per la nova regulació en
matèria de protecció de dades.
El COAATT és membre de la Taula de Col·legis
Professionals de Tarragona, per treballar conjuntament amb tots els professionals col·legiats vers la
societat
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COL·LABORACIÓ I RELACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS

Col·legi d’Agents de la Propietat

Immobiliària de Tarragona
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GESTIÓ COL·LEGIAL
Cens col·legial
El cens de col·legiats residents, a 31 de desembre de 2018, ascendeix a 480.
Dades estadístiques de col·legiats
Altes i baixes de col·legiats, conceptes

ACTIVITAT 2018

Altes de col·legiats residents

11

Col·legiats habilitats

15

Baixes col·legials voluntàries

8

Baixes col·legials per defunció

5

Distribució per edats i sexes any 2018
Dones

Homes

Total

20-30 Anys

4

11

15

31-40 Anys

36

95

131

41-50 Anys

29

96

125

51-60 Anys

11

63

74

Més de 60 Anys

5

130

135

TOTAL

85

395

480

100%
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40%
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Evolució del cens col·legial
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Distribució de col·legiats per zones 2018
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DEPARTAMENT DE SISTEMES D’INFORMACIÓ
El COAATT segueix evolucionant tecnològicament, per poder oferir un millor servei i donar noves eines als col·legiats.
INTEGRACIÓ A LES XARXES SOCIALS
El COAATT durant el 2018 ha continuat incrementant els usuaris en les xarxes socials:
• Facebook: @COAATT.Tarragona https://www.facebook.com/COAATT.Tarragona
• Twitter: @COAATT https://twitter.com/coaatt
• Linkedin: www.linkedin.com Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
INFRAESTRUCTURES
• Millora en la xarxa de comunicacions. S’ha substituït l’ADSL per fibra òptica, augmentant la velocitat de la
xarxa lan i la xarxa wifi, tant a la seu del COAATT com al Centre COAATT.
• Substitució de 2 switch a la sala de servidors.
• Instal·lació de nous projectors: un projector a la sala de juntes i l’altre a la sala polivalent.
• Instal·lació i adaptació de l’espai del col·legiat a la planta superior.
• Tasques de manteniment al Centre COAATT.
SEGURETAT
• Monitorització dels serveis webs. Les tasques realitzades en primer terme han sigut tasques preventives.
• Control dels atacs informàtics i bloqueig.
• Control i gestió de l’Antivirus.
PLATAFORMA DE VISATS/REGISTRES
• Tasques de millora en el nou aplicatiu web de gestió de visats/registres:
- Millora en els controls d’errors, com per exemple, superfícies, etc...
- Millora en la gestió dels registres/visats
https://visados.ondevio.com/
XARXA SOCIAL “ISSUU”
• El COAATT posa a disposició del món les publicacions editades pel col·legi els darrers anys. El COAATT forma
part de la xarxa social ISSUU i durant el 2018 s’han pujat les següents publicacions:
- Revista TAG: Els números 81, 82 i 83.
- Enllaç: 9 publicacions
- Memòria Anual 2017
WEB: TRANSPARENCIA.APATGN.ORG
• Manteniment del web 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
WEB: WWW.OBRESAMBGARANTIA.COM
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• Control i gestió del portal Obres amb Garantia.
• Implementació de noves millores encarades al màrqueting digital per tal de que el web tingui el millor posicionament a Google.
• Creació d’una nova versió del portal OAG. Les millores incorporades són:
- Nova eina online per generar i editar ofertes
- Possibilitat de veure anònimament, el preu dels altres tècnics
- Noves tipologies d’obra
- Panel de gestió més ràpid, fàcil i eficient
- Enquesta automatitzada per l’avaluació final del client
- Nou disseny més ordenat, modern i clar
- Millor control de les oportunitats i sol·licituds
- Adaptat a tots els dispositius: mòbils tablets i portàtils

• Manteniment web: fundacio.coaatt.org . En aquest web es pot consultar l’agenda d’activitats de la Fundació, els projectes que s’estan duent a terme i els projectes ja realitzats i nous espais dedicat a Tecnologia
Oberta i Accessibilitat.
AULA VIRTUAL DEL COAATT
• Manteniment del web (Moodle): moodle.apatgn.org
• Gestió d’altes i baixes dels col·legiats.
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WEB DE LA FUNDACIÓ COAATT

TRAMITACIÓ CÈDULA D’HABITABILITAT USAT ONLINE
• Manteniment plataforma del Departament d’Habitatge de la Generalitat per accedir i consultar les dades i
documents de les cèdules d’habitabilitat.
NOU WEB: www.apatgn.org
• Posada en funcionament, al primer trimestre del 2018, del nou web www.apatgn.org Destaca per tenir un
nou disseny adaptat a tots els dispositius mòbils, nous continguts i documents tècnics, notícies, publicacions
periòdiques, etc.
BOTIGA VIRTUAL DEL COAATT
• Manteniment de la botiga virtual:
http://botiga.apatgn.org
BACK OFFICE
• Adaptació de l’aplicació de gestió interna, pels diferents canvis en les assegurances (CATALANA OCCIDENTE
i MUSAAT).
• Adaptació i manteniment de l’eina de gestió de cèdules d’habitabilitat.
• Manteniment de la BBDD dels registres/visats.
• Creació i manteniment dels comptes de correu electrònic.
• Gestió de les altes dels usuaris a les diferents plataformes webs.
• Servei de consultoria a les plataformes d’assegurances.
• Creació i comunicació dels diferents arxius del Consejo, Consell i assegurances.
APP iCOAATT
• Nova App col·legial, en versió Android i també en versió IOS. Aquesta app té les següents funcions: sistema
de notificacions al col·legiats, agenda d’esdeveniments i actes, notícies, sistema per contactar directament
amb el departament i calculadores de DIP i PR/PEM.
NOU WEB DE FORMACIÓ
• El primer trimestre de 2018 s’ha posat en funcionament el nou web de formació del COAATT. Les novetats
d’aquest web són: nou disseny adaptat als dispositius mòbils, sistema de pagament online per targeta, millora en la gestió de facturació i nou apartat de subvencions.
http://formacio.apatgn.org
17
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ESTADÍSTIQUES 2018

WEB COL·LEGIAL: http://www.apatgn.org
Actualment hi han 551 Usuaris que estan donats d’alta. Durant el 2018
s’han donat d’alta com a usuaris per poder accedir a les diferents plataformes web: 10 Col·legiats Residents i 7 Col·legiats Habilitats.
16.395 usuaris han visitat aquest lloc web al 2018
Visites: 60.137
Nombre de pàgines vistes: 194.124
Pàgines /visita: 3,23
Durada mitjana de la visita: 03:21
PÀGINES MÉS VISTES
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1

Plana Inicial

8

Àrea Tècnica - Departament

2

Oferta Privada

9

Actualitat

3

Consulta Certificats Habitabilitat

10

Recursos Documentals

4

Accés al Webmail

11

Links Interès

5

Àrea de Formació

12

Visats – El Departament Col·legi

6

Impresos per al visat o registre

13

Càlcul de Pressupostos de Referència

7

Servei d’Ocupació

14

Col·legi

1.392 usuaris han visitat aquest lloc web al 2018
Visites: 1.472
Nombre de pàgines vistes: 1.912
Pàgines /visita: 1,30
Durada mitjana de la visita: 00:47
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WEB APARELLADORS TARRAGONA:
http://www.aparelladorstarragona.com

PÀGINES MÉS VISTES
1 Plana Inicial

7

Guia de treballs professionals – Treballs d’edificació i urbanització

2 Faq

8

Taxacions Certificat d'Eficiència Energètica

3 Cercador de Tècnic - Certificat d'Eficiència Energètica

9

Gestió de Manteniments de Comunitat

4 Llista oficial de pèrits judicials

10 Obrir un negoci

5 Cercador de Tècnic - Cèdula d'Habitabilitat Contacte

11 Particulars

6 ITE

WEB FUNDACIÓ COAATT:
http://www.fundaciotu.org
1.336 usuaris han visitat aquest lloc web al 2018
Visites: 1.551
Nombre de pàgines vistes: 2.384
Pàgines /visita: 1,54
Durada mitjana de la visita: 01:08

PÀGINES MÉS VISTES
1 Plana Inicial

9

Moviment per modificar el SIA (Símbol Internacional Discapacitat)

2 Itineraris i espais practicables, una accessibilitat de segon nivell

10 Manifest: TARRAGONA ciutat ACCESSIBLE Contacte

3 Pla d’Actuació Millora d’Accessibilitat a Tarragona –PAMAT-

11 Característiques de la retolació per a persones amb discapacitat visual Accessibilitat

4 Activitat parc de Nadal

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

5 Eliminació de barreres arquitectòniques

13 Paràmetres antropomètrics

6 Fitxa d’aplicació CTE. Condicions de protecció contra incendis

14 Responsabilitat i aspecte legislatiu de l’accessibilitat

7 Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (T A A C)

15 Reforma de la Plaça de l’Església de Bonavista

8 Llei 13/2014 del 30 d’octubre, d’accessibilitat La Fundació

16 Consultes – eliminació de barreres arquitectòniques
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PLATAFORMA REGISTRE/VISAT DIGITAL
Durant el 2018 s’ha mantingut el número d’intervencions visades/registrades digitalment. La plataforma es va
posar en funcionament el 20/09/2010 i actualment ja es
visa/registra digitalment el 85 % del total dels visats/registres del COAATT.

COMPARACIÓ ENTRE 2017 i 2018
Destacar:
- Del total de col·legiats que actualment registren/visen al COAATT, el 72% dels col·legiats usen la plataforma de
visat digital.
- Del total de visats que es realitzen al COAATT, el 85% del registre/visat es fa telemàtic.

ANY 2017

ANY 2018

Total Registres

8.462

8.312

Total Registres Telemàtics

6.736

7.081

79,60 %

85,19 %

Total Usuaris

332

332

Usuaris Telemàtics

227

239

Usuaris Telemàtics Habilitats

14

18

68 %

72 %

% Registres Telemàtics respecte total registres al COAATT

% Usuaris Telemàtics respecte total Usuaris

CORREUS ELECTRÒNICS

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

20

DOMINI

Número de Correus

Altes al 2018

Apatgn.cat

122

6

Apatgn.net

21

1

Apatgn.es

24

1

Total Correus

167

8

ASSEGURCOAATT S.L., 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.

ACTIVITAT 2018: MUSAAT

Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional d’A/AT/IE

Altes

Baixes

Pòlissa RC professional d’A/AT/IE

8

2

Modificacions de garantia de pòlissa RC professional A/AT/IE

2

–

Ampliació de suma assegurada per a intervencions professionals concretes

1

0

Suplement com a tècnic administració pública a la pòlissa RC A/AT/IE

2

0

Incorporacions pòlissa A/AT/IE col·lectiva d'A/AT/IE inactius per jubilació, invalidesa i hereus

2

2

Altes

Baixes

Cessament d’activitat

1

0

Pòlissa per obra acabada

0

Tancament 1

RC professional de taxadors/perits/informes

1

0

RC arquitecte

5

0

Comunicacions DAP arquitecte

15

–

Altres assegurances de Responsabilitat Civil d’ A/AT/IE

Gestió de sinistres

COAATT • memòria’18

ASSEGURCOAATT S.L. AGÈNCIA EXCLUSIVA DE MUSAAT

Tramitats

Judicials

6

Extrajudicials

4
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ACTIVITAT 2018: PREMAAT

Concepte

Tramitacions

Altes i reincorporacions PREMAAT

7

Interrupcions voluntàries del pagament de les quotes (suspensions drets)

3

Altes en cotitzar només per jubilació

3

Millores en la prestació de jubilació

2

Prestació de jubilació

8

Prestació invalidesa

1

Prestació defunció

4

Prestació incapacitat temporal

6

Prestació paternitat/maternitat

3

Prestació nupcialitat

1

Tramitacions actes de compareixença/ fe de vida

74

Tràmits generals: modificació dades, consultes, gestions de prestacions,…

15

ACTIVITAT 2018: ALTRES COMPANYIES D’ASSEGURANCES

Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional

22

Altes

Baixes

Gestió de sinistres

Tramitats

Pòlissa RC professional d’A/AT/IE

0

3

Judicials

3

RC societat

1

0

Extrajudicials

5

Canvi de condició d’actiu a inactiu per jubilació

4

0

Canvi de condició d’actiu a inactiu per cessament d’activitat

2

0

Canvi de condició d’inactiu a actiu

1

_

Pòlissa individual de defensa jurídica

1

0

El sector tanca 2018 amb un repunt important de la construcció d’habitatge residencial nou.
Entre gener i desembre de 2018 s’han encetat al voltant de 800 habitatges nous, més d’un 80% respecte de 2017.
La inversió en noves promocions arriba als 117 milions d’euros, dades similars a les de 2010, i que gairebé dobla la realitzada en anys anteriors.
La inversió en rehabilitació puja també fins als 138 milions d’euros, superant els 87 milions de 2017. Es
tracta de la major inversió a les comarques de Tarragona i que consoliden un canvi de tendència cada
vegada més important.
Pel que fa a l’activitat professional, 2018 tanca amb valors similars als de 2017, una mica més de 8.900 intervencions.

COAATT • memòria’18

DADES DE SÍNTESI 2018

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 tanca 2018 amb un increment
de més del 80% respecte de 2017, i arriba als 786 habitatges nous.
La inversió en habitatge residencial nou supera els 117 milions d’euros, un 83% més, però encara per sota de
la inversió en rehabilitació que arriba als 138 milions d’euros.

Habitatges nous visats - acabats
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2010

2011

2012

Num d’habitatges nous visats

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Num d’habitatges nous acabats
23

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona; Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitec·
tes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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Obres de nova planta. Habitatge residencial visat
Sup. Total

Núm. 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

42.988.155,00 €

126

2015

78.791,02

448

51.742.215,00 €

167

2016

105.579,90

554

64.631.088,00 €

215

2017

110.710,03

461

64.012.820,66 €

197

2018

202.096,02

921

117.494.990,13 €

304

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

L’obra nova d’ús residencial tanca 2018 amb 304 obres iniciades, un increment de més d’un 50% respecte al 2017.
Tipològicament, l’habitatge unifamiliar representa al 2018 una mica més del 30% del total. L’habitatge en bloc
suma 606 habitatges nous, tres vegades més dels iniciats al 2017.
La tipologia predominant és la d’edifici entre mitgeres, amb 367 habitatges. Aquesta representa més d’un 40
% dels habitatges visats. L’habitatge unifamiliar aïllat arriba fins al 19%, amb 174 unitats.
Els habitatges aparellats i en filera, sumen aproximadament un 3% del total dels habitatges visats.
Respecte de la construcció aïllada en bloc, aquesta representa una mica més del 25% del total dels visats.

Tipologia constructiva

Habitatge unifamiliar

Unifamiliar
34%

Aïllades
55%

En bloc
66%

Habitatge plurifamiliar

Entre
mitgeres
36%

Aparellades
5%

Aïllat
39%

Entre
mitgeres
61%

En filera
4%

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

Tipologia constructiva.

24

Habitatge unifamiliar

2017

2018

%

Unifamiliar

261

315

20,69%

En bloc

200

606

TOTAL

461

921

Edifici en bloc

2017

2018

%

Entre mitgeres

114

112

-1,75%

203,00%

En filera

24

13

-45,83%

99,78%

Aparellades

9

16

77,78%

114

174

52,63%

Aïllades

2017

2018

%

Entre mitgeres

130

367

182,31%

Aïllat

70

239

241,43%

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

Núm. Habitatges

Poblacions

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tarragona

238

68

75

98

125

55

281

Cambrils

8

17

59

21

52

69

120

Salou

35

38

41

29

37

58

25

Reus

94

11

13

12

23

27

69

Roda de Berà

2

10

2

1

11

4

5

Alcover

5

6

2

0

0

9

4

El Vendrell

27

5

11

9

69

39

19

Vinyols i els Arcs

2

5

3

1

11

10

10

Almoster

3

3

2

1

0

2

1

La Febró

0

3

0

0

0

0

0

Segur de Calafell

3

3

1

2

0

2

0

Altres poblacions

149

27

11

274

226

186

387

TOTAL

566

196

220

448

554

461

921
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La distribució territorial dels nous projectes
es concentra, com és
habitual, a les ciutats
de Tarragona, Cambrils, Reus, Salou i El
Vendrell, on s’han encetat al 2018, un total
de 514 habitatges. En
conjunt
conformen
més del 55% del total.
La millora en l’activitat afecta a gairebé tots els municipis,
però especialment a
Tarragona, on l’activitat s’ha multiplicat per
5. En el cas de Reus
la pujada supera el
155%.

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

La distribució per comarques es concentra especialment al Tarragonès i al Baix Camp. En conjunt conformen més
del 80% dels habitatges. El Tarragonès particularment arriba gairebé al 60% del total dels habitatges nous construïts a les comarques de Tarragona. El Baix Penedès, amb 44 habitatges, es queda amb un 6% del total, molt
lluny de les dades habituals.

Habitatge nou visat. Comarques de Tarragona

7

252
454
44
3

4

22

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

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Tarragona; Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Catalunya
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Els tècnics del COAATT han dirigit, al 2018, 70 habitatges a la zona de Barcelona i Terres de l’Ebre. Per contra, 66
habitatges de les comarques de Tarragona els han dirigit tècnics d’altres províncies.

Habitatge nou visat. Altres demarcacions

1% 1%
7%
Barcelona
Terres de l’Ebre
Lleida
Girona

91%

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

Comarques

26

Núm. Habitatges
2016

2017

2018

Alt Camp

10

14

7

Baix Camp

142

142

Baix Penedès

100

Conca de Barberà

Altres demarcacions

Núm. Habitatges
2016

2017

2018

Barcelona

52

42

123

252

Girona

0

0

1

64

44

Lleida

2

0

2

8

5

22

Terres de l'Ebre

10

8

9

Priorat

2

4

4

TOTAL

64

50

135

Ribera d'Ebre

5

4

3

% Sobre total

11,55%

10,85%

15,25%

Tarragonès

223

178

454

TOTAL

490

411

786

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona; Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitec·
tes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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El nombre de construccions de nova planta no residencial no varia respecte 2017.
Edificació nova planta no residencial
Núm. Edificis
Ús

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Agropecuari

4

9

15

18

18

13

Industrial

4

5

9

8

20

22

Comercials

8

3

2

2

5

2

Magatzems

15

16

23

16

19

15

Burocràtics/oficines

1

1

0

0

0

0

Hotelers

1

0

3

0

1

1

D'esbarjo

2

3

4

1

1

5

Culturals

0

0

1

0

0

1

Sanitaris

3

1

1

0

0

1

Docents

0

5

3

3

0

2

Religiosos

0

1

0

0

0

0

Aparcament

1

0

3

1

2

1

Gasolineres (estacions de serveis)

0

0

0

0

1

0

Transport públic (estació)

0

0

1

0

2

0

Piscines

43

63

67

64

94

100

Camps d'esports

0

0

0

1

1

0

Vestuaris i annexos

0

0

2

0

1

2

Locals o edificis esportius

0

0

15

11

20

1

Instal·lacions esportives

0

0

0

0

0

20

Funerari

0

2

3

3

1

0

Monumental

0

0

0

0

0

0

82

109

152

128

186

186

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

Habitatge nou visat
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gener

23

49

16

44

8

17

32

77

Febrer

101

53

20

7

32

45

21

42

Març

193

219

11

8

35

89

27

65

Abril

26

8

18

11

52

47

27

86

Maig

18

13

9

18

24

50

62

30

Juny

48

21

12

14

47

63

19

62

Juliol

99

6

15

76

67

76

20

202

Agost

5

4

3

4

5

31

11

21

Setembre

29

7

7

12

18

16

23

96

Octubre

17

41

7

68

45

33

67

82

Novembre

18

26

8

72

18

26

104

38

Desembre

11

119

70

37

97

61

48

120

588

566

196

371

448

554

461

921

Total

Font: Col·legi d’Aparella·
dors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Tar·
ragona; Consell de Col·legis
d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edifica·
ció de Catalunya
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Habitatge nou acabat
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gener

144

231

28

52

6

1

34

13

Febrer

96

44

36

12

78

6

48

14

Març

93

122

44

195

14

3

3

46

Abril

89

72

52

9

116

12

13

25

Maig

42

74

32

18

59

74

6

44

Juny

84

48

54

12

15

2

13

28

Juliol

140

230

30

43

9

24

45

28

Agost

118

196

4

4

1

9

1

2

Setembre

76

117

35

32

6

8

41

12

Octubre

334

402

209

483

17

3

9

15

Novembre

185

257

16

67

10

16

41

12

Desembre

131

141

301

15

4

45

11

67

1532

1934

841

942

335

203

265

306

TOTAL

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

REHABILITACIÓ
Les intervencions relacionades amb la rehabilitació arriben, al 2018, als 138 milions d’euros ocupant gairebé el 20%
del total de l’activitat professional dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona.
Pel que fa al nombre d’obres, 2018 i 2017 ofereixen resultats molt similars.

Obres de rehabilitació. Visat al COAATT
Número d’obres

28

Rehabilitació

2010

864

71.795.331,17 €

2011

740

80.522.450,39 €

2012

565

35.574.838,19 €

2013

598

25.708.494,46 €

2014

620

24.255.774,14 €

2015

778

80.579.941,22 €

2016

867

90.340.529,08 €

2017

977

87.359.717,40 €

2018

964

138.451.129,72 €

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Tarragona; Consell de Col·legis
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edifica·
ció de Catalunya
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La rehabilitació representa el 60 % del total del treballs professionals realitzats a l’obra al 2018.
Poblacions

2014

2015

2016

2017

2018

Tarragona

153

179

169

214

215

Reus

42

69

70

90

84

Salou

41

45

49

50

41

Cambrils

23

51

37

55

39

Falset

13

9

14

13

14

Mont-roig del Camp

13

20

20

18

8

Calafell

16

18

17

1

22

Barcelona

7

11

13

22

24

Tivissa

2

10

8

4

4

Valls

7

9

7

18

24

El Vendrell

15

10

9

19

25

Altres poblacions

288

347

454

473

464

TOTAL

620

778

867

977

964

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

Per poblacions, Tarragona concentra 1 de cada 5 de les obres realitzades, molt per sobre de Reus, Salou o Cambrils
que oscil·len entre el 9 % i el 5 % de les obres de rehabilitació.
Per comarques, al Tarragonès és desenvolupa gairebé la meitat de les inversions, molt per sobre del Baix Camp I
Baix Penedès.
Un 15 % de les intervencions es realitzen fora de la província, especialment a Barcelona, Lleida o Terres de l’Ebre.
Obres de rehabilitació per comarques. Visat al COAATT

2014

2015

2016

2017

2018

Alt Camp

24

26

31

35

41

Baix Camp

127

180

203

210

185

Baix Penedès

73

75

68

91

113

Conca de Barberà

31

29

39

52

54

Priorat

24

32

48

46

40

Ribera d'Ebre

26

37

41

47

43

Tarragonès

257

308

352

379

348

TOTAL

562

687

782

860

824

Obres de rehabilitació per Altres demarcacions. Visat al COAATT

2014

2015

2016

2017

2018

Barcelona

34

42

49

74

85

Girona

1

5

1

0

3

Lleida

14

15

22

2

20

Terres de l'Ebre

6

20

13

0

25

Aragó

2

5

0

0

4

València

1

4

0

0

1

Madrid

0

0

0

5

0

Zaragoza

0

0

0

1

2

TOTAL

58

91

85

82

140

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona; Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitec·
tes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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ACTIVITAT PROFESSIONAL
L’activitat professional al 2018 conserva valors respecte 2017. Entre gener i desembre de 2018 s’han registrat
8.953 intervencions professionals.
En global, a l’any 2018, s’observa una pujada de l’activitat professional de manera generalitzada.
Les actuacions en obres d’urbanització, i especialment les de conservació i manteniment, que es multipliquen
per dos respecte 2017, fan que l’activitat relacionada amb la rehabilitació conservi valors respecte l’any passat.
Núm. d’intervencions professionals per tipus d’obra
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Obra nova

1.371

819

616

510

535

706

980

1.203

1.003

Ampliació

297

217

184

163

181

194

217

283

208

1.756

1.401

1.107

1.230

1.244

1.588

1.781

1.833

1.666

Reforç i consolidació

8

17

25

46

41

195

53

51

39

Conservació i manteniment

43

65

157

229

279

37

224

126

243

Urbanització

238

116

80

66

108

220

109

142

184

Instal·lacions

190

96

84

77

74

119

105

70

56

Enderrocs

111

90

69

48

55

73

82

152

83

Reforma o restauració

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

La redacció de projecte i direcció d’obra conjuntes, puja per sobre del 20% respecte 2017. Pugen també les direccions d’obra d’arquitecte tècnic, i es mantenen les direccions d’obres conjuntes d’arquitecte tècnic i arquitecte.
Pel que fa a la seguretat, la coordinació d’execució d’obra continua a l’alça i la redacció d’estudis creix més d’un
10% respecte 2017.

Evolució de les intervencions professionals
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Seguretat i salut

1.554

1.156

831

726

783

963

1.174

1.346

1.470

Obres

1.645

1.220

1.022

941

980

1.142

1.359

1.454

1.530

Estudis tècnics

247

160

180

185

196

197

215

189

180

Estudis urbanístics

32

28

15

19

27

25

22

9

22

Control de qualitat

677

415

265

246

258

334

442

421

504

4.302

2.975

3.389

6.699

6.054

5.355

5.631

5.270

4.952

Assessoraments

31

14

5

6

4

10

12

12

25

Estudis econòmics

183

203

167

218

207

244

249

244

254

Amidaments

78

58

43

18

14

15

12

17

16

8.749

6.229

5.917

9.058

8.523

8.285

9.116

8.962

8.953

Informes, certificats i valoracions

TOTAL
30

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

Núm. de Certificats d'Habitabilitat

Situació de l'habitatge

2017

2018

Alt Camp

146

153

Baix Camp

1.241

Baix Penedès

Situació de l'habitatge

Núm. de Certificats d'Habitabilitat
2017

2018

Barcelona

126

83

1.081

Girona

22

4

497

441

Lleida

17

21

Conca De Barbera

52

53

Terres de l’Ebre

225

211

Priorat

40

50

Total

390

319

Ribera d'ebre

77

74

Tarragonès

1.476

1.354

Total

3.529

3.206
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El nombre de certificats d’habitabilitat baixa al 2018 fins als 3.525, aproximadament un 11% menys que l’any
passat. Actualment representen un 40% del treballs realitzats per aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers
d’edificació.
Geogràficament, els certificats d’habitabilitat realitzats baixen al Tarragonès i al Baix Camp, i conserven l’activitat a la resta de municipis.

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

Com a dada a destacar, i en relació al total de les intervencions, aquest any 2018 s’ha incrementat en un 6% les
intervencions que els tècnics del COAATT realitzen fora de Tarragona. Des de 2015 el valor s’ha estabilitzat i oscil·
la entre les 850-900 intervencions.
També creix el nombre d’intervencions realitzades a Tarragona per tècnics d’altres col·legis. Al 2018 creix gairebé
un 30% respecte 2017. Aquesta situació és especialment significativa en el cas de les coordinacions de seguretat.
D’aproximadament 300 intervencions, més de 175 les realitzen professionals de fora de Tarragona, un 60% del total.
El mateix es produeix en el cas de la redacció de projectes, direccions d’obra i direccions d’execució d’obra. Al
2018 s’han realitzat 534 direccions compartides amb arquitecte i d’aquestes, 116 les duen a terme tècnics d’altres
col·legis.

Intervencions realitzades per tècnics del COAATT
Zona de treball

2014

2015

2016

2017

2018

Tarragona

7.277

7.060

7.535

7.420

7.237

Barcelona

444

434

382

337

373

Terres de l'Ebre

308

358

406

356

386

Girona

41

27

20

31

11

Lleida

85

82

93

72

81

Fora de Catalunya

31

24

10

30

31

8.186

7.985

8.446

8.246

8.120

Intervencions realitzades per tècnics d’altres col·legis professionals, al COAATT
Total

378

300

251

214

192

8.564

8.285

8.697

8.460

8.312

Intervencions a obres de la zona de Tarragona registrades a altres col·legis Catalans
Total

529

459

483

502

641

9.093

8.744

9.180

8.962

8.953

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona; Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitec·
tes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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Evolució de les intervencions professionals realitzades
9.300
9.200
9.100
9.000
8.900
8.800
8.700
8.600
8.500

2014

2015

2016
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Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona; Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitec·
tes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

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

INTERVENCIONS 2018 COAATT
Presencial

Digital

% Presencial

% Digital

Altres
col·legis

Coordinador en projecte i/o redacció estudi seguretat i salut

3

13

0,04%

0,16%

4

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

56

316

0,67%

3,80%

61

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

115

443

1,38%

5,33%

177

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

11

31

0,13%

0,37%

7

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

39

156

0,47%

1,88%

38

Projecte i Direcció

90

507

1,08%

6,10%

78

Projecte

6

32

0,07%

0,38%

3

Direcció d'Obra (Aparellador Exclusivament)

55

181

0,66%

2,18%

22

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

136

282

1,64%

3,39%

116

Projecte de legalització d'obra.

2

5

0,02%

0,06%

2

Legalització de direcció d'obra.

2

6

0,02%

0,07%

0

Legalització de l'execució material

5

0

0,06%

0,00%

0

134

199

1,61%

2,39%

13

Estudi de programa de control de qualitat.

0

19

0,00%

0,23%

84

Direcció de control de qualitat.

6

48

0,07%

0,58%

1

INTERVENCIÓ PROFESSIONAL

32

Estudi de programa i direcció de control de qualitat

31

142

0,37%

1,71%

3

Plans d’emergència

1

3

0,01%

0,04%

0

Programa i Seguiment

0

0

0,00%

0,00%

0

Programació

0

0

0,00%

0,00%

0

Seguiment de la programació

0

0

0,00%

0,00%

0

Racionalització,planificació i programació d'obres

0

0

0,00%

0,00%

0

Projecte i direcció de parcel·lació

0

0

0,00%

0,00%

0

Projecte de parcel·lació

4

13

0,05%

0,16%

0

Direcció de parcel·lació

0

0

0,00%

0,00%

0

Reparcel·lació

1

4

0,01%

0,05%

0

Estudi i comprovació d'ofertes

0

0

0,00%

0,00%

0

Relacions valorades

0

0

0,00%

0,00%

0

Memòries valorades

45

132

0,54%

1,59%

0

Revisió de preus i ajust pressupost

0

0

0,00%

0,00%

0

Valoració d'immobles (taxació)

17

50

0,20%

0,60%

0

Valoració de terrenys i solars (taxació)

0

9

0,00%

0,11%

1

Informes, dictàmens i reconeixements

90

244

1,08%

2,94%

12

Actuacions pericials / arbitratges

14

2

0,17%

0,02%

0

Certificats

32

229

0,38%

2,76%

2

Certificats per a espectacles.

0

4

0,00%

0,05%

0

Certificats per a bastides

0

1

0,00%

0,01%

0

Certificats d'habitabilitat

229

3.293

2,76%

39,62%

3

Inspecció tècnica d'edificis

42

363

0,51%

4,37%

2

Certificació energètica d'edificis

56

331

0,67%

3,98%

3

Col·laboracions tècniques

5

9

0,06%

0,11%

8

Consultes tècniques/diligències

0

1

0,00%

0,01%

0

Assessorament i gestió econòmica

2

0

0,02%

0,00%

0

Amidament edificació

3

7

0,04%

0,08%

0

Amidament terrenys i solars

0

2

0,00%

0,02%

0

Delimitar i/o replanteig d'edificació

0

1

0,00%

0,01%

0

Delimitar i/o replanteig terrenys/solars

0

1

0,00%

0,01%

0

Amidament unitats d'obra (plànol/obra)

1

0

0,01%

0,00%

1

1.233

7.079

14,83%

85,17%

641

TOTAL
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Projecte d'activitats

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona; Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitec·
tes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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ÀREA DE FORMACIÓ
L’objectiu de l’Àrea de Formació és el de promoure i facilitar la formació continuada dels col·legiats i impulsar la qualitat de l’edificació, la innovació en els mètodes constructius, la seguretat i salut a les obres, divulgar la cultura de la
rehabilitació i el manteniment d’edificis i procurar la sensibilització social en temes relacionats amb el medi ambient.
Des de l’Àrea de Formació del COAATT es pretén facilitar la formació necessària per poder desenvolupar totes
aquelles activitats que siguin competència del nostre col·lectiu, amb el màxim rigor i professionalitat.
La nostra tasca es concentra, per una part, 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. Per altra banda es gestionen i planifiquen cursos dins de l’àmbit tecnològic, per a obrir el ventall
professional dels nostres tècnics en diversos camps de professionalitat.
L’estructura temàtica inclou cursos, sessions formatives, 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. Una formació basada en la cura per la selecció dels ponents que la imparteixen i en l’acurada tria
de les accions formatives realitzades, en funció de la demanda del mercat i del context normatiu i laboral.
Aquest any 2018 a fi de promocionar la formació instrumental i continuada entre els nostres col·legiats hem
mantingut la campanya que inclou tres línees de subvenció:
•
Programa quota: un descompte per a tots el col·legiats del COAATT que estan al corrent de pagament, on
poden demanar l’abonament de fins a dues quotes, una per curs de formació continuada o instrumental.
•
Programa nou col·legiat: Per donar una oportunitat als tècnics que inicien el seu camí professional.
•
Programa ajuda econòmica especial: Dirigit a aquells tècnics amb rendes més baixes, a fi que puguin formar-se per rellançar la seva tasca professional.
Amb aquestes subvencions es pot estalviar fins a un 75% del cost del curs.
L’any 2018, i en acord amb la agrupació Intercol·legial, hem mantingut la realització d’un curs totalment subvencionat, i específic per a tècnics de la construcció, que s’ha organitzat i impartit a la nostra seu, a cost zero pels assistents.
De la mateixa manera, el nostres col·legiats han tingut l’oportunitat de participar en cursos organitzats per
altres col·legis professionals. Els cursos oferts han estat de contingut més transversal i no hi ha hagut demanda, ja
que la totalitat de l’oferta era a comarques barcelonines.
Durant l’any 2018, i d’una manera ja totalment consolidada, s’han continuat oferint cursos realitzats en altres
col·legis professionals d’arquitectes tècnics i que es poden seguir per videoconferència. El ventall de formació que
s’ofereix en aquest camp, on a final de 2018 hi estaven vinculats 55 col·legis professionals del territori espanyol, i
dels quals 10 col·legis ofereixen formació, fa que es puguin oferir una varietat de cursos molt amplia.
Durant el curs 2018 s’ha fet una renovació del programa informàtic que gestiona la formació, més operatiu de
cara a l’usuari i incorporant millores per a la gestió de l’operador.

HORES LECTIVES IMPARTIDES AL COAATT
500
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2015

2016

2017

2018

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.

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.

Visites
tècniques
pràctiques

Visites a edificis o espais emblemàtics que, de la mà dels tècnics responsables, expliquen les
característiques i tècniques constructives emprades pel desenvolupament del projecte.
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Àrees competencials

VIDEOCONFERÈNCIES
La incorporació de molts col·legis professionals a la plataforma de videoconferència ha generat dos aspectes a comentar:
- Per una banda, al haver-hi més oferta de cursos, les inscripcions als cursos que ofereix el COAATT ha baixat.
- Per altra banda, com que els col·legiats tenen més opcions, ha incrementat el nombre de col·legiats del COAATT que participen de la formació compartida.

500

Alumnes d’altres COAATs
que assisteixen als nostres
cursos per VC

400

300

Col·legiats assistents a
videoconferències d’altres
COAATs

200

100

0

2015

2016

2017

2018

Font: Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Tarragona
*el ‘pic’ de 2016 és a causa
d’una jornada informativa gra·
tuïta de l’aplicació d’una nova
normativa que va generar molt
d’interès
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Aprofitant la infraestructura de la plataforma, hem realitzat cursos per videoconferència on la normativa
que afectava era d’àmbit regional i que s’han ofert a altres col·legis catalans, fomentant d’aquesta manera la
cooperació entre els col·legis de Lleida, Girona, Terres de l’Ebre i Tarragona.
Els objectius de la plataforma compartida son:
- Ampliar de forma considerable l’oferta formativa per als nostres tècnics que poden realitzar cursos de diferents temàtiques i en varietat de dates.
- Fer que la oferta formativa del COAATT arribi a molts més col·legiats, garantint 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.
Del total de cursos que s’han realitzat a la Plataforma de Formació Compartida entre COAATIEs, al segon
semestre de 2018, s’han dut a terme 29 al COAATT.
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OFERTA FORMATIVA 2018

Formació Continuada
n BIM GESTIÓ D’OBRA
Presentació:
El BIM (Building Information Modeling) és un sistema
de modelat de projectes que recull tota la informació
necessària per portar a terme projectes d’edificació i
construcció de forma cooperativa.
La implementació del BIM està tenint molt bona acollida en el sector, fins al punt que les administracions
ho demanen com a requisit imprescindible per a la
licitació de projectes.
En aquest curs es vol ensenyar per una part l’ús
d’aplicacions de tots els àmbits, tant de la part de
disseny, com d’amidaments i pressupostos, amb la
finalitat de poder gestionar un projecte en totes les
seves fases. S’ofereix un curs modular, on per una
part s’aprofundeix en REVIT, el programa de disseny
més estès, i per altra banda la part de gestió i la part
cooperativa, per a tècnics i per a gerents o directors
d’obra.
A qui va dirigit:
•
Curs dirigit a professionals del sector immobiliari
i de la construcció amb responsabilitats en la gestió
de models BIM.
•
Arquitectes tècnics, enginyers d’edificació, gra-

duats en ciències i tecnologies de l’edificació, enginyers, arquitectes, promotors i constructors.
•
Professionals amb responsabilitat en la gestió i/o
redacció de projectes, càlcul d’amidaments, planificació, a l’entorn BIM.
•
Professionals que necessitin millorar la comunicació entre els interventors participants en la gestió
del procés immobiliari.
•
No és necessari coneixements de l’entorn BIM si
es realitza el curs complert.
Professorat:
Jose Luís Gil. Arquitecte tècnic. Assessor i gestor en
projectes d’obres
Gorka Gibert. Arquitecte especialista en software
BIM i Navisworks
n CURS BÀSIC DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
Presentació:
El Curs Bàsic de Prevenció i Seguretat en Matèria d’Incendis s’ofereix en l’entorn de la formació continuada, a fi de donar capacitat i coneixements als tècnics
que vulguin superar l’examen que fa l’ISPC (Institut
de Seguretat Pública de Catalunya).
Objectius:
L’objectiu del curs és dotar d’una visió global i específica de tot el ventall de reglamentacions, normes,
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guies i instruccions tècniques, així com saber interpretar i analitzar qüestions tècniques específiques que
configuren la prevenció i la seguretat en cas d’incendi
als edificis, per tal de formar personal tècnic amb una
base sòlida en aquest camp.
Aquest curs prepara per l’accés a l’examen oficial
per obtenir la Certificació tècnica de Nivell Bàsic de
Prevenció i Seguretat en cas d’Incendi, expedida per
l’ISPC, ja que desenvolupa el contingut formatiu mínim del Nivell Bàsic en prevenció d’incendis que s’estableix en l’annex de l’Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer,
per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació
dels tècnics i tècniques d’entitats col·laboradores de
l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i
la seguretat en matèria d’incendis.
A qui va dirigit:
Persones amb titulació universitària de primer o segon cicle, de caire científic o tècnic, que desenvolupin
la seva professió o bé pretenguin fer-ho en entitats
col·laboradores de l’Administració en matèria de prevenció d’incendis, ajuntaments, consells comarcals o
altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d’obres i/o d’activitats, i també personal tècnic redactor i/o director
d’execució de projectes tècnics que contemplin matèria de prevenció d’incendis.
Competències i contingut:
- Introducció i conceptes tècnics bàsics en matèria
de prevenció i seguretat en cas d’incendi.
- Equips i sistemes de protecció activa contra incendis.
- Equips, sistemes i elements de protecció passiva
contra incendis.
- Les reglamentacions tècniques de prevenció i seguretat en cas d’incendi.
- Guies, documents i instruccions tècniques.
- Competències transversals del curs.
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Professorat:
Oscar Centelles: Enginyer tècnic Industrial. Tècnic de Departament d’Activitats de l’Ajuntament de
Cambrils. Màster en Prevenció de Riscos Laborals.
Lidia Cugat: Arquitecte Tècnic i Enginyer de l’Edificació. Certificació tècnica de nivell avançat en prevenció i seguretat en cas d’incendi expedida pel ISPC.
Màster en Project Management.
Carles Font: Arquitecte. Inspector del Cos de Bombers de la Generalitat. Cap de la Unitat de Gestió de
la Regió d’emergències de Tarragona. Certificació tècnica de nivell avançat en prevenció i seguretat en cas
d’incendi expedida pel ISPC.
Félix González: Arquitecte Tècnic. Sotsinspector
del Cos de Bombers de la Generalitat. Cap de la Unitat de Prevenció de la Regió d’emergències de Tarragona. Tècnic superior de la edificació.

Albert Magarolas: Enginyer industrial. Inspector
del Cos de Bombers de la Generalitat. Cap de l’Àrea
de Prevenció i Gestió de la Regió d’emergències de
Tarragona. Tècnic superior en prevenció d’incendis.
Daniel Magdaleno: Enginyer tècnic industrial.
Tècnic del Servei de Prevenció dels Bombers de la Generalitat. Certificació tècnica de nivell avançat en prevenció i seguretat en cas d’incendi expedida pel ISPC.
Màster en prevenció de riscos laborals.
Pere Ll. Martínez: Enginyer Tècnic de Mines. Tècnic
de la Unitat de Normativa de la Divisió de Prevenció i
Protecció Civil dels Bombers de Barcelona. Certificació
tècnica de nivell avançat en prevenció i seguretat en
cas d’incendi expedida pel ISPC. Màster en prevenció
de riscos laborals, en seguretat, higiene, ergonomia i
psicosociologia.
Montse Molina: Arquitecta Tècnica. Tècnica del
Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de
Catalunya. Màster en rehabilitació i restauració arquitectònica.
Anna Ventura: Arquitecta. Tècnica del Servei de
Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
Certificació tècnica de nivell avançat en prevenció i
seguretat en cas d’incendi expedida pel ISPC.
Col·labora:

n CURS “ON LINE” DE FORMACIÓ PER A TÈCNICS
COMPETENTS EN L’ELABORACIÓ DE PLANS
D’AUTOPROTECCIÓ · “NIVELL BÀSIC + NIVELL
SUPERIOR (7a Edició)
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.

Professorat:
El tutor del curs és el Sr. Joan Carles Francès
Tudel, llicenciat en geografia i tècnic protecció civil.

accedir al curs totalment subvencionat.
Per que el COAATT obtingui la subvenció total del
curs caldrà que l’alumne assisteixi, com a mínim, al
75% del curs. (El cost orientatiu del curs per alumne
és de 575 €).
Objectius:
Adquirir els coneixements necessaris, tant teòrics com
pràctics, amb la finalitat de conèixer les tècniques elementals de la rehabilitació energètica d’edificis.
Programa:
1. Conceptes energètics. Comportament energètic
del edificis.
2. La certificació energètica d’edificis.
3. Mesures d’estalvi i eficiència energètica en edificis.
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- 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:
Joan Ramírez Guasch: Enginyer & consultor energètic independent.
n JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA ACÚSTICA EN
PROJECTES D’ACTIVITAT

n REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
Presentació:
La redacció d’un projecte d’activitat comporta justificar les normatives que afecten a l’activitat en qüestió.
L’acústica és una de les característiques que solen requerir justificació.
L’objectiu d’aquestes jornades és dotar els participants dels coneixements necessaris per a valorar les
condicions acústiques dels locals que requereixin
aquesta justificació i posar-se al dia de les normatives
i justificacions pertinents.

Presentació:
El COAATT a través del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya, ha tingut accés a diferents
places de cursos subvencionats per als nostres col·
legiats. Aquests cursos estan destinats treballadors
adscrits al Règim General, autònoms i persones en
situació d’atur.
Tant se val si estàs al règim General com si ets de PREMAAT i treballes com a professional lliberal. Pots accedir igualment a la subvenció total del curs. Per tant,
els tècnics que compleixin aquesta condició, podran

Programa:
• Conceptes bàsics de física
• Problemàtica
• Normativa d’aplicació
• Mapes de justificació acústica
• Justificació
• Mesures correctores
• Comprovacions “in situ”
• Càlculs estimatius
• Conclusions
Professorat:
Juan Jose Lloret. Enginyer tècnic, especialista en
acústica
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Formació Instrumental
n EXCEL BÀSIC
Presentació:
Excel és una eina imprescindible en molts dels treballs d’avui dia. Una aplicació aparentment senzilla,
però amb moltes funcions que ben administrades
ens poden facilitar molt la feina del dia a dia.
Ponent:
Rodrigo Márquez Claver - Enginyer tècnic en
Informàtica de Gestió. Grau en Enginyeria de Sistemes d’Informació. Postgrau en sistemes d’Informació Geogràfica.
n EXCEL AVANÇAT
Presentació:
Excel és una eina imprescindible en molts dels treballs d’avui dia. Una aplicació aparentment senzilla,
però amb moltes funcions que ben administrades
ens poden facilitar molt la feina del dia a dia.
Adquirir els coneixements necessaris per tal de desenvolupar les utilitats del full de càlcul i les aplicacions a l’hora de fer anàlisi de dades, crear càlculs,
funcions i gràfics.
Professor:
Eduard Cobos - Tècnic especialista en excel i eines
informàtiques

n TALLER INSTAMAPS
Presentació:
Instamaps és una plataforma web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) que permet
als usuaris explorar la geoinformació de Catalunya
i també de la resta del món, crear els seus propis
mapes de manera ràpida i fàcil, visualitzar-los en
tot tipus de dispositius, incrustar-los en una pàgina
web o blog i compartir-los a les xarxes socials.
Durant la jornada es farà un repàs ràpid de les diferents funcionalitats i possibilitats de la plataforma
i s’aprofundirà en aspectes més concrets de l’eina,
a partir de la realització de 4 mapes concrets, que
permetran mostrar les possibilitats, funcionalitats i
detalls de l’eina.
Temari:
• Mapa 1. En base a la creació i ús de la geoinformació per part de l’usuari i a partir d’una URL.
• Mapa 2. En base a les possibilitats avançades
d’estilització i etiquetatge.
• Mapa 3. En base a l’ús d’eines geomètriques.
• Mapa 4. En base al treball a partir de les dades
al núvol.
Ponent:
Rodrigo Márquez Claver - Enginyer tècnic en
Informàtica de Gestió. Grau en Enginyeria de Sistemes d’Informació. Postgrau en sistemes d’Informació Geogràfica.

n EINES PRÀCTIQUES PER A LA REHABILITACIÓ
n COM UTILITZAR UNA CÀMERA TERMOGRÀFICA
Presentació:
Seminari gratuït especialment dissenyat per
agilitzar les noves ITEs. Dirigit a professionals
que realitzin intervencions de rehabilitació, i que
vulguin augmentar la seva rendibilitat econòmica
al realitzar informes relatius a l’estat de conservació dels edificis.
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Agenda:
- La Rehabilitació com a negoci.
- La nova ITE (IITE, Llibre de l’edifici, Programa de
Rehabilitació i Informes de Rehabilitació).
- Repàs de conceptes bàsics de reconeixement
d’edificis.
- Cóm afrontar els encàrrecs de les noves ITE sota el
Decret 67/2015 ITE (Generalitat de Catalunya).
- Sistema de gestió d’estudis, des d’una nota tècnica fins una diagnosi completa.
Ponent:
Enric Heredia Campmany-Gaudet

Presentació:
El COAATT, amb l’esperit de renovar i mantenir el
material tècnic que posa a l’abast del col·legiats en
concepte de lloguer, ha adquirit una càmera termogràfica “FLIR E6 Wifi”.
Aquest aparell, que ens pot ser de molt ajut a
l’hora de realitzar informes o certificats d’eficiència,
requereix una certa formació per la seva utilització.
Per a poder fer ús de la càmera s’ha de realitzar un
curs formatiu, que oferim gratuït als col·legiats que
el facin en la seva primera edició.
El curs es realitzarà únicament per videocoferència
que caldrà seguir en directe el dia i hora proposats.
Informació del curs:
Curs impartit per instructors de APLITER que proporciona els principis bàsics de la termografia i les
regles de mesura essencials per obtenir resultats,
l’ús i característiques dels equips termogràfics i
el programari d’aplicació per realitzar la posterior
anàlisi i informes necessaris.

Formació empresa
n SESSIÓ INFORMATIVA ITECAT

-
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Competències:
Aquest curs aporta els coneixements bàsics imprescindibles per a la utilització d’un equip termogràfic
amb seguretat.
Programa:
- Teoria de termografia i regles de mesura: Fonaments bàsics per a la utilització de els equips
termogràfics.
- Ús de la càmera i el programari: Funcions dels
equips i el programari.

Aplicacions: Consells pràctics per al correcte
anàlisi.
Discussió de casos pràctics: Exposats pels propis
estudiants o pel instructor

Ponents:
Instructors Termògrafs Certificats Nivell 3 amb
graus acadèmics avançats i àmplia experiència de
camp, designats personalment per a complir els
requeriments de qualitat d’APLITER.

tècnica fins una diagnosi completa.
Ponent:
Enric Heredia Capmany-Gaudet

Presentació:
Sessió dirigida a professionals que realitzin IITEs.
Objectiu:
Repassar els conceptes bàsics de realització dels
IITE.
Com gestionar les ITEs amb Novaltra E3
Contingut:
Realitza IITE, el Llibre de l’edifici, el Programa de rehabilitació i els Informes de verificació en una única
eina. Tot inclòs en un únic software NOVALTRA E3.

n EINES PRÀCTIQUES PER A LA REHABILITACIÓ
Presentació:
Seminari gratuït especialment dissenyat per agilitzar
les noves ITEs. Dirigit a professionals que realitzin
intervencions de rehabilitació, i que vulguin augmentar la seva rendibilitat econòmica al realitzar informes relatius a l’estat de conservació dels edificis.
Agenda:
- La Rehabilitació com a negoci.
- La nova ITE (IITE, Llibre de l’edifici, Programa de
Rehabilitació i Informes de Rehabilitació).
- Repàs de conceptes bàsics de reconeixement
d’edificis.
- Cóm afrontar els encàrrecs de les noves ITE sota
el Decret 67/2015 ITE (Generalitat de Catalunya).
- Sistema de gestió d’estudis, des d’una nota

n PRESSUPOSTOS CONDICIONS
BANCS DE PREUS

TÈCNIQUES

I

Presentació:
TCQ és un conjunt d’aplicacions informàtiques per
al sector de la construcció per donar suport a les
activitats de redacció, contractació, planificació i
control de projectes i obres. És una metodologia
per a la definició i seguiment dels valors dels paràmetres de temps, cost, qualitat, i la formulació de la
seguretat, la generació de residus i el cost energètic
dels materials.
El programa TCQ gestiona conjuntament i de forma integrada les dades tècniques, econòmiques i
temporals que intervenen en el cicle d’una obra de
construcció mitjançant diferents mòduls d’aplicació,
que també poden emprar-se de forma independent.
En aquest curs s’aprèn a confeccionar pressupostos
i a utilitzar els bancs de l’ITeC d’un projecte constructiu per a obres d’edificació o d’obra civil..
En aquest enllaç podreu veure les condicions especial
per a col·legiats per a l’adquisició del programes.
Programa:
1. Aspectes generals de TCQ.
2. Obrir la Obra.
3. Estructura del Pressupost.
4. Creació de nivells de pressupost.
5. El Banc de Preus i Plecs del ITeC.
6. Incorporació d’elements constructius en el pressupost.
7. Modificació d’elements constructius/patides/elements.
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8. Creació de nous elements constructius/patides/
elements. Partides d’obra amb i sense justificació, partides d’alçada.
9. Amidaments directes i detallats.
10.Cost Indirecte.
11.Últim Full de Pressupost.
12.Signatura.
13.Impressió de llistats, pressupost, justificació, etc.
14.Impressió del plec de condicions tècniques.
15.Modificació de preus. Re-càlcul imports de
nivells, coeficients.
16.Còpies d’Obres, còpia amb preus zero.
17.Adaptar preus.
18.Afegir logos.
19.Exportació a Excel i al format FIEBDC-3.
20.Comparació de bancs i pressupostos.
Ponents:
Maria Villegas: ITEC

ració de residus i el cost energètic dels materials.
El programa TCQ gestiona conjuntament i de forma
integrada les dades tècniques, econòmiques i temporals que intervenen en el cicle d’una obra de construcció mitjançant diferents mòduls d’aplicació, que
també poden emprar-se de forma independent.
En aquest curs S’aprèn a preparar els estudis i/o plans
de seguretat i salut d’un projecte constructiu per a
obres d’edificació o d’obra civil.
En aquest enllaç podreu veure le condicions especial
per a col·legiats per a l’adquisició del programes.
Programa:
1. Iniciar un estudi i/o pla de seguretat i salut.
2. Afegir activitats del banc de fitxes a l’estudi de
seguretat i salut.
3. Crear índex o activitat d’usuari.
4. Avaluació de riscos d’una activitat, modificació,
supressió, etc.
5. Generació del pressupost de seguretat i salut i
càlcul dels amidaments.
6. Coherència entre l’estudi, pressupost de seguretat i salut i pressupost d’obra.
7. Generació de la memòria, el Plec de l’estudi i
fitxes d’activitats.
8. Afegir gràfics.
9. Generar el pla de seguretat i salut.

n ESTUDIS I PLANS DE SEGURETAT
Presentació:
TCQ és un conjunt d’aplicacions informàtiques per al
sector de la construcció per donar suport a les activitats de redacció, contractació, planificació i control de
projectes i obres. És una metodologia per a la definició i seguiment dels valors dels paràmetres de temps,
cost, qualitat, i la formulació de la seguretat, la gene-

Ponents:
Maria Villegas: ITEC

Jornades tècniques
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Parlament Europeu y del Consell de 27 de abril
de 2016 relatiu a la protecció de les persones
físiques en el que respecta al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades.
Com afecta el nou Reglament de protecció de
dades personals (RPDP) a l’exercici de la nostra
professió.
Obligacions derivades del RPDP.
Drets dels interessats.
Infraccions i sancions.
Eines al nostre abast.

n LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES
“LOPD” . Com pot afectar el reglament europeu
de protecció de dades personals a l’exercici de
la professió

2.

Programa:
Com ens afecta la LOPD?. Fem un bon us de les
dades que tenim al nostre abast?.
Posem-nos al dia amb les lleis que ens afecten, per
evitar demandes i sancions.

3.
4.
5.
6.

Programa:
1. Entrada en vigor del Reglament 2016/679 del

Ponent:
Meritxell Escudé. Advocada. Assessora COAATT

Presentació:
Taller de 4 hores quines són les eines per millorar la
teva productivitat personal.
Objectius:
1. Comprendre conceptes bàsics:
• Què és la Productivitat Personal?
• Com influeix el meu estil de Direcció en els
resultats
• Com transformar l’ús del meu temps setmanal
• Què és Desenvolupament personal i professional
2. Descobrir les bases i els fonaments de com
millorar el teu rendiment i productivitat personal
• Identificar quines són les AMR, les que generen beneficis i resultats.
• Aprendre a fixar i desenvolupar Metes Smart®
professionals i personals per aconseguir resultats empresarials.
• Planificar intel·ligentment orientat a resultats.
3. Entendre que ens impedeix a desenvolupar-nos
• Autolimitacions; Per què vaig amb el fre de mà
posat?
• Com m’afecten les meves actituds i hàbits.
Beneficis:
• Millora de rendiment, productivitat personal,
resultats i competitivitat
• Millora de la qualitat de vida (temps per a tu, la
teva família, amics i aficions)
Objectiu:
Ajudar-te a establir el teu pla d’acció concret per
desenvolupar el teu potencial sobre els teus AMR
i Metes i per identificar que t’impedeix progressar
Ponent:
Gerard Isern Sabadí - Enginyer Industrial - Coach
- Director SMI & LMI - Tarragona
n NOVETATS TÈCNIQUES AL COAATT. CRITERIS DE
REVISIÓ DE PROJECTES PEL VISAT. NOVA WEB I
NOVA APP. OBRES AMB GARANTIA.
En els darreres mesos el COAATT ha estat treballant
per millorar els serveix que s’ofereixen als col·legiats
i per donar una imatge de qualitat amb el projectes
que es visen de cara a les administracions i als client
que ens fan confiança.
En aquesta jornada us volem explicar les millores
que s’han fet i les propostes que tenim per continuar
treballant, i revisar o presentar moltes novetats que
fan imprescindible la teva presència.

NOVA WEB - Claus en la seva operativa i eines
d’accés
Nou disseny i distribució, més moderna i clara que
convida a navegar i conèixer l’entorn. Per arrodonir-ho , des de començament de maig, l’entorn de la
web de formació també ha canviat. Farem un passeig per la nova pàgina coneixent-ne tots el racons
i descobrint els avantatges i informació que ens pot
aportar.
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n “ORIENTAR-SE A LA PRODUCTIVITAT” I L’ASSOLIMENT DE RESULTATS

iCOAATT - Novetat tecnològica. App per iOS i
Android
Nou sistema de comunicació amb el col·legiat. Nova
plataforma de serveis a través de eines portables.
Preus de referència, despeses d’intervenció, calendari, formació, així com rebre notificacions de feines de
obres amb garantia, activitats, missatges, ... i altres
funcionalitats que us presentarem. I tot això només
és l’inici.
OBRES AMB GARANTIA - Revisió d’operativa, presentació de resultats i millores a implementar
El portal de cerca de feina està essent protagonista
a internet, cada cop son més les demandes de feina
que arriben i més els tècnics que aconsegueixen una
feina a través d’aquest portal. Us presentarem les
dades aconseguides, revisarem la operativa actual,
els projectes de futur i escoltarem les vostres opinions i experiències.
REVISIÓ DE PROJECTES - Nous requeriments
Els nous requeriments a les llicències municipals, la
necessitat de millorar la presentació i qualitat dels
projectes i la cada cop més urgència en la diferenciació amb altres tècnics competents, ens fa presentar
la necessitat de plantejar un pla de transformació en
les eines i documentació tècnica del COAATT i una
supervisió més acurada per part del nostre gabinet
tècnic. Es presentaran els nous requeriments, les noves eines en desenvolupament, els acords amb empreses del sector, els objectius a assolir i un canvi en
el càlcul dels drets d’intervenció a implementar en
un futur, més basat en els Pressupost de Referència,
per assolir uns drets més lligats a la intervenció.
El Visat / Registre, com a servei del gabinet tècnic
del COAATT, ha de donar una garantia de qualitat,
no només en l’aspecte administratiu, si no de continguts del document que porten el nostre segell.
Les administracions que requereixen visats col·legials
cada cop són més exigents en els continguts del projectes. Per aquets motius, la revisió de la documentació serà més exigent en el contingut de tot el que
es redacti per part dels nostres col·legiats. Us explicarem les eines que posarem al vostre abast perquè
pugueu treballar d’una forma àgil però efectiva, i
també les revisions que es realitzaran per poder obtenir el visat / registre dels documents
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Ponents:
José Luís Hernández - Tresorer i membre comissió
tècnica del COAATT
Jordi Roig - Vocal i membre comissió tècnica del
COAATT
- Objectius del Gabinet Tècnic i Sistemes d’Informació del COAATT.
- Qualitat dels projectes. Nova realitat i exigències
als ajuntaments.
Jaume Cabré - Responsable Sistemes Informació
del COAATT
- Nova app. Objectius, Per què serveix, com descarregar-la, qui en pot fer ús.
- Nova web. Objectius, entorn, dreceres, visualització, ...
Josep Anguera, Ramon Rebollo, Meritxell
Gispert - Gabinet tècnic del COAAT
- Procediment de revisió dels projectes. Preus de
referència.
- Requeriments i temps de gestió del visat.
- Plataforma de serveis telemàtics.
- Procediment de OAG. Temps assignacions, normativa, avisos i novetats. Control de qualitat del
servei.

veïns, la més important d’elles és poder contractar
amb maxímetre la potència necessària pels serveis
comuns sempre que hi hagi ascensor. Aquest fet pot
implicar estalvis de més de 1.000 Euros/any en el
terme de potència en moltes comunitats.
A més a més, moltes comunitats tenen contractades les potències originals de quan es va fer el projecte elèctric en qüestió, i moltes d’elles estan contractades segons la potència màxima admissible del
projecte, és a dir, la potència de l’IGA (interruptor
general Automàtic). Això implica que la facturació
del terme de potència es fa a raó de 80 Euros/kW/
any per totes les tarifes 3.0, que són la majoria de
comunitats. El poder contractar per maxímetre suposa poder reduir la potència a contractar, ja que
el maxímetre és el resultat del registre màxim de 15
minuts, i en moltes comunitats, aquests maxímetres
són molt baixos.
Amb aquestes noves regles del joc es poden optimitzar i revisar molts contractes elèctrics de comunitats i aconseguir grans estalvis econòmics en les factures mensuals, que en molts casos estan al voltant
dels 1.500 - 2.000 Euros/any, és a dir, estalvi de més
de 10.000 Euros en deu anys.
La jornada pretén explicar tot aquest funcionament
de la facturació “per maxímetre” amb les comunitats de veïns, exposar molts casos d’èxit i obrir les
portes a que tots els administradors de finques, aparelladors, i qualsevol agent responsable de la gestió
d’edificis coneguin bé tot aquest sistema i puguin
revisar totes les factures, entendre-les i aconseguir
grans estalvis econòmics.

n ASSESSORAMENT ELÈCTRIC A COMUNITATS I
PARTICULARS - VALOR AFEGIT AL CERTIFICAT
D’EFICIÈNCIA - COM ACONSEGUIR ESTALVIS EN
LA FACTURA ELÈCTRICA
Amb l’aprovació del recent RD 15/2018 de transició energètica, s’aclareixen alguns temes importants
que afecten a la factura elèctrica en habitatges i comunitats de veïns. Tot i que ja era vigent, amb l’aprovació del RD es consolida el fet de poder modificar
algunes contractacions elèctriques en comunitats de

Professor:
Joan Ramírez Guash: Consultor energètic de
l’empresa TESLING

FORMA’T DES DE CASA: VIDEOCONFERÈNCIES COMPARTIDES
-

-
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-

Conceptos básicos de
humedades, fisuras y
grietas en construcción para
peritaciones
Openbim imprescindible
Curso de especialización de
auditor energético
Curso de inversiones
inmobiliarias
Control de ejecución de
instalaciones en el sector
residencial privado
Manejo del programa Cerma
Filosofía y patología: base
teórica de la patología de la
edificación
Sistemas de gestión de calidad
para el director de ejecución

-

COAAT
DE MÁLAGA

Montaje y mantenimiento de
instalaciones solares térmicas
-	Habilidades para arquitectos
técnicos e ingenieros de
edificación
- Gestión inicial de proyectos
- Montaje y mantenimiento de
instalaciones solares fotovoltaicas
- Proyectos de infraestructuras
urbanas
- Gestión avanzada de proyectos
- Edificius Bim
- Dirección e inspección técnica
de andamios, aplicado a la
rehabilitación y mantenimiento
de edificios existentes
-	Herramientas para un avanzado
rendimiento en tus proyectos

COAAT
DE ALMERÍA

-

-

-

-

Cypecad 2018. Openbim.
Cálculo de estructuras de
hormigón
Taller de proyectos de
rehabilitación con intervención
en la estructura existente.
Sustitución de forjados de
cubierta
Máster inmobiliario “asset,
property & real estate
management”
Máster en gestión de activos
inmobiliarios y servicios
“Facility Management”
Certificación energética de
edificios con Cypetherm HE Plus

Workshop Dynamo
Control de calidad en
edificación

Curso. Teórico-práctico de
peritos judiciales
Instalaciones especiales en
edificación-instalaciones de gas
Curso de coordenadas
georreferenciadas, archivos
gml e informes de validación
Construcción con fardos de
paja
Certificación energética y
justificación cte db he-0 y db
he-1. Herramienta unificada
Lider-Calener (hulc)

COAAT
DE CÁDIZ

-

-

Preparación de oposiciones al
cuerpo de arquitectos técnicos
de hacienda

-

Ce3x - certificación energética
de edificios existentes procedimiento simplificado
Therm - software para estudio
de puentes térmicos
SketchUp + V-RAY
Introducción a la domótica con
plataformas libres: Arduino

COAAT
DE ZARAGOZA

COAAT
DE BURGOS

-

-

Instalaciones eléctricas de
baja tensión en proyectos,
actividades y reformas

COAAT
DE TOLEDO

-

-

-

Curso oficial certified passive
house designer

Estudio termohigrométrico de
humedades de condensación

Obras de derribos y
demoliciones en edificación
Importancia de la ventana en
la piel del edificio
Acústica aplicada a actividades
ruidosas
Passive House
Aplicación pràctica de BIM en
proyectos de edificación con
REVIT
Project libre

-

-

Gestión de actuaciones y obras
de mejora de accesibilidad en
comunidades de propietarios
Técnicos especialistas en
disciplina
Gestión de actuaciones y obras
de mejora de accesibilidad en
comunidades de propietarios

COAAT
DE GIPUZKOA

COAATT • memòria’18

-

COAAT
DE GRANADA

Presupuesto, mediciones y
certificacion con presto
Presupuestos, mediciones y
certificación con presto

Patologías, protección y
conservación de la madera en
la edificación
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Cálculo de estructuras para proyectos de reforma o rehabilitación
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PUBLICACIONS TÈCNIQUES
Amb la voluntat de donar suport als professionals en l’actualització continuada de coneixements, a més de l’activitat
formativa que desenvolupa, el COAATT publica dues col·leccions de llibres tècnics destinats a recollir els temes que
afecten la professió.

Col·lecció MANUALES PROFESIONALES

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

Autors:
Tomás Ferreres Gómez i Lino
Cuervo Menéndez

Autor: Lluís Roig Alonso
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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ACCESSIBILITAT

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

HABITABILITAT

HABITABILITAT:

DECRETS D’HABITABILITAT COMENTATS (1983-2012)

Decrets 346/1983 · 274/1995 · 28/1999 · 259/2003 · 55/2009 · 141/2012

Edició amb el suport de:

HABITABILITAT

DECRET 346/1983
DECRET 274/1995
DECRET 28/1999
DECRET 259/2003
DECRET 55/2009
DECRET 141/2012

Decrets d’Habitabilitat
comentats

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

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

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

Intervenció administrativa de
les activitats amb incidència

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

COAATT • memòria’18

Col·lecció QUADERNS TÈCNICS

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
La botiga del COAATT: http://botiga.apatgn.org/es/

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 2016 es va posar en marxa
la Botiga Virtual del COAATT, que a banda d’aquestes publicacions comercialitza la resta de productes del COAATT.

COOPERATIVA D’ARQUITECTES JORDI CAPELL
Botigues a Barcelona – Girona – Tarragona – Lleida
A internet: www.eupalinos.com

LIBRERÍA ERSA
Botiga a Sant Sebastià
A internet: www.ersasl.es

LLIBRERIES DE LA GENERALITAT
Botigues a Tarragona – Barcelona – Lleida – Girona –
Illes Balears – País Valencià – Madrid - Sardenya
A internet: www.llibreria.gencat.cat

ALSUR LIBRERÍA
Botiga a Granada

LIBRERÍA TÉCNICA FORMATOS
Botiga a A Coruña
A internet: www.libreriaformatos.com

DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR – LIBRERÍA
GONZÁLEZ PALENCIA
Botiga a Múrcia
A internet: www.diegomarin.com

VUESTROS LIBROS SIGLO XXI
Botiga a Oviedo
A internet: www.vuestroslibros.com

LLIBRERIA QUARS
Botiga a Palma de Mallorca
A internet: www.quarsllibres.com

MAIREA LIBROS
Botiga a la ETS d’Arquitectura de Madrid
A internet: www.mairea-libros.com

LA TORRE LITERARIA
Botiga a Arganda del Rey (Madrid)

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
LIBRERÍA OLETVM
Botiga a Valladolid
A internet: www.oletum.com
BELLISCO EDICIONES
Botiga a Madrid
A internet: www.belliscovirtual.com
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PATROCINI I PUBLICITAT
a.e.: serveisexterns@apatgn.org

LIBRERÍA UNIVERSITARIA DE ALMERÍA
Botiga a Almería
A internet: www.librerias-picasso.com
LIBRERÍA CALAMO
Botiga a Saragossa
A internet: www.libreriacalamo.com
LIBRERÍA LA JURÍDICA
Botiga a Barcelona
A internet: www.lajuridica.es
LLIBRERIA HERRERO
Botiga a Barcelona
A internet: www.herrerobooks.com
LLIBRERIA L’ODISSEA
Botiga a Vilafranca del Penedès
A internet: www.lodissea.com
*LLIBRERIA LA CAPONA
Botiga a Tarragona
A internet: www.llibrerialacapona.cat

*Noves llibreries que han fet comandes l’any 2018

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.: info@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 LABORAL

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

Assessoria Félix González

ASSESSORIA FISCAL

ASSESSORIA PROTECCIÓ DADES

Porras Garcia Assessors

Gestban Consulting Tarraco, S.L. (Tarragona)

El principal objectiu del Departament de Visats és assistir i assessorar als col·legiats en el desenvolupament de
la seva tasca professional.

el visat digital, en compliment del marc legal vigent.
• Gestiona la documentació relativa al visat professional intercol·legial.
• Assessora sobre els cost de la gestió col·legial, en
tots els processos derivats de la gestió del registre i certificació.

• 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

Al passat 2018 el COAATT va tramitar el visat o registre de 8.312 intervencions professionals, un 1,74%
menys que els realitzats al 2017.
Del total, aproximadament un 15%, s’han realitzat
de manera presencial, i un 85% utilitzant la plataforma de visat digital.

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

Guia de Serveis

ASSESSORAMENT ADMINISTRATIU DE VISAT

Visat i registre professional
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2018

Total visats i registres

6.366

6.089

9.077

8.562

8.280

8.698

8.460

8.312

Presencial

5.383

4.596

4.800

2.258

2.057

2.041

1.727

1.233

983

1.493

4.277

6.304

6.223

6.657

6.733

7.079

Digital

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

Visat i registre professional
10.000
8.000
6.000
Total visats i registres
Visats digital

4.000

Visats presencial

2.000
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona; Consell de Col·legis d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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Pel que fa a la distribució geogràfica, 192 visats corresponen a intervencions realitzades a Tarragona per tècnics
d’altres col·legis.
Els col·legiats del COAATT han realitzat 882 treballs fora de l’àmbit geogràfic, que representa més d’un 10%
del total d’intervencions realitzades al COAATT.

Intervencions realitzades al coaatt

2014

2015

2016

2017

2018

Àmbit geogràfic COAATT

7.459

7.260

7.676

7.558

7.430

Altres poblacions

1.105

1.020

1.022

902

882

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

Intervencions realitzades al coaatt

2014

2015

2016

2017

2016

2017

2017

2018

Residents

5.962

5.848

8.605

8.193

7.692

8.452

8.248

8.120

Habilitats

404

241

472

369

588

246

212

192

6.366

6.089

9.077

8.562

8.280

8.698

8.460

8.312

Total COAATT

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

Total d’intervencions
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6.366

6.089

9.077

8.562

8.280

8.698

8.460

8.312

504

417

389

549

515

483

502

641

TOTAL

6.870

6.506

9.466

9.111

8.795

9.181

8.962

8.953

% altres col·legis

7,92%

6,85%

4,29%

6,41%

6,22%

5,55%

5,60%

7,16%

Visats al COAATT
Visats a altres col·legis

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

Al següent quadre es mostren les principals intervencions realitzades a l’àmbit geogràfic del COAATT, entre 2011
i 2017. El primer grup recull les intervencions visades a altres col·legis i el segon grup les intervencions visades al
COAATT.
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Visats al COAATT

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Certificats d'habitabilitat

38

7

7

17

3

4.415 3.972 4.289 3.902 3.522

Certificació energètica
d'edificis

1

1

1

0

3

1.295

824

675

571

387

Projecte i Direcció

75

66

66

75

78

453

523

521

616

597

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

115

120

109

98

177

331

432

463

495

558

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

76

82

78

68

116

232

299

353

340

418

Estudi de programa i
direcció de control de
qualitat

13

9

9

22

13

250

318

352

309

333

Informes, dictàmens i
reconeixements

7

7

4

6

12

230

293

320

309

334

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

55

36

48

40

38

279

326

308

227

195

Direcció d'Obra
(Aparellador Exclusivament)

29

29

22

25

22

241

268

265

269

236

Projecte d'activitats

10

9

7

2

3

195

195

211

184

173

Certificats

2

7

8

5

2

95

135

209

254

261

Memòries valorades

0

1

0

1

0

177

194

194

193

177

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona; Consell de Col·legis d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
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Visats/registres a altres col·legis
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Consultes i assessorament tècnic

Col·legiats

Presentació:
El principal objectiu dels serveis tècnics del COAATT és
assistir i assessorar als aparelladors, arquitectes tècnics i
enginyers de l’edificació en el desenvolupament del seu
treball professional.
Des del gabinet tècnic es pretén oferir als col·legiats
els serveis que el nou entorn professional i econòmic requereix: nous serveis, nous espais de treballs, aprofundir en l’especialització professional o incidir en l’ús de
noves eines i recursos que facilitin la recerca de feina.
Els serveis tècnics ofereixen també els seus serveis
d’assessorament a altres professionals del sector, estudiants i a la societat en general.
Els serveis tècnics ofereixen:
• Assessorament tècnic relacionat amb l’àmbit tècnic i professional.
• Assessorament en temes relacionats amb el visat.
• Servei d’inspecció i assessorament per a la Seguretat i Salut a les obres.
• Col·laboració amb el Centre de Documentació
del COAATT, recerca, propostes en col·laboració
amb els millors recursos i serveis pels professionals i estudiants.
• Introducció de paràmetres mediambientals a tot
el procés constructiu, ja sigui a l’hora de projectar, en la tria dels materials o en l’execució de les
obres.
• Acords i convenis dels professionals del sector
amb el servei del Gabinet Tècnic.
• Anàlisi i avaluació de les noves normatives - legislació. Seguiment i accions dels canvis legislatius.
• Realització d’eines, documents i guies d’assessorament tècnic - normatiu.
• Representacions del COAATT.
L’assessorament tècnic i professional vers els col·legiats
realitzat al 2018 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 costos, el visat digital o la
valoració de solucions constructives puntuals. L’atenció

als col·legiats conforma més del 60% de les consultes
ateses.

645

626

645

982

972

1.765

1.523

Particulars i
professionals

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

355

315

253

425

483

752

1.004

Informes tècnics
o comercials
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GABINET TÈCNIC

3

31

6

8

5

0

4

Globalment, el nombre de consultes realitzades al
Gabinet Tècnic aquest any iguala a les de 2017. Al
2018 s’han realitzat un total de 2.527 consultes.
Per destinataris, l’atenció a particulars i altres agents
puja gairebé un 35%, i les consultes de col·legiats baixen aproximadament un 13%.
L’espai web relacionat amb l’àrea tècnica del COAATT va rebre 3.274 visites.
L’espai de recursos documentals, un lloc relacionat amb la consulta o la descàrrega de documentació,
1.060 visites.
L’assessoria de particulars puja més d’un 35%
respecte de 2017. S’han atès 1.004 consultes, presencialment o a través de la plataforma Obres amb Garantia, i habitualment han sigut relacionades amb la Inspecció Tècnica d’Edificis i els Certificats d’Habitabilitat
o amb la professió.

SERVEI D’INSPECCIÓ I GESTIÓ ACCIDENTS
54

Tel.: 977 212 799 (ext. 8)
a.e.: josep@apatgn.org
Aquest servei atén les necessitats dels col·legiats per
un accident laboral en obres de la seva responsabili-

tat, discrepàncies tècniques o gestió de renúncies. En
aquests casos un tècnic del Gabinet Tècnic es desplaça
al lloc de l’accident per elaborar-ne un informe o per
reconèixer l’obra i informar de les incorreccions en matèria de seguretat laboral o altres temes.
L’any 2018 el Servei d’Inspecció i Gestió d’Accidents

neral de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), 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 Col·legi i la Generalitat, així com també agilitzar la tramitació de cèdules i
inspeccions tècniques.
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’ inici dels treballs per l’ 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 les cobertures adients
pels treballs que realitzen, la necessitat de fer el tancament de les obres, així com també amb la resolució de
les nombroses consultes telefòniques que es realitzen
al Col·legi.

Guia de Serveis

del COAATT no ha hagut de realitzar cap intervenció relacionada amb accidents laborals i ha participat en 1 judici
per resoldre discrepàncies sobre honoraris professionals.
Altrament s’han fet 4 intervencions en temes d’atribucions de tècnics, als quals se’ls hi negava la llicència
d’obres per entendre que no eren competents per als
treballs que realitzaven.
En l’àmbit inspector s’han realitzat 3 serveis d’assessorament tècnic o econòmic sol·licitats per particulars i
2 informes per a les companyies asseguradores sobre
patologies sorgides en edificis assegurats.
El Servei d’Inspecció al 2018 ha tramitat amb les
empreses asseguradores 18 demandes de col·legiats, 8
amb la companyia Catalana Occident i 10 amb la companyia Musaat.
En l’àmbit corporatiu, el servei ha assistit a Madrid a
unes jornades tècniques organitzades pel Consejo Ge-

SERVEIS GENERALS
ESPAIS DELS COL·LEGIATS
El COAATT disposa a la seu col·legial dos espais de treball per als col·legiats.
ESPAI DEL COL·LEGIAT
Una sala de treball ubicada a la planta superior i que
compta amb dos terminals informàtics amb connexió a
Internet, telèfon, fotocopiadora-escàner, enquadernadora i material d’escriptori a disposició dels col·legiats. En
aquest espai es poden trobar també tots els formularis i
documents de visat/registre que el col·legiat pot requerir
per realitzar les seves gestions.
També a la planta superior s’ubica una petita sala de
reunions preparada i a disposició dels col·legiats i els seus
clients.
Programari tècnic:
ESPAI INFORMÀTIC DEL COL·LEGIAT
L’Aula d’Informàtica, ubicada a la planta baixa, està destinada a oferir als col·legiats un lloc on treballar. Compta amb un terminal de treball que inclou el programari
ofimàtic bàsic, connexió a Internet i impressores, a més
d’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 establers.

•

Amidaments i pressupostos
- Presto V 10.14 i 8.55
- TCQ

•

Llibre de l’edifici
- DIC PLA

•

Seguretat i salut
• UrbiCAD. Estudis de seguretat
• UrbiCAD. Coordinador de seguretat
• TCQ. Estudios y planes de seguridad y salud

•

Càlcul d’estructures
- Cyppe
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SERVEI D’OCUPACIÓ
Tel.: 977 212 799 (ext. 3)
a.e.: assessoriatreball@apatgn.org

Presentació:
El Servei d’ocupació del COAATT 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.
El Servei d’Ocupació ofereix:
• Particulars i empreses: Es gestionen les ofertes que particulars i empreses fan arribar al COAATT.
• 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.

OBRES AMB GARANTIA (OAG): ATENCIÓ A CONSUMIDORS I USUARIS

Ofertes realitzades
600
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400
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0
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El portal web Obres Amb Garantia és una eina per captar, dinamitzar i donar feina als tècnics del COAATT, mitjançant internet i les xarxes socials, oferint professionals de proximitat i garantit amb la supervisió directa del COAATT
en tots els processos
El lloc web Obres Amb Garantia (OAG) és consolida l’any 2018 amb més de 500 peticions de pressupost i més de 60 visites diàries. Uns valors que multipliquen per 5 l’activitat de la borsa de treball del
COAATT, en poc més de quatre anys.
El servei compta actualment amb 112 tècnics inscrits i la mitjana de tècnics interessats a pressupostar oscil·la
entre 12 i 17, per cadascuna de les ofertes.
Respecte a l’enviament dels pressupostos al clients, un aspecte imprescindible per al bon funcionament del
servei d’Obres Amb Garantia, també s’ha millorat molt. Al 2018 s’han enviat 1.298 pressupostos d’honoraris, un
30% més respecte l’any 2017, un objectiu clau per consolidar la plataforma ‘Obres amb Garantia’ i potenciar la
imatge de qualitat i professionalitat dels tècnics i els serveis de OAG.
L’any 2018 s’ha aconseguit que més del 95% dels pressupostos d’honoraris sol·licitats arribin als particulars i
empreses.
Pel que fa al tipus de peticions realitzades a OAG, tot i que l’increment més important és el del número de
certificats d’habitabilitat, més d’un 40%, potser el més rellevant és el relacionat amb l’augment en el número de
peticions de pressupostos relacionats amb l’obra nova i la rehabilitació, que experimenta un increment superior al
17%. La promoció d’obra nova està en aquest cas lligada habitualment amb l’autopromoció.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Borsa de treball i OAG

2010

Borsa de treball

163

134

142

96

53

83

98

118

162

Cert. Eficiència Energètica

0

0

0

4

13

49

64

81

77

Comunitat de propietaris

0

0

0

0

0

4

8

13

10

Documentació tècnica

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Informe pericial

5

7

14

5

4

11

26

25

28

Inspecció Tècnica
d'Edificis

0

0

18

7

0

38

82

130

132

Obra Nova Casa

1

8

0

3

1

3

6

11

14

Obra Nova Magatzem

0

0

0

0

0

1

2

1

6

Obra Nova Garatge

0

0

0

0

0

0

3

0

0

Locals comercials i oficines

3

7

3

1

0

5

21

19

17

Reforma bany

0

0

0

0

0

0

3

0

3

Reforma Cuina

0

1

0

0

0

2

5

4

3

Reforma Habitatge

0

2

0

0

0

15

16

29

33

Taxacions

2

0

7

2

1

3

34

27

24

Piscina

1

1

1

3

0

1

1

1

0

Enderrocs

0

3

0

1

0

1

0

2

1

Coordinador de seguretat

0

1

0

0

1

1

0

0

0

Urbanització

0

1

7

2

0

1

2

1

0

Legalització

2

5

3

1

3

2

1

0

0

Piscina

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Tipus de treball
Cèdula d'habitabilitat
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Els certificats d’habitabilitat amb un 32% i les inspeccions tècniques d’edificis amb més d’un 26% representen
gairebé la meitat de les consultes realitzades a OAG al 2018. El certificats d’eficiència ocupen el tercer lloc amb
gairebé el 15% del total.
Com ja hem indicat abans, hi ha un creixement molt significatiu, respecte l’any 2017, en les obres de reforma
i l’obra nova, entre un 20 - 30 %.
Els informes tècnics conserven valors respecte de les consultes fetes al 2017.
Globalment l’activitat passa de 462 sol·licituds a 513, el que representa una pujada al voltant d’un
24%.
Pel que fa a les empreses, les sol·licituds d’ofertes de feina realitzades arriben a les 79, gairebé el doble de les
incorporades al 2017. Les ofertes són principalment d’empreses taxadores i constructores.
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170

195

125

76

220

373

462
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Comportament OAG 2018
Treball

Peticions

La vull

No la vull

PEM enviat

No enviat

Cèdula d'habitabilitat

162

2.962

589

424

62

Inspecció Tècnica d'Edificis

132

2.115

717

343

53

Cert. Eficiència Energètica

77

1.387

252

199

32

Habitatge

33

332

275

81

18

Informe pericial

28

206

246

73

11

Taxacions

24

173

222

62

10

Llicència d'activitat

15

168

101

36

9

Casa

14

162

104

26

16

Comunitat de propietaris

9

122

61

24

3

Magatzem

5

34

59

10

5

Bany

3

12

49

9

0

Cuina

3

19

47

8

1

Piscina

3

34

28

9

0

Locals comercials i oficines

2

23

15

6

0

Enderrocs

1

16

11

1

2

Façanes

1

8

9

3

0

Naus industrials

1

6

8

3

0

513

7.779

2.793

1.317

222

Total

LLOGUER D’EQUIPS
Tel.: 977.212.799 (ext. 7)
a.e.: joansaenz@apatgn.org
Formulari de sol·licitud de lloguer:
www.apatgn.org » Serveis al Col·legiat » Suport Tècnic
El COAATT disposa de diferents aparells topogràfics i de
mesura 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 calibratge.
Aquest any s’ha adquirit una càmera termogràfica
que es posa en règim de lloguer. Aquest aparell serà ideal
a l’hora de fer informes, peritatges i assessoraments.
Al mateix temps s’ha començat a revisar el material de
lloguer, a fi de valorar la seva utilitat,i s’ha fet una revisió
del que podeu trobar en el mateix apartat de la web.
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EQUIPAMENT DISPONIBLE
Càmera Termogràfica Flir E6
METRO LÀSER de LEICA (Distanciòmetre)
Sonòmetre Digital
Nivell Òptic Geo 10 X 22
Taquímetre Leica T-100
Taquímetre Wild T-05
Nivell Òptic Wild Nk1
Tacòmetre
Escleròmetre

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

COAATT que, de manera periòdica o puntual, participen de les activitats, serveis o instal·lacions del col·lectiu.
Serveis que s’ofereixen en benefici de les empreses:

El departament de Serveis Externs s’encarrega de les
relacions amb totes les persones i entitats externes al

Guia de Serveis

SERVEIS EXTERNS

• Publicitat i patrocinis
• Assegurances i OCT
• Lloguer d’espais

Publicitat i patrocinis
A través de la revista TAG, la pàgina web o actes organitzats pel COAATT, com ara el sopar col·legial o els Vermuts
d’Obra, les empreses poden fer difusió dels seus serveis.
La publicitat o patrocini és la manera de finançar alguns dels actes o serveis que es porten a terme des de diferents departaments del COAATT. S’ofereix a empreses i/o entitats que pel seu vincle amb el nostre col·lectiu, volen
ser presents en l’esdeveniment o tenir un contacte proper amb els tècnics que poden prescriure els seus serveis als
seus clients.
Durant l’any 2018 hem tingut dos patrocinadors fixes que han ocupat espai a la revista TAG i a la nostra pàgina web:

Altres col·laboradors de la revista TAG durant l’any 2018 han estat:

I també hem tingut com a patrocinadors del Sopar COAATT:
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Per altra banda i com a membres del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya col·laborem amb la difusió de les següent empreses:

Assegurances i OCT
Aquest any 2018 s’ha mantingut la campanya per oferir la contractació de serveis d’assegurança decennal i OCT,
facilitant les contractacions i oferint avantatges als tècnics que facilitin als seus clients constructors la contractació
d’algun d’aquests serveis.
El COAATT vetlla perquè els tècnics de les OCT que visiten les obres contractades des del COAATT siguin col·
legiats, i les assegurances s’ofereixen a través d’ASSEGURCOAATT amb MUSAAT, que te el compromís de no
repercutir contra els seus afiliat en cas de sinistre.
A part de la decennal s’ofereixen altres assegurances:
- Tot Risc
- Responsabilitat Civil Promotor - Constructor
- Responsabilitat Civil Autopromotor

Lloguer d’Espais
60

Des de fa un temps, el COAATT posa a disposició de les empreses els seus espais, amb la finalitat de rendibilitzar-los
i donar a conèixer el nostre col·lectiu a la societat. Per això, s’ofereix la Sala d’Actes, la Sala Polivalent i l’Aula d’Informàtica a aquelles entitats que volen realitzar xerrades, cursos o exposicions en un ambient familiar, i tranquil.
Arrel d’aquesta difusió, durant l’any 2018, el Col·legi d’Apis de Tarragona ha realitzat diferents cursos a les nostres
sales i també s’hi han portat a terme reunions de comunitats de veïns.

Guia de Serveis

Es manté l’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, i algunes administracions opten per utilitzar la nostres sales per a les reunions d’alguna de les
seves comunitats.

Agora MLS fa jornades formatives de forma periòdica
a les nostres instal·lacions.

Centre COAATT
S’ha continuat amb la promoció el Centre COAATT com a centre de negocis. És un espai ampli i agradable, per
a portar a terme l’activitat professional. Durant l’any 2018 s’han portat a terme les obres per a l’adequació d’un
nou espai. Amb això ja tenim 7 despatxos disponibles, i la totalitat de la superfície preparada per a oficines.
A l’espai Centre COAATT s’han signat contractes de prestació de serveis sobre cinc dels sis espais disponibles, a
col·legiats i empreses externes al COAATT, i s’ha llogat l’espai annex a la instal·lació per a la ubicació d’un despatx
professional.
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Obres realitzades per millor rendiment del patrimoni col·legial: Naus Polígon Constantí

AVANTATGES COL·LEGIALS

62
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ESPAI DE DIFUSIÓ D’ACTIVITATS NO PROFESSIONALS DELS COL·LEGIATS COAATT
Des del COAATT oferim un servei de difusió d’activitats paral·leles a la d’aparellador, totalment gratuït, per a tots
els nostres col·legiats i col·legiades.
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COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ
Edició: Comunicació i Publicacions
Tel.: 977 212 799 (ext. 5) - 977 212 900
a.e.: publicacions@apatgn.org

Des del COAATT intentem millorar, avançar i adaptar-nos a l’actualitat del sector i a les necessitats dels nostres col·
legiats per tal de poder informar i comunicar amb el major rigor i de la millor manera possible. Així doncs, desenvolupem noves formes de comunicar-nos amb tots els que formem part del COAATT, amb l’objectiu d’evolucionar
com a Col·legi professional.
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 seus
avantatges sense perdre el rigor de la publicació impresa.
Actualment, mitjançant l’ús de la plataforma gratuïta ‘Mailchimp’, les Publicacions del COAATT (‘Recordeu’,
‘Comunicacions’, ‘Enllaç’, ‘Memòria’ i ‘TAG’) s’estan enviant en format electrònic al 98% dels col·legiats,
potenciant així la comunicació digital envers l’escrita.
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 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 83), butlletins ENLLAÇ (2007 - 2018) i les Memòries d’Activitat (2007 - 2017).
Durant aquest any 2018 hem continuat treballant per tenir presència en premsa, a través de notícies, i potenciar la nostra marca i professió a través de les xarxes socials (Facebook, Twitter i LinkedIn).

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 a:
www.apatgn.org » Col·legiats » Publicacions periòdiques » Comunicacions any en curs
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Des del Servei de Comunicació i Publicacions del COAATT gestionem els continguts dels emailings i el seu
enviament. L’estructura dels Newsletters es divideix en 3 línies d’emailings per tal d’organitzar les diferents categories d’informació del COAATT d’una manera més clara, facilitant la seva lectura i fent-los més visuals. Així
doncs, la dimensió de cada newsletter és menor i els col·legiats reben la informació de manera més ordenada
i periòdica.
Les publicacions periòdiques del COAATT tenen com a funció principal mantenir al dia els col·
legiats sobre la realitat del seu entorn i informar-los de l’activitat col·legial.

Guia de Serveis

RECORDEU · Agenda d’activitat del COAATT. L’enviament per correu electrònic del ‘Recordeu’ al llarg del 2018, amb un total de 46 missatges enviats, es consolida com un mitjà
molt vàlid per centralitzar el contingut de l’actualitat del sector, les novetats del Gabinet Tècnic, informacions oficials del Col·legi i de l’Assessoria col·legial, activitats, així com qualsevol
altra novetat de darrera hora. Totes les informacions publicades al ‘Recordeu’ enllacen i es
desenvolupen en profunditat a la pàgina web col·legial, www.apatgn.org, la qual actua com
a principal eina informativa i de gestió del Col·legi.
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.
COMUNICATS COAATT. Dins dels ‘Comunicats COAATT’ hem de distingir
dos tipus de Comunicats:
• Formació: Amb una periodicitat setmanal on recordem tota l’activitat
formativa disponible del COAATT: cursos, jornades, xerrades informatives, etc, així com els cursos formatius col·laboratius amb altres col·legis.
Durant l’any 2018 s’han fet un total de 21 Comunicats de Formació.
• Comunicacions: Puntualment, s’elaboren monogràfics sobre temes
d’especial interès, informacions urgents, així i com també s’envien les
publicacions digitals del COAATT (Revista TAG, ENLLAÇ i Memòria anual).
Durant l’any 2018 s’han fet un total de 28 monogràfics:
- Diada de Reis 2018 - Comunicats portal OAG (Obres amb Garantia)
Enllaç - Revistes TAG (Núm. 81 a 83) - Memòria COAATT 2017 - Defunció de col·legiats - Activitats col·legials - Sopar COAATT 2018 - Especial Sopar COAATT 2018 - Comunicats Fundació COAATT - 15è Recull de Dibuix Infantil - Felicitació de Nadal

INFORMATIU Enllaç
Edició: Comunicació i Publicacions
Tel.: 977 212 799 (ext. 5) - 977 212 900
a.e.: publicacions@apatgn.org
Arxiu digital (2006-2018): Tots els ‘Enllaç’ a text complet a: www.apatgn.org »
Col·legiats » Publicacions periòdiques » Enllaç
Per rebre l’Enllaç per correu-e: Comunicar-ho a la Secretaria del COAATT

L’ENLLAÇ, UNA COMUNICACIÓ MÉS DINÀMICA I DE CONSULTA RÀPIDA
L’Enllaç és el butlletí informatiu de comunicació amb tots els col·legiats i col·legiades COAATT. Amb una periodicitat
mensual, reuneix les notícies més destacades de cada mes, publicades als ‘Recordeu’.
És una publicació lleugera i curta, i el seu contingut es basa en un resum de les notícies més importants de
l’actualitat del sector i les principals notícies, activitats col·legials i activitats formatives que s’organitzen al COAATT.
L’Enllaç en curs, i tots els anteriors, es troben disponibles a l’arxiu obert del web col·legial i al servei en línia ‘Issuu’.
FORMAT ELECTRÒNIC: Tots els col·legiats que hagin comunicat una adreça de correu electrònic a la Secretaria
col·legial reben l’informatiu ‘Enll@ç’ per aquest mitjà. L’edició electrònica continua amb la mateixa periodicitat i
format que l’’Enllaç’ en paper.
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REVISTA TAG

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 (1993-2018): Totes les revistes TAG
a text complet a: www.apatgn.org»COAATT»
Premsa i Revista TAG»Revista TAG
Publicitat: serveisexterns@apatgn.org

La revista TAG ha assolit enguany, amb la publicació del
seu número 82, la fita d’haver arribat als seus primers 25
anys d’història, convertint-se en tot un referent per al
sector i element de consulta per a la societat.
La revista TAG és el mitjà de comunicació i difusió
del Col·legi amb els col·legiats, els col·legis professionals, 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.
La revista TAG compleix la seva funció com a revista
tècnica de la construcció i l’arquitectura tècnica, amb
periodicitat quadrimestral i amb un to divulgatiu amb
el que es vol arribar a tots els sectors de la societat.
Amb motiu de l’arribada als 15 anys de publicació
ininterrompuda, el 2008 es va inaugurar l’arxiu digital de la revista, on és possible consultar la col·lecció
complerta (1993-2018).
Des de l’any 2014 l’enviament de la revista es realitza 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, bibliote-

ques i altres entitats de serveis, així i com als col·legiats
que així ho hagin sol·licitat de manera expressa.
Al mes de març de l’any 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
forma part del repositori cooperatiu RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert). Podeu consultar els darrers
números publicats de la revista TAG a:
http://www.raco.cat/index.php/TAG/issue/archive
Com a novetats en el contingut de la revista TAG,
l’any 2017, es va crear un nou espai a la revista, anomenat ‘Edificis Singulars’, que pretén descobrir totes les obres i accions de reforma o rehabilitació que
s’han fet a l’àrea de Tarragona en aquells municipis
on calia salvar el llegat i donar-li una utilitat.

66

i Enginyers d’Edificació de Tarragona

ENTREVISTA: Alfredo Sanz Corma, Presidente del CGATE
FORMACIÓ: Els edificis municipals malbaraten l’energia
GABINET TÈCNIC: Dades de síntesi 2017
TURISME: Marta Álvarez. Gerent de la Federació Empresarial d’Hostaleria
ART I CONSTRUCCIÓ: D’Alcover al món fent art amb la fusta
EDIFICIS SINGULARS: El Castell de Vallmoll, de l’oblit al nou renaixement
FUNDACIÓ COAATT: Adaptar l’habitatge: una necessitat per a molta gent
REHABILITACIÓ: Totes les cares de la Confraria de Pescadors
ARQUITECTURA I RUTES: Els espais ocults de Reus
ECONOMIA: La realitat del mercat de l’habitatge segons Tinsa
ASSESSORIA: Cómo recuperar el IVA de una factura impagada
COL·LEGIATS: Aleix Cort i Marc Soler
REPORTATGE: Miró, la passió del bon vermut que agermana
VIDA COL·LEGIAL: Els Reis d’Orient visiten La Muntanyeta
PATRIMONI: Ruta Jujoliana

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics

TAG. Núm. 81 (1r quadrimestre 2018)

ag

1r quadrimestre 2018
Any XXIII núm 81
Preu: 3 €

Entrevista a Alfredo Sanz Corma, nou president del CGATE
L’eficiència energètica, assignatura pendent de l’administració
El sector hoteler considera importants els arquitectes tècnics
Edificis singulars: Vallmoll dóna vida al seu castell
Dades de síntesi de la construcció 2017

i Enginyers d’Edificació de Tarragona

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics

ENTREVISTA: Esteve Martí, president del Col·legi d’Administradors de Finques de
Tarragona
LA REVISTA: Un quart de segle d’informació i proximitat
COL·LEGIATS: Dones col·legiades, una realitat cada cop més present
GABINET TÈCNIC: Dades de síntesi: 1r quadrimestre 2018
OBRES AMB GARANTIA: La realitat d’un servei que creix i funciona
PROJECTE: Cohabitatge: noves oportunitats a espais adormits pel temps
NOUS SISTEMES: Construcció sostenible i cases de fusta i palla
EDIFICIS SINGULARS: Mas Miró torna a lluir ple d’art antic i renovat
FUNDACIÓ COAATT: Accessibilitat universal: les altres barreres
TURISME: Escornalbou: Castell, Baronia i turisme
CONSTRUCCIÓ: Arquitectura i arqueologia: cara a cara
ASSESSORIA: Reglament de Protecció de Dades Personals (RPDP)
ASSESSORIA FISCAL: Cómo deducir los suministros si eres autónomo y trabajas en
casa
ACTUALITAT: TRIBE: Aprendre, estalviar, jugar
ART I CONSTRUCCIÓ: “L’any Caselles”: la petjada de les seves obres modernistes i noucentistes
PATRIMONI: Josep Maria Pujol de Barberà: l’arquitecte i l’espai

ag

2n quadrimestre 2018
Any XXIII núm 82
Preu: 3 €

Guia de Serveis

TAG. Núm. 82 (2n quadrimestre 2018)

Els aparelladors, tècnics de capçalera de les comunitats
El COAATT en clau femenina: entrevista a dues col·legiades
Dades de síntesi: el 1r quadrimestre apunta a l’optimisme
Edificis singulars: el renaixement de Mas Miró
Cases de fusta i de palla, sistemes constructius a l’alça

i Enginyers d’Edificació de Tarragona

L’ENTREVISTA: Carles Sala Roca, secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya
COL·LEGIATS: La veu de l’experiència i l’ofici d’aparellador
GABINET TÈCNIC: Dades de síntesi:2n quadrimestre 2018
ACTUALITAT: Pedro Soria, director comercial de TINSA
LA PROFESSIÓ: Ventall professional de l’arquitecte tècnic
SERVEIS: iCOAATT, l’app que facilita el dia a dia col·legial
NOUS SISTEMES: Masoveria urbana, bons propòsits per millorar la societat
CONSTRUCCIÓ: Una piscina transparent sobre el cel de Salou
EDIFICIS SINGULARS: El Castell de Rodonyà, una rehabilitació exemplar
PATRIMONI: Tarragona i Ca la Garsa: una ciutat de ciutats
FUNDACIÓ COAATT: Accessibilitat universal: Normes UNE
ACTIVITAT DEL SECTOR: CONTART 2018
PROJECTES: Un projecte on les persones guanyen la partida al carrer
ASSESSORIA:Competències com a funcionaris municipals dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació
ACTIVITAT COL·LEGIAL: Salou acull el sopar anual del COAATT
REPORTATGE: Els drons: un futur que ja és aquí
EXPOSICIONS: Féliz Lozano, escultures de camp i del camp

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics

TAG. Núm. 83 (3r quadrimestre 2018)

ag

3r quadrimestre 2018
Any XXIII núm 83
Preu: 3 €

Entrevista a Carles Sala, exsecretari d’Habitatge de la Generalitat
La professió d’aparellador vista per dos dels col·legiats més veterans
Dades de síntesi: El 2n quadrimestre es tanca amb bones dades
Edificis singulars: El Castell de Rodonyà, una rehabilitació exemplar
La masoveria urbana, pagar el lloguer amb reformes a la casa

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,
tenim presència constant a Facebook i Twitter. I des
del mes de maig de 2016 també disposem de pàgina a
LinkedIn.
L’any 2016 es van crear les pàgines de Wikipedia i
Viquipèdia del COAATT, on actualment s’estan duent

a terme actuacions per tal de fer-les més visibles, a través de la seva incorporació a altres pàgines relacionades
amb el sector o amb l’àmbit professional.
Les xarxes socials del COAATT han esdevingut un
dels canals de comunicació més directe, i es dirigeixen
tant als col·legiats com a la resta de professionals del
sector i als ciutadans en general.
Els objectius principals de la participació del COAATT a les xarxes socials són:
- Incrementar la nostra visibilitat i posicionament
social de la institució com a referent en el sector
de la construcció i l’edificació.
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-

Augmentar el trànsit de visites cap a la nostra
pàgina web.
Millorar les eines de comunicació amb el col·
lectiu professional.

Mitjançant les xarxes socials compartim tota la informació del dia a dia del Col·legi: notícies d’actualitat del sector i de la professió, sessions formatives,
activitats col·legials, nova normativa i publicacions i,
en general, tota aquella informació que es considera
d’interès per als nostres seguidors.

@COAATT.Tarragona

Les dades ens mostren que la resposta dels col·
legiats i del públic en general està sent molt positiva
ja que, a mesura que passa el temps, estem tenim un
nombre més alt de seguidors, així com més interaccions que mostren la seva satisfacció pel funcionament
d’aquestes eines de comunicació col·legial.

Si utilitzes Facebook, Twitter i/o Linkedln,
uneix-te a nosaltres!

@COAATT

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

EVOLUCIÓ DE SEGUIDORS XARXES SOCIALS COAATT
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EVOLUCIÓ DE SEGUIDORS XARXES SOCIALS COAATT

CAMPANYES PUBLICITÀRIES A XARXES SOCIALS
Durant l’any 2018 s’han realitzat 7 campanyes publicitàries a les xarxes socials del COAATT, basades en
la distribució i difusió de continguts de rellevància i de
valor, publicats al blog de OAG (Obres amb Garantia) i
adreçats als diferents públics, als quals el COAATT vol
impactar, per tal de reforçar i expandir els nostres continguts i relacionar-nos amb la resta de la comunitat a
través de les xarxes socials.

CAMPANYA A TWITTER PER AL FOMENT DE LA
PROFESSIÓ
Des del Consejo General de la Arquitectura Técnica de
España (CGATE), junt amb els col·legis professionals de
tot l’Estat, aquest any 2018 s’ha iniciat una acció coordinada en xarxes socials, creant el hashtag #conectAT a
Twitter per al foment de la professió.

FACEBOOK
Abril: “Si tens problemes a l’obra, consulta amb un arquitecte tècnic” – Abast: 6.424 persones
Maig: “Saps com ha de ser un pressupost d’obra o servei?” – Abast: 7.032 persones
Juny: “Els 4 secrets per gaudir totalment del teu habitatge” – Abast: 8.878 persones
Juliol: “Aprofita ara i sol·licita les subvencions per a la
rehabilitació del teu habitatge” – Abast: 11.648 persones
Setembre: “Vols obrir un comerç o establiment?. T’expliquem com obtenir la Llicència d’Activitat en 5 passos” – Abast: 14.040 persones
Octubre: “Vols llogar el teu pis i no saps quins documents necessites?” – Abast: 7.598 persones
Novembre: “Coneixes l’estat dels edificis de Tarragona?” – Abast: 10.053 persones

Des del COAATT us convidem a que en feu ús, incloent l’etiqueta #conectAT a les vostres publicacions a
Twitter, amb la finalitat de fer la màxima difusió de la
informació d’interés del sector, reforçant així la nostra
professió.

PRESÈNCIA DEL COAATT ALS MITJANS
El Departament de Comunicació del COAATT actua com a pont entre la
institució col·legial i els mitjans de comunicació generals i del sector. Entre
les seves funcions hi ha la de difondre l’activitat del COAATT entre els ciutadans i donar a conèixer el punt de vista de la professió sobre els temes
que ens afecten. També s’ocupa de promocionar la figura i les funcions
professionals dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació
entre els ciutadans, i atendre els requeriments i consultes dels mitjans de
comunicació a través de les diferents àrees i serveis col·legials.
Durant l’exercici 2018 hem continuat treballant per tenir presència en
premsa, a través de la publicació de notícies, per potenciar la nostra marca
i professió.
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L’any 2018, el COAATT ha estat present als mitjans de comunicació un total de 68 vegades a la premsa escrita
i una quinzena de vegades entre ràdio i TV.

Evolució anual de les notícies del COAATT publicades als mitjans de comunicació
100
83

80
61

60

63

60

68

40
20

35

21

Número de publicacions

20

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Seleccionem algunes de les notícies.

PREMSA ESCRITA
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Diari de Tarragona. Dimecres, 3 de gener de 2018: “La Part Alta tiene unos 40 edificios
en mal estado”
Diari de Tarragona. Diumenge, 7 de gener de 2018: “Sus Majestades se acuerdan de
los que no pudieron acudir a la cabalgata”
Diari de Tarragona. Dilluns, 8 de gener de 2018: “Los Reyes Magos visitan La Muntanyeta”
Diari de Tarragona. Dimecres, 24 de gener de 2018: “La Fundació COAATT reclama
un responsable de accesibilidad en el Ayuntamiento de Tarragona”
Diari de Tarragona. Dimecres, 7 de febrer de 2018:“El portal Obres amb Garantia
llega a 1000 proyectos”
Viu a Fons Tarragona. Febrer 2018: “El portal Obres amb Garantia és la solució a
una bona salut de la nostra llar”
Notícies TGN. Dimecres, 7 de febrer de 2018:“El portal Obres amb Garantia del
COAATT ha atès mil projectes de feina en només dos anys”
Diari de Tarragona. Dilluns, 2 d’abril de 2018: “Comprobarán la accesibilidad de
29 calles y 23 edificios”
Diari de Tarragona. Diumenge, 6 de maig 2018. “Más de 6.000 edificios de Tarragona y Reus deberán adaptar sus parkings al vehículo eléctrico”
Diari de Tarragona. Diumenge, 13 de maig de 2018: “El Ayuntamiento ha alertado
a 103 propietarios de edificios en mal estado desde el 2015”
Diari de Tarragona. Divendres, 20 de maig 2018: “Los arquitectos técnicos somos los
médicos de las casas”
Diari Més. Divendres, 25 de maig 2018: “La construcció d’habitatges nous puja un
240% el primer trimestre a Tarragona”
Diari de Tarragona. Diumenge, 1 de juliol de 2018: “El COAATT distingue a 21 de sus
colegiados”
Diari de Tarragona. Dimecres, 4 de juliol 2018: “La construcción sigue sin arrancar
en la provincia”
Diari de Tarragona. Diumenge, 22 de juliol de 2018: “Una mujer entre albañiles”
Notícies TGN. Dijous, 27 de setembre de 2018: “Més de 1.300 inspeccions a edificis
durant els primers sis mesos de l’any”
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Diari Més. Octubre 2018: “La Taula de Col·legis Professionals rep la visita de la rectora
de la URV”
Diari de Tarragona. Dilluns, 8 d’octubre de 2018: “Colegios Profesionales y URV, juntos
para impulsar la Regió”
Diari de Tarragona. Dimarts, 9 d’octubre de 2018: “Colegios Profesionales y URV quieren potenciar la región de Tarragona”
Diari de Tarragona. Diumenge, 14 d’octubre de 2018:“Eficiencia energética: Pueden
mejorarse el 80% de los edificios”
Diari de Tarragona. Diumenge, 14 d’octubre de 2018: “Els aparelladors, satisfets per
l’impuls que Reus vol donar a les inspeccions d’edificis”
Diari de Tarragona. Dijous, 25 d’octubre de 2018: “Detectan deficiencias graves en 500
inmuebles de la provincia”
Diari de Tarragona. Dijous, 25 d’octubre de 2018: “El sector avala las inspecciones para
‘conservar los inmuebles’”
MITJANS EN LÍNIA
Tarragona21 (http://diaridigital.tarragona21.com ). Dissabte, 6 de gener de 2018: “Els
Reis d’Orient visiten La Muntanyeta per quinzè any consecutiu de la mà del COAATT”
Diari Més Digital (www.diarimes.com). Dissabte, 6 de gener de 2018: “Els Reis Mags
visiten La Muntanyeta per quinzè any consecutiu”
InfoCamp de Tarragona (www.infocamp.cat ). Diumenge, 7 de gener de 2018: “Els
Reis d’Orient visiten La Muntanyeta de la mà del Col·legi d’Aparelladors”
TarragonaDiari.cat (www.tarragona.digital/tarragonadiari.cat). Diumenge, 7 de
gener de 2018: “Els Reis Mags d’Orient no s’obliden de La Muntanyeta”
Diari de Tarragona (www.diaridetarragona.com ). Dimecres, 24 de gener de 2018:
“Reclaman que haya un responsable de accesibilidad en el Ayuntamiento de Tarragona”
InfoCamp de Tarragona (www.infocamp.cat). Dimarts, 6 de febrer de 2018: “Un
miler de persones demanen pressupostos o consultes a arquitectes tècnics al portal
‘Obres amb Garantia’”
InfoCamp de Tarragona (www.infocamp.cat). Diumenge, 1 d’abril de 2018: “El Castell de Vallmoll, de l’oblit al nou renaixement”
InfoCamp de Tarragona (www.infocamp.cat). Dimecres, 18 d’abril de 2018: “Dediquen una exposició a l’arquitecte Pujol de Barberà”
La Vanguardia (www.lavanguardia.com). Dijous, 19 d’abril de 2018: “El sector de la
construcció continua creixent a les comarques de Tarragona durant el primer trimestre”
Del Camp.cat (www.tarragona.digital.cat). Dijous, 19 d’abril de 2018: “El sector de la
construcció segueix creixent a les comarques de Tarragona el primer trimestre de l’any”
Aldia.cat (www.aldia.cat). Dijous, 19 d’abril de 2018: “El sector de la construcció continua creixent a les comarques de Tarragona durant el primer trimestre”
Tarragona21(http://diaridigital.tarragona21.com ). Dijous, 19 d’abril de 2018: “La
construcció d’habitatge nou puja aquest trimestre un 240%”
Reusdigital.cat (www.reusdigital.cat). Dijous, 19 d’abril de 2018: “La construcció segueix creixent el primer trimestre de l’any a les comarques tarragonines”
VilaWeb (www.vilaweb.cat). Dijous, 19 d’abril de 2018: “El sector de la construcció
continua creixent a les comarques de Tarragona durant el primer trimestre”
Diari de Tarragona (www.diaridetarragona.com). Diumenge, 6 de maig 2018: “Más de
6.000 edificios de Tarragona y Reus deberán adaptar sus parkings al vehículo eléctrico”
InfoCamp de Tarragona (www.infocamp.cat). Dissabte, 16 de juny de 2018: “Salou
acull el sopar anual dels aparelladors i arquitectes tècnics de Tarragona”
InfoCamp de Tarragona (www.infocamp.cat). Diumenge, 1 de juliol de 2018: “Mas
Miró torna a lluir ple d’art antic i renovat”
Directe! cat (http://directe.larepublica.cat) . Dimarts, 3 de juliol de 2018: “El sector de la
construcció dobla les xifres de creixement durant el primer semestre de l’any a Tarragona”
Diari Més Digital (www.diarimes.com). Dimarts, 3 de juliol de 2018: “La ciutat de
Tarragona quadriplica en un any el nombre de nous habitatges”
VilaWeb (www.vilaweb.cat). Dimarts, 3 de juliol de 2018: “El sector de la construcció
dobla les xifres de creixement durant el primer semestre de l’any a Tarragona”
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La Vanguardia (www.lavanguardia.com). Dimarts, 3 de juliol de 2018: “El sector
de la construcció dobla les xifres de creixement durant el primer semestre de l’any
a Tarragona”
InfoCamp de Tarragona (www.infocamp.cat). Dimarts, 3 de juliol de 2018: “El
sector de la construcció dobla les xifres de creixement durant el primer semestre de
l’any a Tarragona”
Reus Digital.cat (http://reusdigital.cat). Dimarts, 3 de juliol de 2018: “L’obra residencial de nova construcció es triplica a Reus durant el primer semestre”
Del Camp.cat (www.tarragona.digital.cat). Dimecres, 4 de juliol de 2018: “La
construcció dobla xifres a Tarragona el primer semestre”
Actual Tarragona (http://actualtarragona.cat). Dimecres, 4 de juliol de 2018:
“La construcció dobla les seves xifres de creixement durant el primer semestre de
l’any 2018”
Revista Cambrils.cat (www.revistacambrils.cat). Dijous, 5 de juliol de 2018:
“Cambrils triplica el nombre de noves construccions residencials durant el primer
semestre de 2018”
Reus Digital.cat (http://reusdigital.cat). Dimecres, 26 de setembre de 2018: “225
immobles de Reus passen la ITE en els vuit primers mesos de l’any”
InfoCamp de Tarragona (www.infocamp.cat). Dijous, 27 de setembre de 2018: “Es
dispara la inspecció tècnica d’edificis a la demarcació de Tarragona”
Tarragona Digital (https://tarragonadigital.com). Divendres, 28 de setembre de
2018: “Tarragona dobla el nombre d’inspeccions tècniques a edificis”
Diari La República Checa (http://larepublicacheca.cat). Dilluns, 8 d’octubre de 2018:
“La Taula de Col·legis Professionals de Tarragona es reuneix amb la rectora de la URV
per crear sinergies”
InfoCamp de Tarragona (www.infocamp.cat). Dimecres, 17 d’octubre de 2018: “El
Castell de Rodonyà, una rehabilitació exemplar”
Diari de Tarragona (www.diaridetarragona.com). Dijous, 25 d’octubre de 2018:
“Detectan deficiencias graves en 500 viviendas de Tarragona”
Reus Digital.cat (http://reusdigital.cat) .Dimarts, 27 de novembre de 2018: “El mercat de l’habitatge té bones previsions i possibilitats de creixement a Tarragona”
InfoCamp de Tarragona (www.infocamp.cat). Dimecres, 28 de novembre de 2018:
“El mercat de l’habitatge preveu créixer a la demarcació de Tarragona”
RÀDIO
Tarragona Ràdio 96.7 (www.tarragonaradio.cat). Dimecres, 4 de juliol de 2018: “El
sector de la construcció dobla les xifres de creixement durant el primer semestre de
l’any a Tarragona”
TELEVISIÓ
Canal Reus TV (www.canalreustv.cat). Dilluns, 28 de maig de 2018: “Reus només ha
inspeccionat un 10% dels seus edificis”
Canal Reus TV (www.canalreustv.cat). Divendres, 6 de juliol de 2018: “La construcció
dobla les xifres de creixement durant el primer semestre de l’any 2018”
Canal Reus TV (www.canalreustv.cat). Dijous, 25 d’octubre de 2018: “Un 38% del
parc immobiliari
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PROTAGONISTA DURANT
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www.obresambgarantia.com
Consultes: Gabinet Tècnic COAATT
Tel. 977.250.871
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SERVEIS A EMPRESES I PARTICULARS

Degut al creixent interès de la població del territori en la cerca a Internet de tots aquells temes i serveis relacionats
amb la construcció, el COAATT va posar en marxa fa tres anys (2015) el portal www.obresambgarantia.com, per
donar resposta a totes aquestes consultes.
Al portal www.obresambgarantia.com tothom qui ho desitgi pot sol·licitar pressupostos per realitzar les seves
obres amb total seguretat i garanties, gràcies al fet que són encarregades a arquitectes tècnics professionals degudament col·legiats.
• Els usuaris d’aquest portal poden sol·licitar fins a 3 pressupostos de serveis per realitzar obres noves, reformes,
certificats i informes o excavacions i enderrocs.
• A través d’aquest portal web, els col·legiats del COAATT ofereixen els seus serveis a la societat.
• La iniciativa vol oferir serveis relacionats amb l’edificació i executats per arquitectes tècnics titulats, formats
i experimentats, un fet que aporta les
màximes garanties professionals i de seguretat.
A partir de dades extretes del comportament online que els usuaris tenen en aquest
àmbit a Internet i, segons dades del portal
Obres amb Garantia, aquest any 2018 podem destacar un notable augment de l’interès en tot allò relacionat amb el sector de la
construcció entre els ciutadans del territori:
quasi un 60% més respecte l’any 2017.
El portal www.obresambgarantia.com
acumula ja gairebé 1.500 sol·licituds de diferents intervencions que han demanat els
usuaris i que han implicat uns 3.200 pressupostos enviats per diferents arquitectes
tècnics col·legiats al COAATT.
En aquesta línia, el portal www.obresambgarantia.com està consolidant la seva tendència alcista, com a servei als
ciutadans, ja que el 2018 ha experimentat un creixement del 18% respecte al 2017 en sol·licituds rebudes, i d’un 17%
en relació als pressupostos que diferents arquitectes tècnics col·legiats han enviat des de la plataforma als interessats.
RESUM MEMÒRIA 2018: OBRES AMB GARANTIA
Juny 2015: Posada en marxa del portal en català.
Novembre 2015: Posada en marxa del portal en castellà.
Nombre total de col·legiats inscrits a 31/12/2018: 112
Indicadors del portal: Gener –Desembre 2018
- El portal ha rebut 22.229 visites
- 10.111 usuaris han visitat el web
Les feines més demandades des de la posada en marxa del portal OAG són:
1. Cèdula d’Habitabilitat, Certificat d’Eficiència Energètica o Inspecció Tècnica d’Edificis, al voltant de 1.120
peticions.
2. Taxacions d’habitatges i terrenys, Informes Tècnics i els Projectes per a l’Obertura de noves Activitats, conformen també un bloc important amb més de 240 peticions.
3. Obres de nova construcció o de reforma sumen al voltant de 160 peticions.
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S’han realitzat diverses accions de comunicació i publicitat per promocionar el portal online:

SOL·LICITA

FINS A

3 GRATIS!

El teu web de confiança on
pots fer obres i reformes amb
les màximes garanties!

PRESSUPOSTOS

Tots els professionals que hi trobaràs són
Tècnics Especialistes propers a casa teva!

SEM (Publicitat a Google): Gener-Desembre
Mitja anual de cobertura (percentatge d’aparicions sobre el total d’oportunitats d’aparèixer): 75%
Número de vegades que han aparegut els anuncis: al voltant de 4.000 vegades/mes
Número de vegades que s’ha clicat sobre els anuncis: 250 vegades/mes
DISPLAY - Publicitat a portals i mitjans de comunicació digital de primer ordre (as.com, 20minutos.es,
elpais.com, eldiario.es, tarragonadigital.com, etc.): Gener-Desembre
Impressions visibles: al voltant de 75.000 vegades/mes
Número de vegades que s’ha fet clic als anuncis: 500 vegades/mes
Suport a les XXSS del COAATT: 7 campanyes de publicitat a Facebook
Blog d’OAG: 8 entrades (2 notícies i 6 reportatges)
Emailings: 2 emailings de captació de col·legiats

Campanya/reportatge sobre OAG a diferents
mitjans de premsa escrita (Febrer 2018):

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 defi-

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

vida col·legial
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ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
Informació i difusió:
Mitjançant l’informatiu ‘Enllaç’, la revista ‘TAG’, els missatges electrònics ‘Recordeu’ I ‘Comunicat’, Facebook, Twitter i el web col·legial.
a.e.: activitats@apatgn.org

SOPAR COAATT 2018
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Divendres, dia 15 de juny de 2018, més d’un centenar
de persones vàrem celebrar el Sopar COAATT 2018.
Vàrem gaudir d’una nit en un entorn privilegiat,
amb una posta de sol espectacular a la terrassa del restaurant Lumine Hills ClubHouse, un espai desconegut
per a la majoria dels assistents.
L’empresa OFITEC TR DRON va realitzar una sobrevolada d’un drone, per tal de captar una sèrie d’imatges
i vídeos de l’esdeveniment, que es poden veure tant al
web del COAATT com a la nova App iCOAATT, que es
va presentar en aquesta vetllada.
També vàrem comptar amb un Fotomaton, que ens
va permetre fer-nos fotos personalitzades i imprimir-les al
moment, fent d’aquest un dels moments més divertits de
la nit. Les instantànies, que es van regalar a tots els assistents, van servir com a record del Sopar COAATT 2018.

Seguidament vàrem poder gaudir dels aperitius a la
terrassa Hills i degustar uns cocktails de Vermuts Miró.
Desprès del Sopar, a l’interior de la Casa Club Hills,
es van lliurar les insígnies commemoratives als 6 arquitectes tècnics i aparelladors que enguany compleixen
50 anys d’ofici, als 9 que celebren el primer quart de
segle de professió i vàrem donar la benvinguda a la mitja dotzena de joves que han passat a formar part del
nostre Col·legi Professional. De manera simbòlica i com
marca la tradició, als nous professionals col·legiats se’ls
va entregar un casc d’obra amb el logotip del COAATT.
Per finalitzar l’acte, el president del COAATT, el Sr.
Adolf Quetcuti, al seu parlament, va esperonar a tothom a afrontar els nous reptes que es plantegen tot
just ara que s’inicia lentament la recuperació del sector
de la construcció i a generar sinergies de col·laboració

nics i Enginyers d’Edificació de Girona, el Sr. Miquel
Vendrell.

Gràcies a tots i totes els que, un any més, vàreu
venir a gaudir d’aquest esdeveniment!
L’any que ve intentarem tornar-vos a sorprendre!!!

Vida col·legial

entre ells, per aprofitar l’experiència dels qui porten més
anys treballant o per treure rendiment de les noves tecnologies aplicades a aquesta professió tant important a
nivell laboral i social.
L’acte es va tancar amb unes paraules del president
del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya i també
president del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tèc-

COL·LEGIATS QUE CELEBREN L’ANIVERSARI PROFESSIONAL I NOUS COL·LEGIATS
50 ANYS:
Sr. Josep Cabos Arellano
Sr. Joan Cañas Figueras
Sr. Carles Ferré Saperas
Sr. Eduard Manresa Queralt
Sr. Josep Ramón Queralt Pie
Sr. Pere Joaquim Villar Sanz

25 ANYS:
Sr. Pere Amorós Albiol
Sr. Enric Capdevila Gascón
Sr. Sergi Capdevila Gòrriz
Sr. David Díaz Burgueño
Sra. Montserrat Forcades Margalef
Sr. Jaume Ollé Odena
Sr. Jose Manuel Rodríguez González
Sr. Carlos J. Trinchan Viñes
Sr. Agustí Valls Valkana

NOUS COL·LEGIATS:
Sr. Miquel Gibert Ramos
Sra. Florencia Solange Martina
Sr. David Muñoz Moreno
Sr. Albert Pastor Fusté
Sr. Albert Roig Nolla
Sr. Arcadio Villadén Borrego

COL·LABORADORS:

HOMENATGE ALS COL·LEGIATS PEL SEU 50è i 25è ANIVERSARI PROFESSIONAL

Dilluns, dia 25 de juny de 2018, a la seu
col·legial, la Junta de Govern del COAATT
va fer una petita celebració en reconeixement als col·legiats, que no varen poder
assistir al Sopar COAATT 2018, i que enguany han celebrat els seus 50 anys d’ofici i
als qui han arribat als 25 anys de professió.
El president del COAATT, Adolf Quetcuti, els hi va fer entrega de les insígnies
commemoratives.
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TAULA DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DE TARRAGONA I URV

Divendres, dia 5 d’octubre de
2018, la Taula de Col·legis Professionals de Tarragona, de la
qual forma part el COAATT, i
la rectora de la Universitat Rovira i Virgili -URV- es van reunir
amb l’objectiu de compartir i
defensar interessos comuns i
crear lligams amb la societat
civil tarragonina.

REUNIÓ MUSAAT - COAATT - GREMI DE CONSTRUCTORS

Divendres, dia 2 de març de 2018, es va celebrar al
COAATT una reunió/presentació entre MUSAAT, el
COAATT i representants del gremi de constructors, per
valorar el risc de la responsabilitat civil a l’edificació.

EL FUTUR DE LA PROFESSIÓ ARRIBA A LES ESCOLES.				
JUNTS FEM ESCOLA!!!
PRESENTACIÓ A L’INSTITUT “COMTE DE RIUS” DE TARRAGONA
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El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Tarragona - COAATT- , amb la voluntat
d’apropar els col·legis professionals als instituts, ha iniciat
un conveni de col·laboració amb l’Institut Comte de Rius
de Tarragona.
Dijous, dia 22 de febrer de 2018, a l’aula CAD 4 del
Departament d’Edificació i Obra Civil de l’Institut Comte
de Rius, el COAATT va fer una primera xerrada explicativa
sobre els estudis de Grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació i les sortides professionals de l’Arquitecte Tècnic. La
sessió va anar a càrrec dels senyors Jordi Roig, Vocal del
Gabinet Tècnic del COAATT; i Pablo Fernández de Caleya,
Gerent del COAATT, qui varen desenvolupar amb cordialitat una àmplia exposició.
Des del COAATT volem agrair a l’ Institut Comte de Rius la seva col·laboració en aquest nou projecte, que esperem sigui fructífera i continuada, i que volem fer extensiva a altres instituts i col·legis de la província.

Dimecres, dia 11 d’abril de 2018, el nostre company i vocal de la Junta de Govern del COAATT,
Jordi Roig Rodamilans, va assistir al Col·legi El
Carme de Tarragona a fer una presentació de la
professió d’aparellador, als nens i nenes de 2n de
primària.

Vida col·legial

PRESENTACIÓ AL COL·LEGI “EL CARME” DE TARRAGONA

* Nota: Si necessiteu ajuda per realitzar-la a la vostra escola, comptem amb material i presentacions de col·
legiats del COAATT.

59è CONCURS POPULAR DE CASTELLS I ESCULTURES DE SORRA

El COAATT ha col·laborat, un any més, al Concurs Popular de Castells i Escultures de Sorra, organitzat pel
Club Maginet, que es va celebrar el dia 15 d’agost a la
Platja de l’Arrabassada de Tarragona, dins el programa
de festes de Sant Magí 2018. Com cada any, 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.

PREGÓ DE LA SETMANA SANTA DE TARRAGONA 2018

El pregó de la Setmana Santa de Tarragona d’aquest any
va ser pronunciat pel Sr. Adolf Quetcuti Carceller, president de la Confraria de Sant Magí Màrtir de Tarragona i
President del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT).
L’acte es va celebrar diumenge, dia 18 de març de
2018, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona.
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CONTART 2018
El president del COAATT, Adolf Quetcuti, va assistir junt
amb la resta de presidents dels col·legis professionals de
Catalunya al Congrés nacional de l’edificació CONTART
2018, celebrat durant els dies 30, 31 de maig i 1 de
juny a Saragossa.
La convenció tècnica biennal, organitzada pel Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Zaragoza (COAATZ) i impulsada pel Consejo General de

la Arquitectura Técnica de España (CGATE) va superar
el mig miler de inscrits i va comptar amb tres dies complets de taules rodones, ponències, exposicions i tallers,
dutes a terme per referents professionals del sector, que
han servit al sector de l’edificació i construcció per a
recalcar que encara s’ha de seguir explorant i assumint
nous reptes a la professió.

46è CONCURS INTERCOMARCAL DE PALETES
El COAATT, com ja és costum de fa anys, va col·laborar
formant part del jurat del 46è Concurs Intercomarcal de
Paletes de Reus, que va tenir lloc dissabte 9 de juny de
2018, al Parc de Sant Jordi de Reus.
El Concurs és organitzat cada dos anys pel Gremi de
la Construcció del Baix Camp, dins dels actes de la Festa
Patronal de Sant Antoni de Pàdua.
El concurs va consistir, com sempre, en realitzar
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durant quatre hores una obra a partir d’un plànol que
l’organització facilita als participants abans de l’inici de
l’acte.
El jurat va estar format per membres de la Junta del
Gremi de la Construcció del Baix Camp, el president del
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Tarragona, Adolf Quetcuti; l’arquitecte municipal de Reus, Gabi Bosques i un representant de la FLC.

Organitza: Servei de Comunicació i
Publicacions del COAATT

Col·labora:

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

Vida col·legial

PROGRAMA D’EXPOSICIONS AL COAATT

PINTURES’. Mostra de pintura de Rafael Romero · Gener-Març 2018
Des del mes de juliol de 2017 i fins el mes de març de 2018, si heu
passat pel COAATT, heu pogut veure l’exposició ‘Pintures’ de Rafael
Romero.
El pintor badaloní Rafael Romero ha sigut el protagonista de l’exposició que ha continuat omplint les parets del COAATT aquest inici
d’any. L’artista mostra al públic la seva part més intima de la memòria,
les nostàlgies i fa un viatge al record, aquell que, diu ell, ens permet a
tots i també a ell arribar a la maduresa vital.
L’exposició ha vingut de la mà del Taller d’Art Cinta Dalmau i ens
ha permès conèixer a fons a un artista que va iniciar-se en l’art fa més
de tres dècades.
Amb aquesta sèrie de pintures de l’ànima, Rafael Romero s’endinsa
novament i plàsticament en aquesta reincident necessitat de superació
del dol que li produeix la temporalitat i la finitud de les coses, dol,
també s’ha de dir, pal·liat quan és conscient de viure intensament el
present, l’únic espai temporal que té certesa.

‘JOSEP M. PUJOL DE BARBERÀ. L’ARQUITECTE I L’ESPAI’ · Abril-Maig 2018
Durant els mesos d’abril i maig de 2018 s’ha pogut visitar al
COAATT l’exposició “Josep Maria Pujol de Barberà. L’arquitecte
i l’espai”, per donar a conèixer la figura i l’obra de Josep M.
Pujol de Barberà, arquitecte municipal de Tarragona entre els
anys 1897 i 1939.
Organitzada i coordinada per l’Arxiu Històric de la Ciutat,
sota la direcció de Jordi Piqué, i amb la col·laboració de la Biblioteca Hemeroteca, el Centre d’Imatges i el Col·legi d’Arquitectes, hem pogut conèixer gests vitals i professionals d’aquest
arquitecte tarragoní, amb deu panels, que contenen fotografies
de la família Pujol Niubó i dels fotògrafs Ramon Segú Chinchilla, Ramon Vallvé, P. Pallejà i Txema Morera.
La Tarragona actual, tant des del punt de vista urbanístic
com del patrimoni arquitectònic, deu molt a l’empenta, la petjada, la signatura de Josep Maria Pujol de Barberà. Durant 42 anys va ser arquitecte municipal (1897-1939) redactant, entre d’altres, el Pla d’Eixample de l’any 1922 i la nova xarxa de distribució d’aigua i clavegueram de la ciutat.
Una de les obres més emblemàtiques d’aquest arquitecte va ser el projecte de Mercat Central de Tarragona que
enllestí l’abril de 1912. Altres obres significatives han estat l’edifici de l’Escorxador, actual seu del Rectorat de la
Universitat Rovira i Virgili, l’edifici de la Cooperativa Obrera Tarraconense, el Col·legi dels Germans de la Salle i el
Col·legi i Església de les Carmelites.
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‘ESCULTURES DE CAMP I DEL CAMP’. 							
Mostra d’escultures de Félix Lozano · Octubre-Desembre 2018
Durant els mesos d’octubre a desembre de 2018, el COAATT ha acollit una
interessant mostra escultòrica de Félix Lozano. Un artista que treballa amb
elements vinculats al camp i que té la terra com a punt de partida i evolució.
Félix Lozano va néixer a Sevilla i actualment viu i treballa a Vespella de
Gaià. La seva trajectòria professional inclou nombroses exposicions tant al
territori espanyol com a diversos països europeus. També hi trobem instal·
lacions permanents de les seves escultures, com ara “Scala Dei” o “Els Ulls de
Vespella”, i reconeixements institucionals com el Diploma de Reconeixement
de Mèrit als Serveis Distingits, atorgat aquest any 2018 pel Consell Comarcal
del Tarragonès, a proposta de l’Ajuntament de Vespella de Gaià.
Dins del marc artístic, Félix Lozano és un incansable investigador de les
possibilitats dels materials alternatius. La base de suport per al desenvolupament escultòric de la seva obra es fonamenta en estris del camp, rovellats
i oblidats. L’artista busca aquelles eines entranyables que van fer servir els
nostres avis als trossos; les ha anat polint i donant forma fins a dotar-les d’una nova entitat. El resultat són peces
amb gran caràcter que, tot i evocar-nos el lligam entre passat i present, sorgeixen com a figuracions amb identitat
pròpia. Són escultures amb cós i ànima.
El visitant de l’exposició ha pogut fer la dissecció mental de cadascuna de les peces que conformen una obra
concreta, al mateix temps que ha vist un conjunt integrat sorgit d’una evocació al passat transformat en una obra
nova de caràcter escultòric.

CAMPANYA DE NADAL INFANTIL - 				
14è Recull de Dibuix Infantil Reis 2018

Amb el lema: ‘Patrimoni Cultural: diversitat i riquesa’, tema escollit pel Col·
legi i la Fundació COAATT com a motiu de treball per al 14è Recull de Dibuix
Infantil – Reis 2018 – , els nens i nenes participants van presentar els seus
dibuixos, que han servit per il·lustrar les accions de la Fundació COAATT i la
felicitació de Nadal del COAATT d’aquest any.

DIADA DE REIS AL COAATT - 6 de gener de 2018
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Un any més, la Fundació COAATT del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona va celebrar la Diada de Reis conjuntament amb l’Associació de Paràlisi Cerebral
de Tarragona - La Muntanyeta.
Ses Majestats van visitar La Muntanyeta carregats de regals i dolços per a tots
els nois i noies del Centre de Paràlisi Cerebral i per als seus entregats monitors.
Els nois i noies del Centre, acompanyats dels seus familiars, van rebre el seu
regal de Reis, així com també es va fer entrega d’una càmera fotogràfica digital i
d’una targeta de memòria als monitors, per tal de poder realitzar gravacions i fotografies de les activitats que realitzen, tant dins com fora de les seves instal·lacions.
Ràpidament Ses Majestats els Reis d’Orient i la comitiva de patges van anar al
COAATT per a repartir els regals als 110 nens i nenes - fills i/o néts de col·legiats
residents - que esperaven ansiosos la seva arribada. Els nens van intercanviar els
seus dibuixos de Nadal pels regals i van poder gaudir d’un dia de Reis entre globus
i llaminadures!!.
Des del COAATT us agraïm la vostra participació i esperem que puguem celebrar moltes més Diades de Reis junts!!
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Presentació
La Fundació COAATT, atenent els seus principis fundacionals dirigeix els seus esforços per a
acomplir fins d’interès general, però en especial:
-

Foment de la més àmplia protecció i defensa dels interessos professionals col·lectius i dels
seus membres, col·legiats tècnics especialistes en edificació.
Foment i promoció de la professió tècnica de l’edificació dins de la societat.
Foment i promoció de millores constructives que responguin als interessos i necessitats de
la societat.
Impulsar l’estudi i millora de solucions constructives de qualitat, que incorporin criteris de
sostenibilitat i seguretat.
Fomentar i promocionar entre els tècnics de l’edificació i la societat a la qual presten
serveis, la cultura de la rehabilitació i el manteniment del edificis, així com d’iniciatives de
sensibilització i aplicació de sostenibilitat medi ambiental.

A més, realitza tasques que suporten i concreten els objectius i els fins, no excloent d’altres
que poden estar vinculats al sector de l’edificació.
Es desenvolupen activitats que el patronat considera necessàries directament i/o en
col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la
normativa sobre fundacions. Tot això dins els criteris de llibertat d’actuació, atesa les circumstàncies de cada moment.
El Patronat

Distribució dels càrrecs del patronat
La composició del Patronat de la Fundació COAATT que actualment consta en el Registre
de Fundacions de la Generalitat, després de la seva renovació es el següent:
President:

Sr. Julio Baixauli Cullaré

Vicepresident:
Sr. Marià Montoro Perelló
Secretari:
Sr. Pere Vinaixa Clariana
Tresorera:
Sra. Gemma Blanch Dalmau
Vocal:
Sr. Adolf Quetcuti Carceller
Sra. Yolanda Fernández Vázquez
Sr. Francesc Xavier Llorens Gual
Sr. José Luis Hernández Osma
Sr. Jordi Roig Rodamilans
Sra. Júlia Oriol Pasano
Sr. Marc Anglès Pascual
84

14è Recull de Dibuix Reis Mags
Com es costum, aquesta és la primera activitat que dona inici a les diferents actuacions que la Fundació 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 i nenes - fills i nets de col·legiats/des, qui vulguin i puguin participar, perquè acompleixen els requisits de les bases de la convocatòria-, presentin el seu dibuix per oferir-lo al seu
Rei Mag a canvi d’un regal.
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Activitats

L’any 2018 el tema del dibuix escollit per aquesta ocasió va ser:

PATRIMONI CULTURAL: DIVERSITAT I RIQUESA
Amb aquesta iniciativa, vàrem intentar motivar i sensibilitzar
als nens i nenes al voltant de la història i els valors dels pobles.
Reforçant el sentiment d’identitat que això representa per a
tothom, i que els nens i nenes fessin les seves propostes de
com veien aquest tema, tenint en compte el que per a ells
podia representar, com a diferents tipus de valors educatius.
Els Reis Mags van rebre els dibuixos dels nens a la Festa de la
Diada de Reis que cada any té lloc a 2/4 d’1 del migdia del
dia 6 de gener, a la seu del Col·legi. Als dibuixos finalistes
d’aquest recull, escollits pel jurat, se’ls va fer entrega d’un
petit obsequi.
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 veien aquesta temàtica.

Els finalistes d’aquest 14è Recull de Dibuix Infantil, per les idees particulars que varen aportar en els seus dibuixos, van ser:
NIL VIDAL RUÍZ (4 anys)
VICTOR A. RUBOLINO RINSA (5 anys)
OLIVIA VERA DE LOS MOZOS (6 anys)
INGRID COPETE VELARDE (7 anys)
RUBÉN ARMORA MANTILLA (8 anys)
NÚRIA GÓMEZ MAGRE (9 anys)
TERESA MASIP CAMPABADAL (10 anys)

Els dibuixos escollits van formar part del disseny de la postal de Nadal 2018 del COAATT, que serveix per felicitar
les festes a tots els seus col·legiats i altres persones i entitats, públiques i privades, relacionades amb el nostre
col·lectiu.
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Reis a la Fundació La Muntanyeta
L’Associació Provincial de Paràlisis Cerebral de Tarragona (APPC) té el seu origen l’any 1977. Va néixer com
a resposta a la necessitat existent de crear un centre
d’atenció especialitzat en nens afectats de paràlisis cerebral infantil.
Sorgeix 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 necessitin puguin ser tutelades
des d’una entitat que forçosament tindrà una visió molt
pròxima de la realitat del tutelat.
Com cada any, el dia de Reis ens vàrem apropar a la Fundació La Muntanyeta, amb ses Majestats els Reis Mags
del Col·legi, portant-los un regal per a cadascú dels in-

terns, 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 pels 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.

Actuacions i gestions
Fruit del conveni signat —desembre de 2016— en matèria
d’accessibilitat amb l’Ajuntament de Tarragona, i va haver
un posterior encàrrec —desembre 2017— per a que la
Fundació COAATT realitzés un
Pla d‘Actuacions per la Millora
d’Accessibilitat a la ciutat de
Tarragona (PAMAT-2018).
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Aquesta feina ha estat executada per tres tècnics del Col·legi i
coordinada des de la Fundació
al llarg de l’any, amb una primera fase de formació i preparació de documentació tècnica,
un segon termini comprès entre els mesos d’abril-novembre
(ambdós inclosos) en el que
s’ha desenvolupat el treball de camp i gestió de dades obtingudes, i el tram final de l’any ha consistit en l’estudi de
resultats i conclusions del conjunt del treball, que ha estat desenvolupat en els àmbits de l’urbanisme, edificació i
elements vinculats al transport urbà (parades de BUS urbà).
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Fundació COAATT als mitjans
Diari De Tarragona · Dilluns, 2 d’abril de 2018

Relacions institucionals
S’han mantingut contactes de forma regular amb:
• Ajuntament de Tarragona
• Institut Municipal Serveis Socials

• Consell Municipal de la Discapacitat de Tarragona
• Consell de Mobilitat Urbana.  
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directori de serveis

OFICINES COL·LEGIALS. Comunicació directa amb el COAATT
info@apatgn.org
suggeriments@apatgn.org

BÚSTIES D’ATENCIÓ ALS COL·LEGIATS

Rambla del President Francesc Macià, 6 baixos · 43005 Tarragona
Centraleta: 977.212.799 · Fax: 977.224.152 · info@apatgn.org · www.apatgn.org · www.aparelladorstarragona.org ·
www.obresambgarantia.com

Directori de serveis

DIRECTORI DE SERVEIS

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: DDilluns 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 i assessorament
Registre i gestió d’expedients
Relacions institucionals
Activitats socioculturals

Míriam Ferrer
Dora Llaberia
Angelina Guspí

secretaria@apatgn.org
info@apatgn.org
activitats@apatgn.org

VISATS

Josep Anguera
Ramón Rebollo
Carme Vallverdú
Eva Larraz

visats@apatgn.org

GABINET TÈCNIC
Borsa de treball
Servei d’inspecció
Assessorament tècnic

Ramón Rebollo
Josep Anguera

gabtec@apatgn.org
assessoriatreball@apatgn.org

COMPTABILITAT

Joan Sáenz

FORMACIÓ

Meritxell Gispert

COMUNICACIÓ i PUBLICACIONS
Publicacions tècniques i culturals
Butlletins electrònics i revista col·legial
Xarxes socials

Eva Larraz

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ-BIBLIOTECA

Lluís Roig

INFORMÀTICA

Jaume Cabré

informatica@apatgn.org

ASSESSORAMENT

Míriam Ferrer

secretaria@apatgn.org

SERVEIS EXTERNS
Assegurances
Patrocinis i publicitat
Lloguer d’espais

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

Fundació COAATT
ONG, Fundació COAATT

Lluís Roig

tarragonaunida@apatgn.org
www.fundacio.coaatt.org

Assessories Externes
Assessoria Jurídica

Escudé Advocats (Tarragona)
César Aguirre (Tarragona)

Assessoria Fiscal

Porras Garcia Assessors

Assessoria Laboral

Assessoria Félix González

Assessoria Protecció Dades

Gestban Consulting Tarraco, S.L.
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secretaria@apatgn.org
Tel. 977.212.799 (ext.1)

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

www.apatgn.org

Memòria 2018

Tel. 977 212 799
Fax 977 224 152
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Rbla. President Francesc Macià, 6
43005 Tarragona
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