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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015 
CONSELL DE COL·LEGIS D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS 

 I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE CATALUNYA 
 
 
El Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya 
és una corporació de dret públic, que està integrada pels Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de l’àmbit territorial català: 
 

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

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

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

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

 Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre 
 
El domicili social del Consell és: 
Bon Pastor, 5,  08021 Barcelona 
Telèfons: 93 414 38 48 / 93 414 50 26. Fax: 93 240 23 57 
consell@apabcn.cat 
www.consellaparelladors.cat 
 
L’àmbit d’actuació del Consell és el territori de Catalunya i les seves funcions públiques 
principals són exercir la representació i la defensa generals de la professió en l’àmbit de 
Catalunya, d’acord amb els interessos i les necessitats de la societat en relació amb l’exercici 
professional, i la coordinació dels Col·legis professionals que l’integren. 
 
El Consell es regeix per la legislació vigent, catalana i estatal (en tant que tingui caràcter de 
normativa bàsica), sobre col·legis professionals, i pels seus Estatuts, aprovats per la seva Junta 
de Govern, en sessió extraordinària de data 13 de maig de 2009, declarats adequats a la legalitat 
per Resolució JUS/3041/2009, inscrits en el Registre de Col·legis Professionals del Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya i publicats al DOGC núm. 5498 de 4 de novembre de 
2009. 
 
La Junta de Govern és l’òrgan plenari i decisori, al qual li correspon la direcció, l’administració i la 
representació del Consell. La composició actual de la Junta de Govern del Consell, resultant dels 
processos electorals col·legials 2015, amb el repartiment de càrrecs acordat en reunió de data 15 
de juliol de 2015, és la següent: 
 

President:     Jordi Gosalves i López 
Secretari:     Joaquim Romans i Ramió 
Tresorera:     M. Teresa Arnal Vidal 
Vicepresidents:     Francesc Barberà i López 
     Adolf Quetcuti Carceller 

      



 2

 

RESUM DE LES ACTIVITATS PRINCIPALS DEL CONSELL EXERCICI 2015 
 
 
 
Activitats corporatives pròpies i en l’organització col·legial de l’Arquitectura Tècnica 
 
 
 Reunions de la Junta de Govern del Consell mantingudes durant el 2015: 
 

- 27 de gener de 2015 (ordinària) 
- 18 de març de 2015 (ordinària) 
- 20 de maig de 2015 (ordinària) 
- 15 de juliol de 2015 (ordinària) 
- 15 de setembre de 2015 (ordinària) 
- 19 de novembre de 2015 (ordinària) 

 
 
 Reunions de la Comissió de Coordinació Administrativa (CCA) del Consell, que coordina, 

consensua i facilita l’exercici professional en l’àmbit de Catalunya. Durant el 2015, la CCA ha 
mantingut les sessions següents:  

 

- 24 de març de 2015 
 
 

 Reunió de directors/gerents col·legials: 
 

-   6 d’octubre de 2015 
 
 

 Reunions de la Junta de Govern del Consejo General de la Arquitectura Técnica de 
España, amb representants autonòmics: 

 

- 9 de gener de 2015 (Ramon Ferré, president del Col·legi de les Terres de l’Ebre)  
- 6 de febrer del 2015 (Pere Garrofé, president del Col·legi de Lleida)  
- 6 de març de 2015 (M. Rosa Remolà, presidenta del Col·legi de Barcelona) 
- 10 d’abril de 2015 (Julio Baixauli, president del Col·legi de Tarragona) 
- 8 de maig de 2015 (Joaquim Romans, president del Col·legi de Girona) 
- 12 de juny de 2015 (Ramon Ferré, president del Col·legi de les Terres de l’Ebre)  
- 3 de juliol de 2015 (Francesc Barberà, president del Col·legi de Lleida) 
- 4 de setembre de 2015 (Jordi Gosalves, president del Col·legi de Barcelona) 
- 2 d’octubre de 2015 (Joaquim Romans, president del Col·legi de Girona) 
- 6 de novembre de 2015 (Adolf Quetcuti, president del Col·legi de Tarragona) 
- 4 de desembre de 2015 (Francesc Barberà, president del Col·legi de Lleida) 
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Activitats de representació i defensa de la professió 

 
 
 Intervenció i seguiment de projectes normatius autonòmics i estatals.  

Entre d’altres, el Consell ha participat en l’elaboració i, en el seu cas, ha formulat al·legacions i 
ha comparegut davant el Parlament de Catalunya, i ha coordinat la implantació de la normativa 
següent: 

 
- Projecte de nova Llei d’exercici de les professionals titulades i dels col·legis 

professionals de Catalunya (normativa autonòmica; posposada la seva tramitació). 
 

- Avantprojecte de Llei de serveis i col·legis professionals (normativa estatal; posposada la 
seva tramitació).  

 

- Llei d’Accessibilitat de Catalunya (normativa autonòmica, aprovada). 
 

- Projecte de Llei de l’arquitectura (normativa autonòmica, en tramitació). 
 

- Futura Llei del territori (normativa autonòmica, aprovada). 
 

- Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Decret del Registre 
de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic (normativa 
autonòmica, aprovada). 

 

- Decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis 
d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici (normativa 
autonòmica, aprovada). 

 

- Llei de simplificació de l’activitat administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica  
(normativa autonòmica, aprovada). 

 

- Llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè 
del Codi Civil de Catalunya (normativa autonòmica, aprovada). 

 

- Proposició de Llei de mesures urgent per a l’habitatge (normativa autonòmica, en 
tramitació). 

 

- Modificació text refós de la Llei d’urbanisme, ampliant la pròrroga de les llicències d’obres 
paralitzades fins el 31/12/16  (normativa autonòmica, aprovada). 

 

- Resolució del Ministeri d’Educació per la qual es determina la correspondència de 
l’anterior títol d’arquitecte tècnic (pre-Bolonya) al nivell 2 (grau actual) del Marc 
Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) (normativa estatal, 
aprovada). 
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 Accions per resoldre la problemàtica de la denominació del grau en enginyeria 

d’edificació a les Universitats catalanes.  
Gestions institucionals amb les Universitats (UPC, URL/La Salle, UdG i UdL) i la Secretaria 
d’Universitats de la Generalitat, que van culminar amb la signatura de l’acord per a l’adopció del 
nou nom unificat de grau en arquitectura tècnica i edificació, que està en procés avançat 
d’implantació en les Universitats esmentades.  
Col·laboració amb l’ASAT i suport a les accions dels col·legiats afectats.  
Negociacions amb les Universitats (UPC, URL/La Salle, UPF/Escola Elisava, UdG i UdL) i 
seguiment dels recursos contenciosos administratius interposats, en defensa de l’anul·lació de 
l’aplicació retroactiva de la modificació de la denominació adoptada per les Universitats: 

 

- Recursos (davant el TSJC i el TS) contra el canvi de nom de grau en ciències i tecnologies de 
l’edificació de la UPC i la URL (La Salle), i de la UPF (Escola Elisava). 

 

- Recurs (davant el TSJC i el TS) contra l’aplicació retroactiva del canvi de nom de grau en 
arquitectura tècnica de la UdL i de la UdG. 

 

- Recursos (davant el TSJC i el TS) contra el nom de grau en enginyeria de la construcció (que 
habilita per a l’exercici de la professió d’enginyer tècnic d’obres públiques) de la UPC, que ha 
estat anul·lat per sentència ferma de 3 de març de 2015 dictada pel Tribunal Suprem.  

                                                                                                    
 Compareixença del Consell en diversos recursos contenciosos administratius, en defensa 

de les atribucions professionals i el posicionament del col·lectiu: 
 

- Recurs interposat pel Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya 
(atribucions per fer ITEs): Sentència ferma del TSJC favorable que declara que els 
enginyers tècnics industrials no són competents per fer ITEs d’habitatges. 

 

- Recurs interposat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (atribucions per fer ITEs): 
Sentència del TSJC favorable que declara que els enginyers industrials no són 
competents per fer ITEs d’habitatges; en tràmit recurs de cassació davant el TS. 

 

- Recurs interposat pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (atribucions per fer 
ITEs): Sentència ferma del TSJC favorable que declara que els enginyers de camins, 
canals i ports no són competents per fer ITEs d’habitatges. 

 

- Recurs interposat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions contra el Decret 
d’habitabilitat: Sentència del TSJC favorable que desestima el recurs; en tràmit recurs de 
cassació davant el TS.  

 
 Accions per a la implantació de l’assegurança triennal obligatòria prevista en la Llei 

d’ordenació de l’edificació, com a garantia de qualitat de l’edificació per a consumidors i usuaris 
i com a mecanisme per equilibrar els costos de la responsabilitat civil entre tots els agents.  

 
 Sol·licitud i gestions per a la incorporació de representants del Consell en les Comissions 

Territorials d’Urbanisme de Catalunya i la reincorporació en la Comissió de Política 
Territorial i d’Urbanisme de Catalunya. 
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Activitats sectorials 
 
 
 Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya, del qual el Consell és membre. Reunió de 

2/2/15. 
 

 Pacte Nacional per a l’Habitatge de Catalunya, subscrit pel Consell. 
 

 Pacte Nacional per a la transició energètica a Catalunya: Proposta de constitució (7/15). 
 

 Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC): El Consell és patró nat de 
l’ITEC i ha participat en les reunions del Ple del Patronat (4/2/15, 13/5/15, 10/11/15), de la 
Comissió Permanent (4/2/15, 8/4/15, 6/5/15, 17/6/15, 22/7/15, 23/9/15) i de la Comissió 
Construïm el Futur, representat pel CAATEEB (15/4/15, 7/10/15)  

 

 Participació en altres comissions tècniques o grups de treball: 
 

- Comissió de seguiment del Decret de la Inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE). 
 

- Subcomissió sobre l’aplicació del CTE a Catalunya. 
 

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

- TINSI (Taula per a la interpretació de la normativa de seguretat contra incendis). 
 

- TC-IE (Taula Consultiva de la baixa tensió). 
 

- TID-PAU (Taula d’interpretació i desplegament dels plans d’autoprotecció). 
 

- Grup de treball del SISMICAT (Pla d’emergències per sismes a Catalunya). 
 

- Grup de treball VENTCAT- Protecció Civil Generalitat (Pla específic per ventades a 
Catalunya) 

 

Activitats intercol·legials 
 
 

 Participació en la Taula de Col·legis Tècnics. 
 

 Participació en l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i en la 
Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica. 

 

 Participació en la Taula Lletrada de Col·legis Professionals de Catalunya. 
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Convenis i contractes institucionals signats 
 
 

 Renovació contracte amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (16/3/15), per al 
subministrament de dades estadístiques d’habitatges 2015. 

 

 Conveni de col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
(13/7/15), perquè els Col·legis puguin desenvolupar activitats en matèria de mediació. I 
integració en el Comitè Assessor del Departament de Justícia en matèria de Mediació. 

 

 Conveni marc i conveni específic de col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU) (6/10/15), per avaluar els graus oficials que habiliten per a 
l’exercici de la professió de les Universitats catalanes. 

 

 
 
RESUM ECONÒMIC- DEONTOLÒGIC DEL CONSELL EXERCICI 2015 
 
 
 

Informe anual de gestió econòmica 

 
Ingressos (ordinaris)         67.486,34€ 
Ingressos financers                    0,00€ 
SUMA INGRESSOS         67.486,34€ 
 
Despeses generals + excepcionals (regularitzacions)                                 10.277,45€ 
Despeses de personal-sous + SS- (1 treballador)     28.826,67€ 
Col·laboradors (secretaria tècnica + assessors externs)        27.113,37€ 
SUMA DESPESES         66.217,49€ 
 
Els comptes del Consell han estat degudament auditats per auditoria professional externa.  
 
Els membres de la Junta de Govern del Consell no perceben cap retribució, assignació ni dieta per 
l’exercici del seu càrrec o per la seva dedicació en el sí del Consell, i no consten conflictes 
d’interès. 
 
 

Informació sobre procediments informatius i sancionadors 

 
El Consell, d’acord amb la legislació vigent i els seus Estatuts, ostenta la potestat disciplinaria en 
relació amb els membres dels òrgans de govern dels Col·legis professionals que l’integren. 
Durant el 2015 no s’ha tramitat cap expedient informatiu ni sancionador. 

 
Barcelona, 17 de març de 2016. 


