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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020 

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 

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, publicats al DOGC núm. 5498 de 4 de novembre de 2009 i inscrits 

en el Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya. 

 
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 de la Junta de Govern del Consell, durant l’any 2020 i 

fins a la data actual, és la següent: 
 

 

President:   Francesc Barberà i López  

President executiu:  Celestí Ventura i Cisternas 

Vicepresident:   Miquel Vendrell i Deulofeu 

Secretari:   Adolf Quetcuti Carceller 

Tresorera:   M. Teresa Arnal Vidal 

 

mailto:consell@apabcn.cat
http://www.consellaparelladors.cat/
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RESUM DE LES ACTIVITATS PRINCIPALS DEL CONSELL EXERCICI 2020 

 
Activitats corporatives pròpies i en l’organització col·legial de l’Arquitectura Tècnica 

 
 
• Reunions de la Junta de Govern del Consell mantingudes durant el 2020: 
 

- 16 de gener de 2020 (ordinària) 
 

- 12 de març de 2020 (ordinària) 
 

- 11 d’abril de 2020 (extraordinària) 
 

- 15 de maig de 2020 (ordinària) 
 

- 1 de juny de 2020 (extraordinària) 
 

-  9 de juliol de 2020 (ordinària) 
 

- 17 de setembre de 2020 (ordinària) 
 

- 18 de novembre de 2020 (ordinària) 

 
• Comissió de Coordinació Administrativa del Consell (reunió 10/12/20). 

 
 
• Reunions de la Junta de Govern, amb representants autonòmics, i de l’Assemblea General 

del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, durant el 2020: 

 
- 24 de gener de 2020 Junta de Govern + Assemblea General (ordinàries) 

 

- 30 d’abril de 2020 Junta de Govern (ordinària) 
 

- 12 de maig de 2020 Junta de Govern (extraordinària) 
 

- 30 de juny de 2020 Junta de Govern + Assemblea General (ordinàries) 
 

- 25 de setembre de 2020 Junta de Govern + Assemblea General (ordinàries) 
 

- 30 d’octubre de 2020 Assemblea General (extraordinària) 
 

- 27 de novembre de 2020 Junta de Govern + Assemblea General (ordinària) 
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Activitats de representació i defensa de la professió 

 
• Intervenció i seguiment de projectes normatius autonòmics i estatals, i de l’organització 

col·legial i professional. Entre d’altres, el Consell ha participat en l’elaboració i, en el seu cas, 

ha formulat al·legacions i aportacions, i ha coordinat la implantació de la normativa següent: 

 
Normatives autonòmiques:  

 

- Decret de modificació del Decret que regula la composició de les Comissions 

Territorials del Patrimoni Cultural (aprovat). Culmina les gestions realitzades amb la 

Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura per aconseguir la 

representació de la professió de l’arquitectura tècnica en les Comissions Territorials del 

Patrimoni Cultural. 

 

- Projecte de Reglament de la Llei d’Arquitectura de Catalunya. Tràmit consulta pública 

prèvia (en tramitació).  

 

- Modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya per incloure la regulació 

del sistema d’idoneïtat tècnica en els expedients de llicències urbanístiques i l’actuació 

dels col·legis professionals tècnics com a entitats col·laboradores habilitades (aprovada). 

 

- Projecte de Decret d’aprovació del Codi d’accessibilitat de Catalunya. Tràmit audiència 

pública (en tramitació). 

 

- Avantprojecte de Llei de la transició energètica de Catalunya. Període de consulta prèvia 

(en tramitació). 

 

- Projecte de Decret de composició i règim de funcionament de la Taula Social del Canvi 

Climàtic (en tramitació). 

 

- Llei de protecció i ordenació del litoral (aprovada). Gestions per a la possible participació 

en el Consell Rector del Pla de Protecció i Ordenació i/o en la Comissió d’Ordenació del 

Litoral. 

 

- Projecte Ordre d’honoraris màxims dels pèrits tercers en les taxacions pericials 

contradictòries de l’Agència Tributària. Tràmit d’audiència pública (aprovada). 

 

- Projecte de Decret Reglament Llei de Transparència, accés a la informació pública i 

bon govern. Tràmit informació pública (en tramitació). 
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Normatives estatals:  
 

- Avantprojecte de Llei d’arquitectura i qualitat de l’entorn construït.  Tràmit de consulta 

pública prèvia (en tramitació). 

 

- Projecte Ordre Ministerial de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 

per a l’accés i la utilització d’espais públics urbanitzats (en tramitació). 

 

- Projecte de modificació del RD pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 

Tècniques en els Edificis (RITE). Tràmit audiència pública (en tramitació). 

 

- Proposta modificació Text Refós Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, per superar el període 

transitori i permetre l’accés dels arquitectes tècnics (amb titulació pre Bolonya) al màxim 

nivell (grup A1) de la funció pública. 
 

 
 
 

Normatives de l’organització col·legial i professional:  
 

- CGATE: Modificació global dels Estatuts Generals (aprovats, pendents d’aprovació 

ministerial). Modificació puntual del Reglament de Règim Interior per permetre el vot secret 

en l’Assemblea General (aprovat). Procediment per a la tramitació de visats i registres 

col·legials extraterritorials (aprovat). 

 

- PREMAAT: Seguiment del procés de fusió amb HNA (aprovat per l’Assemblea General de 

mutualistes de 15/7/20). 

 
• Compareixença del Consell en diversos recursos administratius i contenciosos 

administratius, en defensa de les atribucions de l’arquitectura tècnica i el posicionament 

de la professió: 

 

- Recurs interposat per la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra el 

Decret de la ITE de 2015, en base a la Llei estatal de garantia de la unitat de mercat 

(gestions amb la Generalitat per al compliment de la sentencia ferma desfavorable del 

Tribunal Suprem). 

 

- Recursos interposats pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i pel Col·legi 

d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona contra la modificació parcials dels Estatuts del 

CAATEEB i del CAATEETE (gestions per al compliment de les sentències fermes 

desfavorables que anul·len el terme enginyers d’edificació dels articles afectats). 

 

- Recurs administratiu contra l’acord de la Comissió Tècnica de la Funció Pública d’ampliació 

de l’accés a llocs de treball tècnics a personal dels cossos generals (en tràmit). 
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• Gestions amb Infraestructures.cat per a la resolució  d’irregularitats en adjudicacions de 

contractes de serveis de coordinació de seguretat i salut d’obres administratives, sanitàries, 

docents i culturals (grup 2.1 a) LOE) a enginyers/enginyers tècnics. 

 

• Accions de col·laboració amb els Ajuntaments de Catalunya, per a la simplificació, 

digitalització i agilitació dels procediments d’autoritzacions urbanístiques i d’implantació del 

sistema d’idoneïtat tècnica i de l’habilitació dels col·legis professionals tècnics com a entitats 

col·laboradores de l’Administració. 

 

• Coordinació campanya de col·legiació de tècnics vinculats a les Administracions 

Públiques. 

 

• Accions per a la promoció de la professió i els estudis del grau d’arquitectura tècnica i 

edificació. 

 

 

Seguiment situació amb motiu de la Covid-19 i de la seva afectació a la professió i al sector 
 

Durant l’any 2020, amb motiu de la pandèmia mundial per la Covid-19, i el conseqüent estat 

d’alarma decretat pel Govern estatal i les restriccions imposades per les autoritats sanitàries, des 

del Consell, junt amb els Col·legis, s’ha realitzat un seguiment exhaustiu i continuat de l’evolució 

de la situació i de la seva afectació a l’activitat dels professionals de l’arquitectura tècnica i al 

sector de la construcció. Així, s’han interpretant les normatives que s’han anat dictant (estatals, 

catalanes i locals) i s’han consensuat les recomanacions als tècnics (implementació mesures 

preventives a les obres i als despatxos professionals; paralització de les obres de construcció, 

durant el període de permís obligatori retribuït dels treballadors assalariats de les empreses que 

realitzen activitats no essencials; represa de les obres paralitzades; obres i actuacions d’urgència; 

limitacions per executar obres en edificis existents habitats o ocupats; justificació legal dels 

desplaçaments necessaris per a l’activitat professional; i altres qüestions). 

 

Igualment, des del Consell i els Col·legis s’ha mantingut una intensa activitat institucional i 

contactes permanents amb l’organització col·legial i professional de l’arquitectura tècnica (entre 

els Col·legis catalans, amb el CGATE, amb altres Col·legis de l’estat, amb PREMAAT i amb 

MUSAAT), amb l’Associació Intercol·legial de Catalunya, amb la resta de col·legis tècnics que 

constitueixen la Taula de Col·legis Tècnics (TCT), i amb els representants dels promotors i 

constructors, tant en l’àmbit territorial de cada Col·legi, com a nivell català i estatal. 

 

En la primera fase de l’estat d’alarma, atesa la impossibilitat de garantir les mesures de prevenció i 

seguretat per evitar el contagi de la Covid-19 en les obres de construcció, es van realitzar accions 

davant les Administracions Públiques per demanar la paralització de l’activitat, així com ja la 

sol·licitud de mesures econòmiques per pal·liar les pèrdues del sector. Posteriorment, es va llançar 

la campanya de comunicació TORNAREM A CONSTRUIR, per impulsar la represa de les obres i 

reactivar l’activitat del sector, generant ocupació i ajudant a la recuperació econòmica i social 

general. 
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En paral·lel, es va treballar a nivell del Govern de la Generalitat i del Govern estatal, reclamant 

l’adopció d’ajuts als quals poguessin acollir-se els professionals liberals que van veure reduïda la 

seva activitat i els seus ingressos com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària, tant si 

per als afiliats al RETA com a les Mutualitats alternatives (la PREMAAT, en el cas de l’arquitectura 

tècnica). 

 

  

Activitats sectorials 

 
• Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) 
 

El Consell, com a patró nat de l’ITEC, ha participat en les reunions de: 
 

- Ple del Patronat (12/5/20, 15/6/20 i 23/11/20). 
 

- Comissió Permanent (20/1/20, 17/2/20, 20/4/20, 18/5/20, 22/6/20, 27/7/20, 21/9/20, 

19/10/20, 16/11/20 i 14/12/20). 
 

- Comissió Construïm el Futur (Assemblea Plenària 4/12/20), i participació en els grups de 

treball de Normativa (GT1), Processos (GT2), Tecnologia (GT3), i Industrialització (GTI).  
 

- Preparació del Pla Rehabilitem.cat, en el marc del programa Next Generation UE (reunió 

15/12/20). 

 

• Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya (reunió 21/7/20). 

 

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

 

• Assemblea Urbana de Catalunya per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya (reunió 

17/2/20). 

 

• Pacte Nacional per a la renovació urbana. Consell Estratègic (reunions 14/7/20 i 15/9/20). 

 

• Taula d’Entitats del Pacte Nacional per a la transició energètica a Catalunya (reunió 3/6/20). 

 

• Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya i Comissions Territorials 

d’Urbanisme: Integració de representants de l’arquitectura tècnica.  

 

• 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. 

 

- TdHC. Taula d’Habitabilitat de Catalunya (reunió 20/2/20). 
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- TINSCI. Taula per a la interpretació de la normativa de seguretat contra incendis 

(reunió de 4/6/19). 

 

- TC-IE. Taula Consultiva d’instal·lacions Elèctriques (reunions 11/6/20 i 30/9/20). 

 

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

 

- GTG-CEEC. Grup de Treball Geotèrmia del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, 

en el marc del Pla de l’Energia de Catalunya (reunió  28/2/20). 

 

- Grup de treball amb l’Institut Català de seguretat i Salut Laboral (reunió 9/6/20). 

 

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

 

- VENCAT. Grup de treball del Pla específic per ventades a Catalunya. 

 

- Consell Assessor del Segell CONSTA. 

 

- Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat de Catalunya (reunió 18/2/20). 

 

- Taula del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat. Grup de treball 

1 Accessibilitat i Mobilitat (reunió 24/2/20). 

 

- Comitè Assessor de la Mediació de Catalunya (reunió 21/10/20). 

 

 

Activitats intercol·legials 

 
• Participació en la Taula de Col·legis Tècnics. 

 

• Participació en l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya: 
 

- Assemblea General ordinària (reunió de 30/11/20) i Junta Directiva. 
 

- Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica. 
 

- Comissió de Dones i Igualtat (reunions 16/1/20, 11/2/20, 5/5/20, 15/6/20 i 17/9/20); 

Realització de l’estudi “les dones professionals a Catalunya”; celebració del 8M Dia 

Internacional de les Dones (4/3/20). 
 

- Grup de Treball sobre discapacitat (reunió 7/2/20). 
 

- Taula Lletrada de Col·legis Professionals de Catalunya. 
 

- Participació Saló BIZBarcelona (21-23/9/20). 
 

- Jornades Professionals 2020. Organització i participació en el cicle de jornades “La millora 

dels hàbitats en la societat postpandemia per la COVID-19” (15/12/20). 
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Convenis i contractes institucionals signats pel Consell i vigents al 2020 

 
• Conveni marc i conveni específic de col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya (AQU) (de data 6/10/15), per avaluar els graus oficials que habiliten 

per a l’exercici de la professió de les Universitats catalanes. Sense contraprestació econòmica. 

 

• Contracte amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (de data 30/7/18), per al subministrament 

de dades estadístiques d’habitatges 2018-2020. Contraprestació de 54.000€ (IVA exclòs) 

exercicis 2018-2020. 

 

• Conveni de col·laboració amb la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la 

Construcció a Catalunya (CONSTA) (de data 4/10/18), per a la constitució del Consell Assessor 

del Segell CONSTA. Sense contraprestació econòmica. 

 

• Conveni de col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

(renovat en data 30/4/19), perquè els Col·legis puguin desenvolupar activitats en matèria de 

mediació. Sense contraprestació econòmica. 

 

• Conveni de col·laboració amb el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (de data 4/12/19), 

per difondre la geotèrmia com a font d’energia rellevant per assolir els objectius ambientals i de 

transició energètica a Catalunya. 
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RESUM GESTIÓ ECONÒMICA I ACTIVITAT DEONTOLÒGICA DEL CONSELL 
EXERCICI 2020 

 
Informe anual de gestió econòmica 

 
Ingressos (ordinaris)         76.134€ 

Ingressos financers                    0€ 

SUMA INGRESSOS         76.134€ 

 
Despeses generals                                                                                      18.891€ 

Despeses de personal-sous + SS (2 treballadors)     50.783€ 

Altres resultats (costes judicials)                    3.333€ 

SUMA DESPESES         73.007€ 

 

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, en compliment de la seva funció específica d’elaborar les normes relatives a l’exercici 

professional i el règim disciplinari comunes de la professió, d’acord amb la Llei catalana 7/2006, de 

31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, va elaborar i manté 

vigent el Codi deontològic de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica 

a Catalunya (declarat adequat a la legalitat per Resolució JUS/2459/2016, de 25 d’octubre, 

publicat en el DOGC núm. 7244, de 10 de novembre de 2016). 

 

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 2020 no s’ha tramitat cap expedient informatiu ni sancionador. 

 
Barcelona, 13 de maig de 2021 
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