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Recordarem el 2017 com a fructífer, per les bones relacions amb els representants del Col·legi Territorial
d’Arquitectes de Castelló que han propiciat iniciatives conjuntes d’interès, com han estat els dos cursos de
Georeferenciació i el Bàsic de BIM, així com l'intercanvi d’experiències entre els respectius departaments de visat.
Cal significar la molt bona acollida, per part dels municipis ebrencs, de l’exposició “Ciutats Reconstruïdes”,
produïda amb motiu del 75è aniversari de la presència del COAC a les Terres de l’Ebre, que ha estat itinerant per
territori ebrenc (tres municipis), despertant interès per aprofundir en la recerca de la reconstrucció de Postguerra.
En aquest sentit, la xerrada “Francesc Ubach i Trullàs a les Terres de l’Ebre: in memoriam” -a càrrec de l’arquitecte
Antoni Ubach- va suposar tot un exercici de memòria històrica.
Amb la col·laboració de la Mancomunitat Taula del Sènia es va mostrar a la seu col·legial l’exposició "Miguel
García Lisón. Dibuixant un Territori". També hem gaudit de la documentadíssima exposició “Vers una tradició viva.
José Antoni Coderch" la qual es va cloure amb la visita comentada per part del seu comissari, l'arquitecte Antoni
Companys.
La Demarcació de l’Ebre col·labora amb dues iniciatives relacionades amb arquitectures efímeres com són A Cel
Obert i en l’escenografia del vestíbul del Museu de les Terres de l’Ebre per celebrar el Deltachamber Músic Festival.
El segon Arquitectour, amb visites guiades a la destacada arquitectura del nostre territori, dona rellevància al Dia
Mundial de l’Arquitectura.
Novetat d'enguany han estat els tallers infantils “Llavors per sembrar arquitectura” que acollíem a la nostra seu i
que oferien activitats adreçades a apropar l’Arquitectura al món educatiu. Hi van participar un centenar d'escolars.
S’ha implantat el visat telemàtic i a tal efecte es va realitzar una jornada a càrrec de la Cap de Visat amb gran èxit
de participació.

Joan Manuel Margalef
President de la Demarcació de l’Ebre

UN ANY D’ACTIVITATS

Gener
La Junta Directiva de la nostra demarcació visita el Col·legi
Territorial d'Arquitectes de Castelló, en una jornada que va servir
per establir bases de cooperació

Febrer
Xerrada Francesc Ubach i Trullàs a les Terres de l'Ebre: in
memoriam, a càrrec de l'arquitecte Antoni Ubach

Març
Inauguració de l'exposició Miguel García Lisón. Dibuixant un
territori, organitzada per la Mancomunitat Taula del Sénia

Abril

UN ANY D’ACTIVITATS
Jornada tècnica sobre Noves construccions de pedra seca en el
paisatge rural i urbà, que s'emmarca en el projecte Col·labora x
Paisatge

Juny
Itinerància de l'exposició Ciutats Reconstruïdes. Acció conjunta de
Regiones Devastadas i COAC Ebre, produïda amb motiu del 75è
aniversari de la presència del COAC a les Terres de l'Ebre. Corbera
d'Ebre
Curs de Georeferenciació a Vinaròs, organitzat conjuntament amb
el Col·legi Territorial d'Arquitectes de Castelló

Agost
La Demarcació de l'Ebre col·labora amb l'adequació de
l'interiorisme del vestíbul del Museu de les Terres de l'Ebre en motiu
del Deltachamber Music Festival d'Amposta
Itinerància de l'exposició Ciutats Reconstruïdes. Acció conjunta de
Regiones Devastadas i COAC Ebre. La Fatarella

Itinerància de l'exposició Ciutats Reconstruïdes. Acció conjunta de
Regiones Devastadas i COAC Ebre. El Pinell de Brai
La Demarcació de l'Ebre col·labora amb la IV edició d' A Cel Obert,
Festival d'Intervencions Efímeres
Torna Arquitectour, el certamen anual de visites guiades a
l'arquitectura del nostre territori amb el qual la Demarcació de l'Ebre
celebra el Dia Mundial de l'Arquitectura

Novembre
Presentació del projecte Reconfiguració del Balneari de Porcar:
alberg i centre d'interpretació al call jueu de Tortosa, a càrrec de
Júlia Brull
Tallers infantils Llavors per sembrar arquitectura, una sèrie
d'activitats organitzades per Arquikids amb la intenció d'apropar
l'arquitectura al món educatiu
Jornada de presentació del projecte de rehabilitació del Mas de
Burot Arquitectura i Vida als Ports i del cicle de formació previstes
Inauguració de l'exposició Vers una tradició viva. José Antonio
Coderch, a la seu de la nostra demarcació

Curs de Georeferenciació a Amposta, organitzat conjuntament
amb el Col·legi Territorial d'Arquitectes de Castelló
Sortida deProximitat a les Cases d'Alcanar i a Ulldecona, que
permet veure intervencions en estances privades

Setembre

Maig

Jornada organitzada per l'AADIPA dedicada a les arquitectures
generades a partir de l'aprofitament del riu Ebre, que inclou visites
a Flix, Xerta i Tortosa

La Demarcació de l'Ebre col·labora amb la revista Amics dels
Castells-Nucli Antic de Tortosa

Desembre
Trobada arquitectes ebrencs 2017. Acte institucional de distinció de
col·legiats, reconeixement als col·legiats que han fet 50 anys de
col·legiació, 25 anys i benvinguda als nous col·legiats

Jornada de Visat Telemàtic, organitzada pel Departament de Visat
de la Demarcació de l'Ebre
Presentació de la Tesi Doctoral Anàlisi del procés de construcciódeconstrucció de la Catedral de Tortosa, d'Agustí Costa i Jover

Octubre

Jornada informativa sobre previsió social i jubilació: Estalviar
amb HNA

Curs Bàsic de Revit, organitzat per la Demarcació de l'Ebre del
COAC
Suport Professional

Foment de la formació i ocupació

Promoció de l’arquitectura

Representació dels arquitectes

COAC: DEMARCACIÓ DE L’EBRE

COAC: DEMARCACIÓ DE L’EBRE

Col·legiats

Personal

Modalitat
Exercent
No exercent
Jubilat
Expatriat

Secretaria – Comunicació – Concursos – Borsa Treball –
Emprenedoria – Serveis Jurídics
Personal polivalent
1 (a temps parcial – total 15 h/set)

President

Joan Manuel Margalef i Miralles

Secretària

Laura Ismael i Segarra

Comptabilitat – Adjunt direcció– Biblioteca – Publicacions
– Firma professional - Servei atenció a l'arquitecte
Personal polivalent
1 (a temps parcial – total 28 h/set)

Tresorera

Gemma Balada i Franch

116
7
4
2

Junta directiva

Vocal Cultura Antoni López i Daufí

Visat i assistència tècnica
Visadors
3 (a temps parcial – total 20 h/set)
Arxiu històric

Retribucions
Imports bruts

Imports nets

President

12,000.00 €

7,800.00 €

Secretària

1,287.50 €

841.08 €

Tresorera

2,250.00 €

1,462.50 €

Vocal Cultura

6,637.50 €

4,314.38 €

1 (a temps parcial – total 9 h/set)
abril -desembre

129
col·legiats
Durant l'any 2017 no s'han produït situacions
d'incompatibilitat legal o conflicte d'interessos respecte
els membres de la Junta Directiva de la Demarcació de
l’Ebre.
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COL·LEGIATS: SERVEIS PRESTATS

Suport professional

392 expedients registrats

COL·LEGIATS: SERVEIS PRESTATS

Foment de la formació i ocupació

Promoció de l’arquitectura

46 alumnes Eb.re Cursos

8 lectors Biblioteca

consultes ateses per servei
extern

27 hores lectives
Eb.re Cursos

47

préstecs Biblioteca

12.076 volums al seu Fons

concursos publicats

51 inscrits Borsa Treball

1 fundacions, patronats i
organitzacions
on el COAC és present

3 cursos

17

32 comissions i taules
on el COAC ha participat

266 projectes executius visats

usuaris Suport Jurídic

Representació dels arquitectes

4 consultes Arxiu Històric

18 impactes en premsa

17 fons documentals

45 ofertes gestionades

1.719 trucades i consultes
ateses al servei
d’atenció per al
col·legiat

734 assistents actes Cultura
9 actes culturals

333 visitants exposicions
5 exposicions

MEMÒRIA COAC 2015
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CARTA DE SERVEIS

CARTA DE SERVEIS

Suport professional

Foment de la formació i ocupació

Promoció de l’arquitectura

Representació dels arquitectes

Visat i Registres

Escola Sert Formació
Eb.re Cursos

Arxiu Històric

Representació institucional

Accés i atenció en el visat
Emissió de certificats
Certificats i registres curriculars

Oficina de Concursos
Actualitat sobre concursos i licitacions

BT i Orientació Professional
Borsa d’ofertes professionals
Borsa de peticions ciutadanes

Atenció i consulta presencial
Reproducció de documents

Relacions institucionals
Acció sobre les Administracions Públiques
Representació a institucions

Arxiu Fotogràfic
Atenció i consulta presencial

Participació en els Òrgans de Govern
Òrgans de govern obert

Biblioteca
Suport Jurídic
Resolució consultes legals
Servei de documentació
Reclamació extrajudicial d’honoraris

Atenció i consulta presencial
Accés catàleg i consulta
Préstec

Comunicació interna i externa
Atenció als mitjans de comunicació
Recull de premsa

Acció Cultural
Comissions d’Incidències i Règim Disciplinari
Suport en conflictes i incidències
Suport en temes de règim disciplinari

Accés actes i exposicions
Consulta publicacions

Mostra d’Arquitectura Catalana
Secretaria

Participació

Atenció al col·legiat
Emissió de certificats
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SUPORT PROFESSIONAL

SUPORT PROFESSIONAL

Visat i Registres

Deontologia Professional

Suport Jurídic

Intervenció reglada dels treballs de l’arquitecte.

Vetlla pel compliment de l’ètica en la pràctica professional dels
arquitectes col·legiats.

Assessorament legal als col·legiats sobre l’exercici de la professió.

0

392 expedients registrats

expedients nous
sobreseïment diligències prèvies
incoació d’expedient disciplinari

42 presencials
350 telemàtics

266 projectes executius visats

0 expedients 2017

60.866 m2 visats

sobreseïment diligències prèvies
incoació d’expedient disciplinari

25% més que el 2016

• Durant l’any 2017 disminueix el visat de projectes,
però hi ha un augment de superfície visada respecte
el 2016 del 25%.

Servei extern

• L’habitatge disminueix un 5% respecte 2016.
• L’obra nova augmenta un 9% respecte 2016.

• Ús del Visat Telemàtic: al 2017, un 89% dels
expedients van entrar telemàticament.
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IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Escola Sert – Eb.re Cursos

Borsa de Treball

Centre de formació i desenvolupament professional del COAC.

Ajuda als col·legiats per a la inserció o evolució en el món laboral.

59

alumnes inscrits

3 cursos

51

arquitectes inscrits

45 ofertes gestionades

27 hores lectives

• El 97% de l’alumnat és arquitecte col·legiat. Del
3% restant, els principals usuaris són
aparelladors, delineants, etc.

MEMÒRIA COAC 2015
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PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA

PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA

Arxiu Històric i Fotogràfic

Biblioteca

Acció Cultural

Mostres d’Arquitectura

Conservació i difusió del seu Fons, gestió de donacions i cessions
temporals.

Recolzament bibliogràfic exhaustiu, tant en l’àmbit de la pràctica
habitual de la professió com en l’alta investigació i recerca.

Organització i execució de la programació cultural.

Posada en valor i difusió de la bona feina dels arquitectes col·legiats.

5 consultes d’investigació

8 lectors de sala

734 assistents actes
9 actes culturals

47 préstecs
47 volums incorporats
12.076 total volums

333 visitants exposicions
5 exposicions

110

assistents activitats

1 activitats escolars i familiars
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REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES

Representació institucional

32 comissions i taules
on el COAC ha participat

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES

Òrgans Govern i Tasca legislativa

4 membres de juntes

Comunicació

23 notícies publicades al web

12 representants

1 fundacions, patronats i
organitzacions
on el COAC és present

Llei de l'Arquitectura de
Catalunya

18 aparicions en premsa

• Interlocució amb les administracions:
- Ajuntaments
- Empreses públiques
• Representació Comissions Territorials Terres de
l’Ebre (Urbanisme, Patrimoni, Sostenibilitat)
• Representació Grups de Treball Ebrebiosfera
(Recerca, Patrimoni Cultural, Patrimoni Natural)
• Representació Consell Territorial Consultiu i
Coordinació de la Salut Pública Terres de l'Ebre
• Representació Comissió Tècnica d'Habitatge i
Urbanisme del Pla Interdepartamental de Salut
Pública
• Representació Comissió de categorització de
treballs professionals
• Representació Grup 2027

• Òrgans de govern obert: Els arquitectes col·legiats a
la Demarcació de l’Ebre tenen a la seva disposició un
canal de comunicació obert amb els membres de la
Junta Directiva per tal de poder consultar i fer propostes
sobre qüestions relatives a l’exercici de la professió i el
funcionament del Col·legi.
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Barcelona
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
Tel. 93 306 78 03

Girona
Plaça Catedral, 8
17004 Girona
Tel. 972 41 27 27
Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
Tel. 977 24 93 67
Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
Tel. 973 23 40 51
Ebre
Berenguer IV, 26, principal
‘Casa Bau’
43500 Tortosa
Tel. 977 44 19 72

www.arquitectes.cat
@COACatalunya
youtube.com/canalcoac

Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya
© Col·legi d’Arquitectes de Cataluny

