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El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya acompanya i dona suport als arquitectes i a l’arquitectura, i construeix el paper
que com a institució ha de jugar en el futur. Segueix aquestes línies d’actuació:
• Suport professional: millora de la qualitat del servei al col·legiat.
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• Foment de la Formació i l’Ocupació: incorporació de nous perfils professionals que diversifiquin i millorin
l’ocupabilitat.
• Promoció de l’Arquitectura: augment de les activitats que donen visibilitat i valor social a l’arquitectura i la
nostra professió, enfortint el caràcter representatiu del COAC davant la societat.
• Representació dels Arquitectes: impuls decidit de la participació dels arquitectes en l’activitat col·legial, així
com de grups de treball d’especialitzacions i territoris on no teníem acció concreta. Definició de nous mecanismes
de participació en la presa comuna de decisions.

UN ANY D’ACTIVITATS

UN ANY D’ACTIVITATS

PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

SUPORT PROFESSIONAL

30 sol·licituds acceptades i tramitades de còpies de
documentació de l’Arxiu de Visat.

Jornada: Direcció d'Obres

Exposició: “Ramon Maria Puig. Arxiu 1964.2015”

Jornada de VISATS

Conferència: “L’arquitectura urbana: present i futur

Suport i assessorament als col·legiats i al servei de visat
per resoldre consultes tècniques.

Curs bàsic d’iniciació al dictamen pericial d’arquitecte

Taula rodona sobre l’arquitecte Ramon Maria Puig: Joan
Ganyet, Ramon Morell, Carles Vilà,

Circulars Informatives pels col·legiats de la Demarcació,
sobre novetats de normativa.

Jornada informativa del compliment normatiu opció
general, CTE HE0, HE1 i certificació energètica.

Preparar jornades
Demarcació.

Gestió econòmica del Despatx

d’interès

pel

col·legiat

de

la

Conferència Debat a bat: “Jaume Terés + David
Pàmpols”

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES

Interrelació amb el Regidor d’Urbanisme i els Serveis
Tècnics de la Paeria.
Participació en el I, II i III Tallers de l’Ordenança del
Paisatge de Lleida.
Participació en el Taller de revisió del Pla de Mobilitat
Urbana de Lleida.

Viatge Arquitectònica a Madrid
Jornada: Reconeixement i avaluació d’edificis existents.
La ITE 2.0

Trobada amb el Director de l’Arxiu Provincial per
establir possible col·laboració per accions culturals.

Sortida Lleida “Habitatges”

Interrelació amb President de la Diputació de Lleida.

Cursos de formació pels col·legiats de la Demarcació.

Elaboració de projectes de control de soroll i aïllament
acústic.

Intervenció artística: Joaquim Ureña “Paisatge i gent.
Habitants de l’espai”

Participació en el Consell Municipal de persones amb
discapacitats.

Divulgació entre els col·legiats de temes relacionats
amb la professió.

Responsabilitat civil professional per arquitectes.

Exposició “Vers una tradició viva. José Antonio Coderch”

Participació jornades tècniques.

Presentació de l’Anàlisi de les dades de visat de l’any
2016.
Al·legacions, recursos i suggeriments a diferents
concursos relacionats amb la professió.
Organització de jornades de formació per tècnics
d’administració i entitats privades.

Jornada: Guia especialitzat en itineraris d’arquitectura.
Curs

Renderització:

ARTLANTIS.

Render

Arxius GML. Obtenció de la Georeferenciació de les
parcel·les.
Jornada: Cap a una construcció més sostenible.
Jornada: Càlculs senzills del projecte d’estructures i
fonaments.
Jornada: Assegurança de responsabilitat civil
professional d’arquitectes
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Participació en la reunió de la Mesa Sectorial de la
Construcció de les Terres de Lleida.
Exposició “Del camp a la casa. Els poblats de colonització de les
Interrelació amb la Generalitat i la Paeria per coordinar
Terres de Ponent”
els informes ITEs i el Certificat d’Aptitud.
- Conferència: Víctor Pérez Escolano
- Sortida: Visita als pobles de colonització: Gimenells, Pla de la Font,
Trobada amb les agrupacions AEPFC i AADIPA.
Sucs i Vencilló
- Taula rodona: Mercè Bosc, Letícia Cortí, Enric Vicedo i
Interrelació amb l’Ajuntament de La Seu d’Urgell.
Dante Pérez

Exposició “Arquitectura al paisatge pirinenc”
Exposició itinerant “4º Mostra d’Arquitectura de les
Terres de Lleida”
Acte institucional de distinció dels Col·legiats que han
fet 25 i 50 anys i als joves Arquitectes dins de la
Trobada anual dels Arquitectes de la Demarcació

Participació en la Taula de la Promoció de la ciutat de
Lleida.
Enllaç amb els mitjans de comunicació pel que fa a
esdeveniments culturals de la Demarcació i noticies
vinculades amb l’Arquitectura, el paisatge i el territori
Participació en el jurat del Concurs per l’establiment
d’uns criteris urbanístics i estètics per a la reforma
dels carrers del projecte d’intervenció integral del
centre urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa.

COAC: DEMARCACIÓ DE LLEIDA

Col·legiats
Exercents
No exercents
Altres

COAC: DEMARCACIÓ DE LLEIDA

Personal
343
34
18

395
col·legiats

Àrea institucional
Òrgans de Govern
Àrea organitzativa
Adm. – Comptabilitat
Serveis generals

Junta directiva
President

Víctor Pérez-Pallarès i Luque
Junta Directiva

2

1
1

Àrea Atenció a l’Arquitecte
Visat
4
OCT
1
Formació
1
Àrea de Cultura
Activitats
Biblioteca i Arxiu

1
1

Delegacions
Delegació del Pirineu

1

Retribucions

Secretària

Sonia Urbina Sampedro

Tresorer

Lluís de la Fuente i Pascual

Vocals

Ramon Llobera i Serentill

Delegats

Ricard Lobo i Sastre
(Del Pirineu)

Imports bruts
63.960 €

Durant l'any 2016 no s'han produït situacions
d'incompatibilitat legal o conflicte d'interessos respecte
els membres de la Junta Directiva de la Demarcació de
Lleida.

MEMÒRIA DEMARCACIÓ DE LLEIDA 2015
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COL·LEGIATS: SERVEIS PRESTATS

Suport professional

198 arquitectes han visat

COL·LEGIATS: SERVEIS PRESTATS

Foment de la formació i ocupació

201 alumnes Escola Sert

Promoció de l’arquitectura

145 lectors Biblioteca

Representació dels arquitectes

6 comissions i taules
on la Demarcació de Lleida ha
participat

596 expedients visat

40 usuaris SAT

110 hores lectives Escola Sert
14 cursos

99 préstecs Biblioteca
18.756 volums al seu Fons

16 contactes institucionals

105 consultes ateses

69 inscrits Borsa Treball
19 ofertes gestionades

11 consultes Arxiu Històric
10 fons documentals

710 assistents actes Cultura

1

convenis i contractes
entre
la Demarcació de Lleida,
institucions,
empreses i
professionals

294 subscrits Recull Premsa

14 actes culturals

285 visitants exposicions

108 aparicions en premsa
19 notes de premsa

4 exposicions

2.046 seguidors xarxes socials
MEMÒRIA DEMARCACIÓ DE LLEIDA 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

Arxiu Històric

Representació institucional

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

Formació contínua
Campus Professional
Descomptes de formació (12,5%)
Descomptes de formació curricular (25%)

Arxiu Fotogràfic

Secretaria Tècnica
Orientació sobre drets i deures professionals
Suport en resolució de qüestions sobre l’exercici professional

Servei d’Assessoria Tècnica
Accés informació tècnica bàsica
Accés informació subvencions
Suport tècnic
Servei de documentació
Instruments d’ajuda en la redacció de projectes

Atenció consulta presencials
Base de dades en línia
Reproducció de documents

Borsa de Treball
Borsa d’ofertes professionals
Borsa de peticions ciutadanes
Consultoria orientació
professional

Atenció i consulta presencials
Base de dades en línia

Relacions institucionals
Acció sobre les Administracions Públiques
Representació al CSCAE

Participació en els Òrgans de Govern
Participació en Juntes de Govern i Assemblees

Comunicació interna, externa i Màrqueting
Biblioteca
Atenció i consulta presencial
Accés catàleg i consulta
Préstec

Atenció als mitjans de comunicació
Butlletí setmanal “Newsletter”
Web arquitectes.cat
Xarxes socials
Recull de premsa

Acció Cultural
Oficina de Concursos (compartit amb Òrgans
Centrals)

Accés actes i exposicions Consulta
publicacions Subscripció revista Quaderns
Arquitectour Lleida

Actualitat sobre concursos i licitacions
Butlletí electrònic personalitzat
Elaboració de concursos a la carta

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

Secretaria
Atenció al col·legiat
Emissió de certificats

MEMÒRIA DEMARCACIÓ DE LLEIDA 2015
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SUPORT PROFESSIONAL

Visat i Registres
Intervenció reglada dels treballs de l’arquitecte.

SUPORT PROFESSIONAL

Exercici Professional
Servei que s’encarrega de resoldre totes aquelles qüestions
referents a l’exercici professional i que es puguin plantejar en el
si de la relació entre l’arquitecte i el client, entre arquitectes o bé
entre l’Arquitecte i determinades institucions.

Serveis d’Assessoria Tècnica

Deontologia Professional

Serveis específic de la Demarcació de Lleida:

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

Suport en aspectes generals del contingut del projecte o
qüestions tècniques d’àmbit general o particular

198 col·legiats que han visat
596 expedients visats
4 % més que el 2015

4
26

renúncies d’ofici
consultes ateses

40 usuaris SAT

5

expedients nous

105 consultes ateses

185.266 m2 visats
10 % més que el 2015

• Durant l’any 2016 es manté el visat de projectes,
situació que fa pensar en una lleugera millora del
sector respecte anys anteriors.
• Visat Telemàtic: al 2016, un 61% dels expedients van
entrar telemàticament.
• L’habitatge creix un 6% respecte 2015.
• L’obra nova creix un 9% respecte 2015.
Podeu consultar l’Informe d’Edificació de Catalunya del primer
semestre de 2016 a:
www.arquitectes.cat/ca/edificacio-catalunya-1r-semestre-2016

MEMÒRIA DEMARCACIÓ DE LLEIDA 2015
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IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Escola Sert

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.
.

201
14
110

alumnes col·legiats

69

arquitectes inscrits

cursos

19

ofertes gestionades

hores lectives

Gestió empresarial i
gestió tècnica 2

Rehabilitació 5
cursos per
temàtiques

Projectes 7

Projectes
rehabilitació

3

gestió
ofertes
Certificats i altres
16

MEMÒRIA DEMARCACIÓ DE LLEIDA 2015

17

PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA

PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA

Arxiu Històric i Fotogràfic

Biblioteca

Acció Cultural

Arquitectour Lleida

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

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.

Donar valor a la feina de l’Arquitecte i divulgar-la.

11 consultes d’investigació

145 lectors de sala

710 assistents actes

200 visitants

14 actes culturals

10 fons documentals

99 préstecs
140 volums incorporats
18.756 total volums

285 visitants exposicions

10 obres visitades

4 exposicions

375

subscriptors
Agenda d’Arquitectura

Ruta dissabte
92

Ruta diumenge
108

obres
visitades

MEMÒRIA DEMARCACIÓ DE LLEIDA 2015
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REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES
Representació institucional

6 comissions i taules
on la Demarcació de Lleida ha
participat

16 contactes institucionals
1

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES
Òrgans Govern i Tasca executiva

5 membres de Junta
19 Juntes Directives celebrades
2 Juntes Generals Ordinàries

16 representants
5 Assemblees Generals Ordinàries i
Extraordinàries

conveni
entre la Demarcació de Lleida,
institucions,
empreses i
professionals

Comunicació

13 notícies publicades al web
108 aparicions en premsa
52.800 € valor econòmic

294 inscrits Recull premsa

Membres xarxes socials

1.119 Instagram
424 Facebook
503 Twitter

(inclou arquitectes i societats)

12.253€ captació de recursos
(patrocinis, accions comercials i publicitat)

• Interlocució amb les administracions:
- Diputació de Lleida i Consells Comarcals
- Ajuntaments
- Empreses públiques
- Delegat de Justícia a Lleida
• Interlocució amb Universitat, col·legis
professionals i institucions culturals

MEMÒRIA DEMARCACIÓ DE LLEIDA 2015
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LLEIDA
Canyeret, 2
25007 Lleida
Tel. 973 23 40 51
PIRINEU
Pl. de les Monges 7, 3a pl.
‘Edifici Telecentre’
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 35 36 00
www.arquitectes.cat
Twitter: @coaclleida
Facebook: COAC Lleida
Instagram:@arquitectes_lleida

Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya
Demarcació de Lleida
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