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L’ANY DE  
LA PANDÈMIA

1

L’any 2020 ha estat un any difícil. La pandèmia ha afectat 
tots els àmbits de la nostra vida i ha desencadenat una 
sèrie de canvis als quals ens hem hagut d’anar adaptant 
amb gran esforç, no només des d’un punt de vista 
professional, sinó també personal.

Des d’un inici al COAC vam fer front a aquesta situació 
establint els mecanismes per poder garantir amb 
normalitat els serveis que prestem habitualment. Aquest 
va ser el nostre primer repte, que vam aconseguir 
superar organitzant de forma ràpida un sistema de 
teletreball que permetés seguir atenent el col·lectiu i 
treballant amb total normalitat. Tanmateix, les estrictes 
mesures de confinament imposades durant els primers 
mesos van fer que la nostra activitat cultural es veiés 
afectada. Per sort, el darrer trimestre ha servit per 
reprendre l’activitat també en aquest àmbit.

Poder tenir-vos informats de manera immediata sobre 
els canvis normatius que es van anar succeint durant 
l’any i que afectaven l’exercici de la professió va ser 
també un dels principals reptes que vam haver de 
superar, per als quals l’agilitat de la comunicació digital 
va resultar essencial. Aquesta voluntat informativa es 
va complementar amb l’activació de la formació en línia 
gratuïta, que va créixer de forma molt important, amb 
una gran acceptació i seguiment per part dels col·legiats 
i col·legiades. N’estem especialment satisfets si tenim en 
compte que hem pogut facilitar l’accés a la formació a 
molts més col·legiats i col·legiades de tot el territori.

A aquesta tasca d’acompanyament i suport s’afegeix 
un dels projectes més importants de l’any: la creació del 
SOC COAC, el Servei d’Orientació Col·legial, un projecte 
col·lectiu dels i per als arquitectes, amb tres línies de 
suport: l’assistencial; la de foment de la innovació, 

l’emprenedoria i el coneixement; i la de promoció de la 
igualtat de gènere. 

Hem tancat un any difícil esperançats en què el 2021 
puguem treballar en els projectes de futur: fer que la 
renovació urbana, en el seu sentit més ampli, sigui una 
prioritat per a l’administració pública; oferir serveis d’alt 
valor afegit, gràcies a la transformació digital, i obrir les 
portes del nou Centre Obert d’Arquitectura, que ens 
ha de permetre posicionar-nos internacionalment com 
a gran centre de referència de la cultura i coneixement 
arquitectònics. Projectes tots pensats amb un objectiu 
comú: que la nostra professió sigui referent per a la 
societat i segueixi aportant valor.

Assumpció Puig i Hors
Degana 
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LA INSTITUCIÓ

2
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2.1.1.  
El col·lectiu

El COAC dona veu, representa i treballa 
al servei d’una professió amb més de 
deu mil nou-cents arquitectes col·legiats. 
Aquesta xifra suposa un augment per setè 
any consecutiu del nombre de persones 
col·legiades, 167 més que l’any anterior. 

Amb les noves col·legiacions s’evidencia de 
manera més clara l’increment de la presència 
de dones a la professió, tendència que s’ha 
consolidat i coincideix amb el que passa a les 
escoles d’arquitectura actualment.

2. La institució

2.1.  
Les persones

67%
7.347 

33%
3.557 

1.138

10.904 
arquitectes  
col·legiats al 2020
167 més que el 2019 
386 altes i 219 baixes al 2019

societats  
col·legiades al 2020
4  més que el 2019

dones col·legiades
88 dones més que el 2019

homes col·legiats
79 homes més que el 2019
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2. La institució
2.1 Les persones

Per sexe i edat Per modalitat de col·legiació Per serveis que utilitzen

L’increment de dones col·legiades  
del 2019 al 2020 és de 88  
i l’increment d’homes és de 79.

El nombre d’arquitectes col·legiats en la modalitat “exercent” ha 
augmentat en 159 persones respecte l’any 2019.

Exercents

No exercents

Jubilats/ades

Expatriats/ades

Incapacitats/ades

9.312
810 
520
229

33

Societats
Col·legiats

La Quota Col·legial inclou tots els serveis i activi-
tats que el COAC realitza a partir  de les obliga-
cions que fixa la legislació vigent. El Tram Com-
plementari, de caràcter voluntari, comprèn els 
serveis de suport i desenvolupament professional.

327

1.235

1.805

1.476

1.638

866

1.036

1.324

568

249

65

7.3473.557 Quota 
Col·legial

144
Societats

Tram Complementari

994 
Societats

4.948
Col·legiats

5.956
Col·legiats

0

1000

3000

5000

7000
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2. La institució
2.1 Les persones

Alvarez Prozorovich, Fernando-Victorino
Balestrero, Maria Lucilla
Bassegoda I Nonell, Bonaventura
Bassó I Vidal, Carles
Bosch I Pons, Joan
Briz I Caro, Joan
Campistrón I Téllez, Carles
Cinnamond I Planás, Norman
Correa I Ruiz, Frederic
Ferrán I Caldero, Carles
Font I Casas, Josep
Gallardo-Bravo I Ortega, Francesc
Gallego Olmos, Moisés
Giralt I Clausells, Manuel
Hernández I Cros, Josep-Emili
Llano I Álvarez, Josep-Manuel Del
Llorens I Balaciart, Joan
Martínez Vicente, Josefa
Mir I Farreny, Joan-Ramon
Molera I Picañol, Pere
Pageo I Ballesta, Agustí
Parcerisas I Vázquez, Jordi

03/04/2020
24/10/2020
21/03/2020
26/01/2020
31/07/2020
07/10/2020

24/03/2020
16/06/2020
19/10/2020
13/03/2020
31/03/2020

04/04/2020
02/09/2020
29/06/2020
08/03/2020
20/05/2020
04/02/2020
29/01/2020
13/01/2020

23/04/2020
17/12/2020

16/06/2020

Arquitectes finats 2020 Flors de la Memòria

Per retre homenatge als col·legiats que ens 
han anat deixant aquest any tan especial de 
pandèmia, així com per estar al costat de les 
famílies i amistats que han perdut persones 
estimades i recordar-les, s’ha engegat una 
acció virtual. Tothom que volgués podia 
compartir una Flor de la Memòria i enviar 
el seu missatge en línia, el qual és visible al 
web del COAC. Aquesta acció de caràcter 
simbòlic, impulsada per la Demarcació de 
Barcelona, s’ha acompanyat d’una instal·lació 
efímera al vestíbul del COAC –dissenyada 
pels arquitectes Marina Cervera i Josep 
Mercadé– que s’ha pogut visitar del 23 al 
27 de juliol i concert de piano de l’arquitecte 
Gerard Guerra.  

Profitós I Palou, Ramon
Puebla I Pons, Joan
Puig I Torné, Josep
Rivera I Buxareu, Ignasi De
Rocosa I Garnier, Alfons
Romero Vicente, Francisco Javier
Sanfeliu Alicart, Juan Ramón
Tejero I Magro, Albert
Vilà I Tornos, Frederic

22/11/2020
27/04/2020
03/06/2020
28/03/2020
14/04/2020
07/03/2020
05/06/2020
03/02/2020
05/05/2020
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2.1.2.  
La governança

Degana

Vicedegà

Secretari

Tresorera

Presidents  
Demarcacions

 
 
 
Vocals

Assumpció Puig i Hors

Guillem Costa i Calsamiglia (des del 06/04/2020)

Pere Castelltort i Sales 

Ione Ruete i Díaz 

Sandra Cinta Bestraten i Castells (Barcelona)
Miquel Sitjà i Domènech (Comarques Centrals)
Joan-Manuel Margalef i Miralles (Ebre)
Marc Riera i Guix (Girona)
Víctor Pérez-Pallarès i Luque (Lleida)
Joan Tous i Gomà-Camps (Tarragona)

Josep Ferrando i Bramona (Cultura)
Guillem Costa i Calsamiglia (fins al 06/04/2020)
Duna Bellmunt i Tarragó

Durant l’any 2020 no s’han produït situacions d’incompatibilitat legal o conflicte d’interessos 
respecte els membres de la Junta de Govern del COAC.

Junta de Govern 
Els òrgans de govern del COAC impulsen i supervisen l’estratègia 
de la institució i les directrius que se’n deriven, així com el seu 
desenvolupament. L’Assemblea de representants, formada per 199 
membres, és l’òrgan encarregat d’aprovar el pressupost col·legial i 
debatre sobre els projectes i accions que duu a terme la Junta de 
Govern. 

La importància que el COAC dona a la riquesa territorial de la 
institució es reflecteix també en el paper que exerceixen les 
seves sis demarcacions (Barcelona, Comarques Centrals, Ebre, 
Girona, Lleida i Tarragona), organitzades en juntes generals de 
representants i juntes directives.

membres que formen  
l’Assemblea de representants199

2. La institució
2.1 Les persones
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9 
22 
71
35 

5

47 
43

5
6

15
16
10

Fins 30 anys Òrgans Centrals 

De 31 a 40 anys Barcelona

De 41 a 50 anys Comarques Centrals 

De 51 a 60 anys Ebre

Més de 60 anys Girona

Lleida

Tarragona

2.1.3. El personal laboral

Distribució per franges d’edat Distribució per demarcacions

102

40

142
persones  

treballant al COAC
(11 menys que el 2019) 

dones  
treballant al COAC 

homes 
treballant al COAC 

2. La institució
2.1 Les persones

hores de formació  
realitzades2.122

Principals temàtiques:
 
Metodologies Agile. Lean i Scrumban
Transformació digital
Eines col·laboratives Office 365
Certificacions tècniques en prevenció 
d’incendis bàsic i avançat
Programa de lideratge i gestió d’equips
Reglament de protecció de dades
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2.2.  
Destacats de l’any
Suport al col·lectiu durant la pandèmia

SERVEIS, FORMACIÓ I ACTIVITAT EN LÍNIA

Davant de la situació de contenció reforçada viscuda el 2020 a causa 
del coronavirus, el COAC ha pres una sèrie de mesures encaminades 
a seguir donant servei als col·legiats, protegint en tot moment el 
benestar i la salut del col·lectiu i del personal laboral.

L’eficiència del servei als col·legiats s’ha pogut garantir amb el 
teletreball, i s’ha continuat atenent a través dels canals telemàtics 
habituals (web i correu electrònic) i reforçat l’atenció telefònica.

Pel que fa a la formació i actes culturals, en la mesura del possible 
s’han adaptat al format virtual, podent seguir des de qualsevol punt 
els cursos i conferències que s’han anat organitzant.

Així mateix, i amb l’objectiu de mantenir els col·legiats al màxim 
d’informats sobre el funcionament dels serveis del COAC i les 
novetats relacionades amb l’exercici professional, s’ha habilitat un 
espai amb preguntes freqüents -actualitzat diàriament- per ajudar a 
resoldre els dubtes que han pogut sorgir durant l’estat d’alarma.

2. La institució

37

63

3.600

20 correus electrònics específics

notícies de suport professional 
publicades al web

Informació puntual i actualitzada

preguntes freqüents publicades al web, 
amb actualització diària

trucades mensuals ateses al 
Servei d’Atenció a l’Arquitecte
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2. La institució
2.2. Destacats de l’any

ACCIÓ POLÍTICA DE SUPORT AL COL·LECTIU 

El COAC ha dut a terme una sèrie d’actuacions 
encaminades a exigir a l’Administració més 
atenció i mesures per al nostre sector. Les 
principals línies que s’han treballat han estat:

- Aconseguir les mateixes condicions per als 
mutualistes que per a la resta d’autònoms pel 
que fa a les ajudes que poden rebre.  
S’han fet reunions amb la Direcció General 
de Promoció Econòmica, Competència i 
Regulació i la Direcció General de Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya, com també 
a nivell estatal amb la diputada catalana que 
participa com a vocal a la Comissió de Treball, 
Inclusió, Seguretat Social i Migracions del 
Congrés dels Diputats.

- Agilitzar els tràmits urbanístics per aconseguir 
la reactivació de l’activitat de forma ràpida.  
Els presidents de les demarcacions del COAC 
han continuat fent acció política amb els 

principals ajuntaments on ja havíem detectat 
problemàtiques importants en els terminis 
d’obtenció de llicències.

- Promoure la transformació del sector cap a la 
rehabilitació i la renovació urbana. 
En tots els espais de treball i diàleg en els 
quals participem, insistim en la necessitat de 
dur a terme polítiques concretes en matèria 
de renovació urbana i rehabilitació, ja sigui en 
l’àmbit local, autonòmic i estatal

RECOLLIM DADES SOBRE L’IMPACTE DE LA PANDÈMIA EN LA PROFESSIÓ 

Davant de les conseqüències socials i econòmiques que l’estat 
d’alarma ha provocat, el COAC ha dut a terme una enquesta anònima 
dirigida al col·lectiu d’arquitectes per conèixer com la professió ha 
afrontat aquesta crisi.

Gràcies a la participació de 2.309 arquitectes, s’han pogut obtenir 
dades fiables de l’impacte que la crisi ha tingut en el sector.
Així, s’ha constatat una caiguda molt important d’encàrrecs i 
d’ingressos; i la dificultat de complir amb les mesures de seguretat i 
salut excepcionals com a principal causa per haver aturat les obres 
durant l’estat d’alarma.

Amb els resultats obtinguts, el COAC ha pogut prendre mesures 
encaminades a pal·liar els efectes.

ENQUESTA 
COVID-19
Arquitectes 
i estat d’alarma

Informe de resultats
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2. La institució
2.2. Destacats de l’any

CREACIÓ DEL SOC COAC 

El Servei d’Orientació Col·legial és un projecte adreçat al col·lectiu 
d’arquitectes col·legiats que ofereix suport econòmic, assessorament 
i suport personal i d’orientació professional.

Amb aquesta iniciativa, el COAC assumeix el compromís de fer costat 
als col·legiats i ajudar-los a reactivar la seva carrera professional, ja 
sigui mitjançant la prestació d’ajudes i serveis o l’assessorament en 
tots els àmbits.

El programa s’implementarà en diverses fases i compta amb tres línies 
d’actuació: l’assistencial, enfocada a l’assessorament socioeconòmic 
en tots els àmbits i el suport per pal·liar els efectes de la COVID-19; 
la de foment de la innovació, l’emprenedoria i el coneixement; i la de 
promoció de la igualtat de gènere.

Amb motiu de la crisi provocada per a COVID-19, la primera línia que 
s’ha posat en marxa està enfocada a contrarrestar les conseqüències 
de la pandèmia i la declaració de l’estat d’alarma i s’ha adreçat als 
col·legiats que més han patit aquesta situació excepcional.
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UN ANY  
D’ACTIVITAT

3
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3. Un any d’activitat

3.1.  
Eix 1: Una professió líder
Ajudem i acompanyem els arquitectes en l’exercici de la professió 
oferint-los recursos que els permetin la qualitat tècnica i l’accés 
al coneixement i a la innovació, amb especial atenció a l’àmbit de 
la renovació urbana i la rehabilitació. 

3.1.1.  
Donar espai i veu  
als joves arquitectes

Al 2020 s’han col·legiat: 
Vinculació amb estudiants i escoles d’arquitectura

Realització de jornades informatives sobre el COAC als 
estudiants de primer i cinquè curs. 

Accés a determinats serveis COAC com són la Biblioteca i Arxius 
COAC, accés a les càpsules de formació on line i descomptes en 
formació de l’Escola Sert o un dossier anual pdf amb continguts 
professionals d’utilitat.

A Girona, col·laboració amb estudiants de cinquè per oferir 
serveis del COAC amb temes específics: perfils professionals, futur 
de la professió, xerrades d’HNA i Reta, etc.

333
arquitectes

menors de 40 anys

arquitectes 
menors de 30 anys187 
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3.1.2. 
Facilitar l’accés al coneixement i la innovació

Nova oferta formativa

L’Escola Sert és el centre de formació 
contínua a través del qual el COAC 
ofereix un programa sistemàtic de 
formació i acompanyament al col·lectiu 
professional, orientat al desenvolupament 
de coneixements, capacitats, habilitats i 
competències.

Formació gratuïta a col·legiats amb les 
Sessions Sert, una nova línia formativa 
gratuïta per a col·legiats basada en temes 
innovadors i en qüestions que des de l’àrea 
de suport tècnic del COAC s’ha detectat que 
generen moltes consultes: eines de gestió 
i representació, la salut i la sostenibilitat en 
l’arquitectura, la resiliència i el paisatge, o els 
canvis del CTE 2019, entre moltes altres.

Nova formació en eines SIG per al 
planejament urbanístic, un canvi de 
mentalitat que ajuda a  facilitar l’estudi de la 
gestió i la planificació territorial. La formació 
ha estat ben acollit i ha rebut una bona 
valoració per part dels alumnes.

Afavorir l’accés a la formació en gestió 
empresarial gràcies al conveni signat el 
2020 amb EAE Business School. Gràcies 
a l’acord, els col·legiats poden gaudir de 
descomptes especials en la matrícula 
de màsters i programes superiors en la 
modalitat online o ‘blended’ que ofereix EAE 
Business School. 

68

31

2.790

7

11

3.904

1.158 matriculacions a cursos 
i postgraus

cursos i postgraus 

Sessions Sert
(1.827 inscripcions)

total hores lectives
(425 menys respecte 2019)

sessions del cicle  
“Maneres d’habitar”

(1.881 inscripcions)

Jornades Tècniques del 
Campus Professional

(1.900 inscripcions)

usuaris a la FormaTecA

3. Un any d’activitat
3.1. Eix 1: una professió líder

Referència en la formació en el camp de 
la rehabilitació. Fa anys que l’Escola Sert 
ofereix formació actualitzada i orientada a 
les necessitats del món de la rehabilitació i 
l’edificació sostenible. El 2020, en el marc 
d’un programa formatiu online impulsat per 
la Fundació Naturgy, s’imparteix un curs 
sobre edificació i rehabilitació sostenible per 
a docents de Formació Professional.

Formació per millorar les competències 
transversals gràcies a un conveni signat 
amb Egara Formació. L’Escola Sert ha 
ofert cursos sobre comunicació, habilitats 
directives o màrqueting, àmbits d’interès per 
al col·lectiu d’arquitectes.
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Revisió i assessorament en normativa tècnica

L’Oficina Consultora Tècnica del COAC 
realitza una important tasca de seguiment 
i revisió sobre la normativa i documentació 
rellevant per a l’exercici de l’arquitectura, que 
li permet actuar com un servei d’informació i 
assessorament especialitzat a disposició dels 
arquitectes col·legiats, per tal de recolzar la 
seva tasca diària.

Jornada informativa online Modificació del CTE i resum dels 
canvis rellevant
Amb motiu de l’entrada en vigor de les modificacions del Codi Tècnic 
de l’Edificació, l’OCT ha realitzat una jornada informativa per explicar 
aquestes modificacions. Així mateix, també ha elaborat un resum per 
explicar els canvis més rellevants.2.894

155.160

681

955

5.297

70

2.631

196

11

1.145 usuaris  
OCT, SIT, SAT  

consultes ateses   

descàrregues  
de documents   

documents consultables  
en línia

assistents en directe

descàrregues documents 
presentació jornada

documents de suport al projecte
(adequació i nous)

usuaris FAQs

FAQs consultables 
en línia

observacions i propostes 
de modificació a noves 

reglamentacions 

3. Un any d’activitat
3.1. Eix 1: una professió líder

Nova eina web sobre els Espais Interiors Saludables, una 
aproximació rigorosa als principals factors ambientals que condicionen 
la qualitat dels espais interiors i la seva incidència en la salut de les 
persones. S’identifiquen els principals agents contaminants i s’explica 
com el disseny arquitectònic, els sistemes constructius i la
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Plataforma de mediació entre llogaters i 
propietaris. L’AAEPFMC ha posat en marxa 
una plataforma per ajudar els propietaris i 
llogaters de locals i petits comerços a arribar 
a acords mentre duri la pandèmia, un servei 
obert a la ciutadania en general que ho 
sol·liciti.

Fabricació de peces sanitàries 
mitjançant impressores 3D. En el marc 
de ‘Coronavirus makers’, la xarxa estatal 
autogestionada per a la generació de 
peces sanitàries, l’AAEPFMC ha comprat 
impressores 3D per col·laborar en la creació 
de material sanitari davant l’emergència 
sanitària. 

XLIII Curset de Patrimoni de l’AADIPA, 
dedicat als paisatges industrials. Tres 
jornades en format virtual per establir eines 
per al coneixement, difusió, protecció, 
rehabilitació, utilització, conservació i 
manteniment del paisatge industrial i el seu 
patrimoni arquitectònic, així com plantejar 
usos i activitats d’acord amb la seva funció i 
ús inicial, com són la tecnologia, la recerca, la 
creació, els vivers d’empreses...

2a Àgora d’Urbanisme. Organitzada per 
l’AAUC, amb la col·laboració del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya. Després de la bona acollida 
de la primera edició, l’acte té la vocació de 
consolidar-se com un espai de referència 
de l’activitat de l’urbanisme a Catalunya, de 
trobada entre els tècnics i responsables a 
diferents nivells, que ens permeti conèixer i 
compartir una tria dels projectes d’urbanisme 
que han passat per les Comissions 
d’Urbanisme de l’any.

Lliurament Premis AJAC XII. Acte en 
format semi-presencial, sota el nom “AJAC A 
LA FRESCA”. Retransmissió d’una projecció 
d’un curtmetratge amb l’entrega dels premis 
a l’aire lliure, al Pavelló Mies van der Rohe 
de Barcelona. Durant l’acte, s’ha inaugurat 
l’exposició amb les propostes guanyadores.

360 
791
226
374 
315 
222

Agrupacions. Experiència i especialitat

Les Agrupacions són organitzacions internes 
del COAC formades per col·legiats en 
una especialitat concreta o en un model 
d’exercici o temàtica específics.

20

2.288 
membres  
en total

actes 
organitzats

3. Un any d’activitat
3.1. Eix 1: una professió líder

AADIPA

AAEPFMC

AASAP

AAUC

AJAC 

AUS

Membres de les Agrupacions
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BIM 

Project 
Management  

Instal·lacions

Informàtica  

Construcció

Rehabilitació 

Cooperació

Retail Estructures

Directius

Salut  
i Arquitectura

Facility  
Management 

GIS 

Grups de treball. Especialitats i temàtiques concretes

Els Grups de Treball del COAC estan formats 
per arquitectes col·legiats interessats en 
una especialitat concreta o en una temàtica 
específica. Tenen com a objectiu promoure 
el coneixement i la innovació en aquesta 
especialització, ja sigui a través d’activitats 
de difusió com d’altres més tècniques 
relacionades amb l’exercici de la professió.

Creació de nous Grups de Treball. Al 2020 s’han creat dos Grups 
nous: un sobre GIS, per promoure i impulsar el coneixement dels 
Sistemes d’Informació Geogràfica, i l’altre sobre Construcció, per 
treballar pel canvi de model de sistemes constructius. 

Organització dels Dimecres Tecnològics. Es tracta de jornades 
específiques que tenen per objectiu conèixer i debatre sobre com 
afecta l’evolució de la tecnologia en els diferents àmbits de treball 
dels arquitectes. Algunes de les temàtiques tractades durant el 2020 
han estat la geotècnia, les mesures passives de protecció contra 
incendis i les eines de diagnosi d’anomalies tècniques. 
A més, en el marc dels Dimecres Tecnològics, s’ha organitzat un cicle 
de 6 xerrades sobre “Eines informàtiques per a l’exercici professional”, 
en el qual s’han presentat aplicacions com DevoluIVA, Tranxfer, 
FirmaCloud i Google Suite.

Inici de les Jornades de Suport Professional. El 2020, els Grups 
de Treball del COAC han començat a organitzar sessions en línia 
gratuïtes, adreçades als col·legiats, en les quals es tracten temàtiques 
diverses d’interès per a la pràctica professional. Alguns dels temes 
que s’han tractat són la direcció de projectes, la tramitació dels IIT-
BCN, les principals causes de retenció dels visats i com resoldre-les, 
la problemàtica de les llicències municipals, o els sinistres en l’exercici 
professional.

306
membres

(25 més 
que el 2019)

14 
7 
1
9

14 
34
14

12
28
20
45
16 
83

3. Un any d’activitat
3.1. Eix 1: una professió líder

Col·laboradors dels Grups de Treball
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Col·laboracions institucionals: universitats i escoles, ITEC

Compareixença al Parlament sobre el Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica, a proposta de la Comissió d’Empresa i Coneixement. La degana ha comparegut 
davant la ponència del Parlament que tramita el projecte per traslladar el suport del COAC en 
qualsevol iniciativa que afavoreixi l’impuls de l’activitat econòmica, l’agilització administrativa 
i la coordinació i comunicació entre les diferents administracions catalanes, sempre al costat 
de les iniciatives que posin al centre els ciutadans, les empreses i els professionals. També 
per subratllar la preocupació de la institució davant la seguretat legal que haurà de tenir 
l’estandardització del procediment, incidint en el fet que la normativa de cada procés haurà 
d’estar molt ben detallada.

Arquitectura i fusta, conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya i el Gremi Fusta i Moble, el qual ha de servir com a marc 
de referència per fer el seguiment de la formació dels futurs fusters per tal que s’ajusti a les 
necessitats tècniques que demana la construcció del segle XXI.  

Col·laborem en el Pacte per Barcelona, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, en 
col·laboració amb els grups municipals. Un procés de diàleg i consulta amb els principals actors 
de la ciutat per poder formular un pacte de ciutat amb l’objectiu de reimpulsar la ciutat des 
de tots els àmbits i ajudar a la recuperació social i econòmica, la iniciativa busca assolir grans 
consensos sobre les prioritats immediates de la ciutat. 

Participació al congrés virtual de l’AIA sobre el paper de l’arquitectura com a motor de 
canvi social i com a eina per afrontar les crisis d’acció climàtica, justícia social, salut i benestar
 
 

56
14
1.122

comissions i taules on 
el COAC participa

fundacions, patronats 
i organitzacions  

on el COAC és present

contactes 
institucionals

3. Un any d’activitat
3.1. Eix 1: una professió líder

Acompanyament a l’exercici 
professional a l’exterior

El COAC compta amb una Xarxa de 
Corresponsals establerts a diferents 
països, que actuen com a enllaç entre els 
professionals desplaçats i les institucions 
professionals de cada indret.
Amb aquesta Xarxa de Corresponsals es 
pretén, a partir de l’intercanvi d’informació i 
l’ajut mutu, augmentar les oportunitats per 
treballar fora de la forma més qualificada 
possible, mantenint alhora els vincles amb 
Catalunya i els arquitectes que hi segueixen 
exercint.

38

26

corresponsalies a 26 països

articles publicats
a la Revista  

de Corresponsals
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3.1.3.  
Posar en valor els diferents 
perfils professionals

Promoció de temes d’interès i actualitat Grups Oberts del COAC

Cicle de xerrades “Les Dones Fem”. 
Davant l’èxit de les primeres xerrades del 
cicle, l’any 2019, el Grup Obert de Dones 
ha continuat amb l’organització d’aquestes 
jornades. Al 2020 s’han realitzat un total de 
7 xerrades, amb l’objectiu de debatre sobre 
el paper de les dones en diferents aspectes 
de la professió i impulsar i fomentar la seva 
participació i visibilització.

Cicle “Arquitectes davant l’emergència”. 
Amb motiu de l’emergència sanitària, la 
Demarcació de Barcelona ha organitzat 
un cicle de 3 xerrades posar en valor les 
aportacions fetes des de l’arquitectura 
perquè el sistema de salut es pogués 
adaptar, el millor possible, a la nova situació 
de pandèmia i posar en comú l’experiència 
acumulada i afrontar el futur amb millors 
eines i coneixements. 

A través dels Grups de Treball i Grups Oberts del COAC  
es dona visibilitat a les diferents maneres d’exercir la professió

3. Un any d’activitat
3.1. Eix 1: una professió líder

“Cròniques del Confinament – 
Arquitectura des de Casa”
Amb motiu del confinament, l’Escola 
Sert ha publicat una col·lecció d’articles 
per reflexionar al voltant del paper que 
té l’arquitectura en la nostra societat. Es 
tracta d’articles que aborden qüestions 
com l’habitatge, la ciutat, la salut, el verd 
o la vinculació de l’arquitectura amb altres 
disciplines com la música i la literatura els 
articles escrits per arquitectes a través del 
seu bloc. El document és un primer recull de 
quinze reflexions creuades d’arquitectes que 
ens apropen al canvi, mai imaginat, que es va 
produir a les nostres vides a partir del 15 de 
març.

Els Grups Oberts del COAC són una iniciativa 
per promoure l’estudi i el debat al voltant de 
diferents aspectes d’interès i actualitat, tant 
pel que fa a la gestió quotidiana dels serveis 
de la institució, com al foment d’actituds i 
polítiques que tinguin una repercussió positiva 
en l’exercici professional de l’arquitectura i, en 
últim terme, en la societat en general.

Col·laboradors dels Grups Oberts

Dones 

Accessibilitat

Música

Educació

76
35 
38
45
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Suport per al creixement professional

El Servei d’Ocupació del COAC ofereix als col·lectiu de col·legiats eines per ajudar-los en 
la millora laboral i creixement professional. Alhora, posa a disposició d’empreses i institucions 
públiques una borsa de professionals altament qualificats. 

Els perfils més demandats el 2020 han 
estat per a projectista d’edificació, 
taxació/valoració, cap d’obra, Project 
Manager, projectista projectes de 
reformes, adequació i canvi d’ús, 
direcció d’execució d’obra.

nous arquitectes 
inscrits 
al Servei d’Ocupació 
durant el 2020

2.022 

2.947253
182

164

513

cerques 
Arq2Arq

(1.621 més que
 el 2019)

candidatures 
 totals

ofertes  
del COAC

ofertes d’altres 
cercadors

Administració 
Pública

3. Un any d’activitat
3.1. Eix 1: una professió líder
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3.1.4.  
Propiciar un marc  
regulador que millori  
l’exercici professional

Revisió dels plecs dels concursos públics d’àmbit català

L’Oficina de Concursos duu a terme una tasca d’assessorament a 
les administracions amb l’objectiu que la contractació pública sigui el 
màxim de transparent. 

3.751 2.539 7

255

53
154

concursos publicats  
al Butlletí de Concursos,  
dels quals

corresponen a concursos 
convocats a Catalunya 

inscrits al butlletí 
de Concursos

convenis signats 
amb ajuntaments 
per a la redacció de 
bases de concursos 
de projectes

inscrits a la  
Borsa de Jurats 

intervencions de 
l’Oficina de Concursos 
fent al·legacions, 
assessoraments 
i impugnacions a 
plecs de licitacions 
publiques

designes fetes

1.363 

3. Un any d’activitat
3.1. Eix 1: una professió líder

Convocatòria d’un doble concurs per determinar l’estat de 
conservació dels habitatges d’Arraona-Merinals de Sabadell. 
El COAC, amb la col·laboració de l’Agrupació d’Arquitectes Experts 
Pericials, Forenses i Mediadors del COAC, ha convocat un doble 
concurs per determinar l’estat de conservació de 170 habitatges del 
Barri d’Arraona-Merinals de Sabadell. El primer, per seleccionar els 
arquitectes que redactaran el dictamen tècnic, i l’altre per contractar el 
servei de dos arquitectes mediadors per fer l’acompanyament durant el 
treball d’inspecció dels edificis.

Concurs de projectes per a la humanització de la plaça Corsini 
de Tarragona. Mercats de Tarragona ESPIMSA, amb la col·laboració 
del COAC, ha convocat un concurs amb l’objectiu de seleccionar una 
proposta d’humanització de la plaça Corsini de Tarragona, elaborada per 
un arquitecte o grup d’arquitectes, amb la previsió que el guanyador rebi 
amb posterioritat l’encàrrec de redacció del projecte d’execució.
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Control dels treballs professionals

A través del servei de Visat i registres, el COAC garanteix la correcció i integritat formal del 
treball professional segons la normativa aplicable al treball en qüestió, així com la identitat i 
habilitació professional de l’autoria del treball.

4.691 1,8% 

4.711 ↓22,5%
3.917.395 m2 17% 

999.546 m2 ↓11,6% 

8.025 ↓7,9% 

2.861.143 m2 18,6% 

col·legiats que han visat 
(1,8% menys que el 2019)

expedients visats  
(7,9% menys que el 2019)

superfície visada  
(17% menys que el 2019)
(superfície visada habitatge cau un 21% /  
no habitatg decreix 11,6%)

IITs Barcelona  
(22,5% menys que el 2019)

superfície de rehabilitació-reforma 
(superfície rehabilitació-reforma cau un 11,6%)

superfície d’obra nova 
(superfície obra nova cau 18,6%)

Nou Reglament de Visat, aprovat per la 
Junta de Govern el 6 de juliol després del 
període normatiu d’exposició pública. El 
Reglament defineix les condicions legals 
del tràmit de visat, adaptat a la normativa 
vigent, i s’ajusta a la nova realitat de la gestió 
telemàtica del visat.

Conveni de la Demarcació de Lleida amb 
la Peria per testejar el sistema d’Informe 
d’Idoneïtat Tècnica (IIT) en els expedients 
de llicències urbanístiques i comunicacions 
prèvies d’obres. L’objectiu de l’acord és la 
col·laboració del COAC en l’avaluació de la 
integritat dels documents que es presentin 
a l’Ajuntament en els expedients, així com 
l’assessorament dels interessats/es sobre la 
documentació a presentar.

Nou servei Llibre d’Ordres digital del 
CSCAE. El COAC ha posat a disposició 
dels col·legiats una nova eina informàtica 
per a la creació i gestió de Llibres d’Ordres 
Digitals. L’objectiu de l’aplicació és facilitar 
la generació de Llibres d’Ordres, agilitzant 
d’aquesta manera la feina de l’arquitecte. 
El Servei de Visat ha publicat una Guia per 
ajudar els col·legiats en la creació i registre dels 
seus Llibres d’Ordres Digitals, així com en la 
tramitació del seu visat a través del Portal de 
Tràmits.

3. Un any d’activitat
3.1. Eix 1: una professió líder

Assessorament jurídic sobre l’exercici de la professió

L’Assessoria Jurídica del COAC atén les consultes dels col·legiats 
relatives a l’exercici de la professió. Així mateix, revisa aquelles 
normatives que afecten l’exercici professional. 

2.585 41% 
38%
21%

assumptes consultats  
(81 més  
respecte el 2019)

sobre relacions amb  
les administracions

sobre exercici  
de l’arquitectura

sobre gestió  
professional

↑

↑

↑
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3.2.  
Eix 2: al servei de la societat
Treballem per aconseguir que els arquitectes i l’arquitectura 
siguin més valorats per la ciutadania. Per fer-ho, promovem el 
diàleg i la col·laboració, som una institució oberta al debat i amb 
capacitat d’influència per incidir en els reptes de la societat.

3.2.1.  
Promoure la renovació 
urbana

Signatura de la Declaració per un PNRU Jornades Arquitectura i Salut

El secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, i la degana del 
COAC, Assumpció Puig, han presidit la reunió del Consell Estratègic 
del Pacte Nacional per a la Renovació Urbana (PNRU), en la qual el 
Govern i els 14 ens tècnics i municipalistes que l’integren han signat la 
Declaració per un PNRU. 

D’aquesta manera, s’engega el procés d’elaboració del PNRU, que vol 
ser un marc de referència on consensuar les polítiques de rehabilitació 
urbana els propers anys, integrant vessants com la sostenibilitat, 
l’eficiència energètica, la mobilitat associada a les noves tecnologies o 
els nous instruments de governança. 

El confinament ha evidenciat la necessitat de donar resposta des de 
l’arquitectura i l’urbanisme als requeriments de benestar i salut de les 
persones, i ha impulsat amb força diverses iniciatives que des de fa 
temps promouen una visió més humanitzada dels entorns urbans i 
edificats.

Per conèixer l’estat actual de la qüestió i les línies a seguir en el futur, el 
COAC, amb l’impuls de l’agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AUS) 
i el Grup de Treball de Salut i Arquitectura, ha organitzat les jornades 
Arquitectura i Salut.

L’objectiu ha estat crear un espai de reflexió entre diversos representants 
institucionals i tècnics del sector públic i privat, així com amb mitjans de 
comunicació, per debatre i impulsar un canvi cap a la introducció dels 
criteris tècnics arquitectònics i constructius que afavoreixen el benestar i 
la salut de les persones tant en els edificis com en els espais públics.

3. Un any d’activitat
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3. Un any d’activitat
3.2. Eix 2: al servei de la societat

Participació en l’Agenda Urbana de 
Catalunya

Potenciar la rehabilitació d’espais. Engeguem un cicle per parlar de 
les Superilles a Barcelona

Reunions institucionals 

L’Agenda Urbana de Catalunya ha iniciat la 
segona fase del seu procés participatiu i, 
com en la primera, el COAC torna a ser part 
activa en el seu procés. En aquesta ocasió, 
s’ha realitzat una de les Comissions tècniques 
de l’Assemblea Urbana de Catalunya, on s’ha 
exposat la proposta de configuració dels Grups 
de treball, un pas més per poder iniciar els 
treballs de redacció de l’Agenda Urbana.

A més de ser membre de l’Assemblea Urbana, 
el COAC forma part de la Comissió tècnica 
dels representants dels agents de la societat. 
En aquesta comissió participen l’acadèmia i el 
coneixement,  col·legis professionals, el tercer 
sector, sindicats i sector productiu, entre 
d’altres.
 

A través del a Setmana d’Arquitectura i les 
respectives Festes d’Arquitectura i els Grups 
d’Arquitectes de la Demarcació de Barcelona, 
s’ha volgut reivindicar la conservació i 
rehabilitació d’espais i edificis de la ciutat. A 
partir d’un espai singular de cada districte 
de Barcelona, les festes han buscat aportar 
reflexions des d’un punt de vista sociocultural 
i d’innovació social que demostri com 
l’arquitectura i el col·lectiu dels arquitectes 
poden contribuir a la millora dels barris. En 
aquest sentit, cada festa organitza tallers per 
fer des de casa i accions participatives. 
 

La irrupció de la COVID-10 ha posat en 
evidència que la ciutat necessita ser repensada 
i que s’han d’aplicar noves polítiques per 
adaptar-la a les noves sol·licituds de la 
ciutadania, una de les quals es basa en el 
projecte Superilles. Per parlar sobre aquest gran 
projecte urbanístic de futur i la reforma urbana 
que es vol per a la Barcelona del segle XXI, s’ha 
organitzat el cicle de debats “Superilles: cap a 
un nou model de ciutat”.

Amb Metropolis.org, Cíclica i HolaDomus, 
entre d’altres, amb l’objectiu de incorporar 
coneixement,  per poder desenvolupar línies 
estratègiques en relació a la renovació urbana.
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3.2.2.  
Apropar la tasca dels 
arquitectes a la ciutadania

Nou portal arquitecturacatalana.cat Educació i espais saludables

El 2020 el COAC ha estrenat arquitecturacatalana.cat l’arxiu digital 
d’arquitectura catalana moderna i contemporània. L’objectiu és fer 
més accessible el patrimoni arquitectònic català tant als arquitectes 
com a la ciutadania.

El web neix com un ens viu que s’anirà actualitzant i ampliant, 
incorporant les obres contemporànies de més interès, alhora que 
s’ampliarà progressivament cap al passat. 
Es nodreix de múltiples fons, principalment de la generositat 
de despatxos d’arquitectura i fotògrafs, però també de la Guia 
d’Arquitectura Moderna de Catalunya 1880-2007 i part del registre 
del DOCOMOMO, la revista Quaderns entre d’altres publicacions o 
premis arrelats a Catalunya com els Premis FAD i l’internacional EU 
Mies Awards, a més de l’Arxiu Històric del COAC.

El poden consultar més de 2.600 obres de l’àmbit geogràfic 
català, corresponents a 1.400 arquitectes i estudis d’arquitectura, 
construïdes entre el 1838 –any de construcció de la primera 
xemeneia industrial de Catalunya–  i l’actualitat. 

Ja fa temps que el COAC ha assumit el compromís de treballar 
amb el col·lectiu docent per adaptar els espais escolars a les noves 
tendències educatives. N’és un bon exemple la jornada ‘Nous 
espais, nous aprenentatges’, que va organitzar el 2019 de la mà del 
departament d’Educació, amb el qual des d’aleshores col·labora.

L’experiència col·laborativa de transformar el pati d’un centre 
educatiu
A través del seu Grup d’Arquitectes del Baix Llobregat, i l’IES Josep 
Lluís Sert de Castelldefels, la Demarcació de Barcelona ha impulsat 
un projecte per adaptar el pati del centre educatiu a la COVID-19 i 
habilitar-lo per poder-hi fer classe. Amb la participació dels alumnes, 
s’han  construït peces de mobiliari per al pati del centre per afavorir 
les activitats a l’aire lliure per mitigar el contagi de la COVID-19 i 
millorar la qualitat d’aquest espai.

El projecte vol posar èmfasi en la necessitat de crear ponts entre la 
comunitat educativa i l’arquitectura que afavoreixin aquests canvis.

3. Un any d’activitat
3.2. Eix 2: al servei de la societat
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Apropar l’arquitectura a la societat  
amb la Setmana d’Arquitectura

Arquitectours

La Setmana d’Arquitectura és una iniciativa 
impulsada per la Demarcació de Barcelona del 
COAC, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 
Mies van der Rohe, en col·laboració amb BB 
Construmat i ArquinFAD. 

La situació viscuda el 2020 ha obligat a 
reformular les activitats que s’estaven 
organitzant per transformar les iniciatives en 
accions virtuals per poder fer des de casa. Així, 
el COAC hi ha participat amb l’organització de:

- “Arquitectura a les Aules, aprendre des 
de casa”, posant a disposició de famílies 
i escoles tallers online elaborats per 
professionals de l’arquitectura i que els 
infants poguessin fer des de casa.

- Festes d’Arquitectura, per reflexionar sobre 
l’entorn construït i contribuir a millorar els 
barris. Cada festa ha organitzat tallers per fer 
des de casa i accions participatives.

Arquitectours és una iniciativa nascuda 
el 2014 que té per objectiu de promoure i 
donar visibilitat a l’arquitectura i al treball 
dels arquitectes i apropar-los a la societat. 
Es tracta de rutes guiades a edificis i espais 
habitualment no visitables, realitzades per 
arquitectes voluntaris.

Al 2020 s’ha realitzat una ruta guiada per les 
passarel·les del riu Segre, organitzat per la 
Demarcació de Lleida.

48 
tallers en línia

festes

visualitzacions
 web

visualitzacions 
web

arquitectes 
col·laboradors

2.056 

13.826 

36 

16 

3. Un any d’activitat
3.2. Eix 2: al servei de la societat

3.2.3.  
Transmetre els valors 
socials i culturals de 
l’arquitectura
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Acció cultural COAC

16/01/20 – 08/03/21 

EXPOSICIÓ “PER DURAR” 
Debat al voltant del treball de més d’un centenar de dones que, du-
rant les tres primeres setmanes de març del 2018, van participar en 
les feines de restauració dels arrebossats tradicionals en la concessió 
Allou-Sana, al poblat de Tangassogo (Tiébélé), situat al sud de Burkina 
Faso. 
Comissariada per Carlos Quintáns. Projecte impulsat per Toni Cumella i 
Albert Faus. 
El 5 de març es va presentar la publicació, recull amb diferents escrits 
d’arquitectes i col·laboradors i il·lustracions amb imatges de diferents 
fotògrafs, del treball realitzat en aquest projecte..

197
actes culturals  
(142 menys respecte 2019)
(8.370 assistents)

exposicions  
(178 menys respecte 2019)
(4.320 assistents, estimatiu)

30

Llistat d’actes culturals

06/02/20 – 31/03/20 a Lleida
06/10/20 – 05/02/21 a Girona 

ITINERÀNCIA EXPOSICIÓ DELS 50 ANYS 
DE L’ARXIU HISTÒRIC  
Exposició de gran format que reuneix l’obra 
d’un centenar d’arquitectes, una oportunitat 
única per veure juntes les peces més 
emblemàtiques dels fons que conserva 
l’Arxiu Històric del COAC, coincidint amb la 
celebració dels seus 50 anys, a través dels 
quals s’explica la història de l’arquitectura del 
nostre país.

3. Un any d’activitat
3.2. Eix 2: al servei de la societat

13/02/20 – 17/04/21  

COL·LECCIONS COAC.19 / JUJOL I EL 
DIBUIX  
La primera mostra amb dibuixos de 
l’arquitecte Josep Maria Jujol a les 
comarques de Tarragona i que ha ensenyat 
dibuixos fins ara mai vistos,  una setantena 
de dibuixos, molts dels quals han vist la 
llum per primera vegada, i que han mostrat 
projectes de les províncies de Tarragona i 
Barcelona.
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12/05/20 – 30/06/20

CICLE “MANERES D’HABITAR” 

Cicle de conferències en línia amb l’objectiu de reflexionar sobre 
l’arquitectura generada en relació a l’acte d’habitar. S’ha parlat de 
cases particulars, de col·lectius, dels arquitectes i la seva relació amb 
l’habitatge, de diferents cultures i la seva relació amb l’espacialitat, i 
altres qüestions relacionades.
12 de maig - “Casa La Ricarda d’Antonio Bonet Castellana. Un territori 
formalitzat”, amb Ricardo Flores”
19 de maig - “Mil cases a casa teva”, amb Arquitectes de Capçalera
26 de maig - “Habitar en la imatge”, amb Marta Peris
2 de juny - “De totes maneres”, amb Francesc Pla i Eva Serrats, Leve
9 de juny - “Arne Jacobsen a través de l’habitatge”, amb Félix 
Solaguren-Beascoa
16 de juny - “Habitar en comunitat”, amb LaCol
30 de juny - “Precedents i herències de 10 anys del Màster 
d’Habitatge. Construint una visió global de l’habitar”, amb Zaida Muxí i 
Josep Maria Montaner

09/07/20

PRESENTACIÓ DEL VEREDICTE DE LA 
MOSTRA DE BARCELONA I DEL VALLÈS 
 
La Demarcació de Barcelona ha donat a 
conèixer en un acte als Jardins d’Interior 
d’Illa de la Torre de les Aigües, a la Dreta de 
l’Eixample de Barcelona, en un acte restrin-
git, per complir les mesures de seguretat, 
amb retransmissió en línia. Un concert de la 
mà del Grupo SIFU va acompanyar la troba-
da, que es va poder gaudir presencialment 
des dels balcons de l’illa, compartint així tota 
la tasca d’arquitectes i músics amb el veïnat, 
en una aposta decidida per apropar la cultura 
malgrat el distanciament que exigeix la situa-
ció actual.

15/10/20 – 10/12/20 

2A EDICIÓ DEL CICLE “HÀBITAT” 

L’arquitectura ha de reconsiderar l’ús massiu 
dels recursos i començar a entendre el territori 
com un hàbitat a restaurar. En aquesta 2a 
edició del cicle, i sota el títol “Les primeres 
passes”, els arquitectes Ferran Vizoso, Jesús 
Cardona i Carlos Bergillos han comissariat 
un cicle de conferències per debatre sobre 
el paper que pot tenir l’arquitectura per 
reduir la demanda de recursos, restaurar 
els ecosistemes per fer més habitable el 
nostre entorn i dinamitzar noves formes de 
cooperació social.
15 d’octubre – Recursos
12 de novembre – Biosfera
10 de desembre – Economia

3. Un any d’activitat
3.2. Eix 2: al servei de la societat

Llistat d’actes culturals

06/11/20 – 05/01/21
 
EXPOSICIÓ DELS “PREMIS FAD 2020” 

Mostra els projectes seleccionats, finalistes i 
guanyadors dels Premis FAD d’Arquitectura 
i Interiorisme 2020, en les seves quatre 
categories: Arquitectura, Interiorisme, Ciutat 
i paisatge i Intervencions Efímeres. La 
mostra també inclou els projectes finalistes i 
guanyadors dels Premis FAD Internacionals, 
dels Premis FAD de Pensament i Crítica 
i dels Premis Habitàcola per a estudiants 
d’arquitectura i disseny.
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DIVULGACIÓ DE L’ARQUITECTURA. MOSTRES I PREMIS D’ARQUITECTURA NOVA PUBLICACIÓ DE LA REVISTA QUADERNS 
 

La revista del COAC Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme ha publicat 
un nou número, 272, titulat Tècniques cosmètiques. Dirigit pels 
arquitectes Nuria Casais i Ferran Grau, el nou Quaderns reflexiona 
sobre la gestió cosmètica del llenguatge arquitectònic en el  context 
europeu, confrontant la idea d’ordre i la d’ornament.

3. Un any d’activitat
3.2. Eix 2: al servei de la societat

Llistat d’actes culturals

57

149 79

obres presentades

obres presentades obres presentades

23a edició dels Premis d’Arquitectura de 
les Comarques de Girona 2020

3a edició de la Mostra d’Arquitectura de Barcelona 8a edició de la Mostra d’Arquitectura del Vallès

obres guardonades 
(entre les 22 seleccionades)

obres guardonades obres guardonades 

obres seleccionades
obres seleccionades

13

12 6

16 8

El COAC té com a funció destacable mostrar la tasca professional dels 
arquitectes per a la difusió, en el conjunt de la societat, dels valors de 
l’arquitectura.

A través de les Mostres i Premis d’Arquitectura es posa en valor la 
l’arquitectura feta al nostre territori així com l’excel·lència i l’esforç 
col·lectiu dels professionals. 
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3.2.4.  
Preservar i divulgar els nostres fons 
patrimonials culturals

3. Un any d’activitat
3.2. Eix 2: al servei de la societat

Custòdia i difusió dels fons 
professionals

Riquesa documental al servei dels 
arquitectes i la ciutadania

L’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya és un dels centres de 
documentació més importants d’Europa, 
que custodia els fons professionals de prop 
de dos-cents arquitectes l’obra dels quals 
esdevé fonamental per comprendre la 
història de l’arquitectura al nostre país.

El conjunt documental dipositat al Col·legi 
estableix un complet mapa que permet 
representar l’aportació dels mestres d’obra 
des dels temps de la Renaixença fins a 
l’arquitectura dels nostres dies

La Biblioteca del COAC és la segona 
d’Europa en nombre de volums. Les seves 
cinc seus acumulen més de 180.000 
referències, un nombre prou eloqüent que 
demostra el patrimoni que tenen a la seva 
disposició els col·legiats i la ciutadania, i 
aquesta riquesa documental la converteix en 
un referent ineludible de l’arquitectura. 

Fons en catalogació  
(Bosch Aymerich, Ribas Piera, Fargas/Tous, 
Clotet/Tusquets/Paricio, Llorca, Puig Torné, 
Ignasi Bosch Reitg, Ribot, MBM i Ferran Galí)

exposicions amb préstecs 
provinents de l’Arxiu 
Històric i Fotogràfic

4.044 1.712consultes en línia  
(5% més respecte 2019)

lectors a sala  
(61% menys  
que el 2019)

consultes presencials  
(48% menys respecte 2019)

préstecs  
(52% menys 
que el 2019)

volums consultats
(52% menys 
que el 2019)

llibres incorporats  
(173.797 total de llibres)

revistes incorporades  
(27.258 total de revistes)

nous fons  
(Josep Maria Pericas Morros i 

Manuel Martín Madrid)

327 4.847

1.684

699

1.140
9

2
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3.2.5.  
Reforçar la veu del col·lectiu 

Presència als mitjans  
de comunicació

Nous perfils a les xarxesEspecial atenció a les xarxes socials

S’ha treballat per enfortir la veu de l’arquitecte en la societat, amb 
declaracions, entrevistes, articles i presència en debats.

El 2020, el COAC ha obert nous perfils 
d’Instagram:

Amb motiu del Dia Mundial de l’Arquitectura, 
s’ha obert el perfil @arquitecturacatalana, 
un espai on conèixer, descobrir i gaudir de 
l’arquitectura moderna i contemporània 
de Catalunya que hi ha recollida al web 
arquitecturacatalana.cat.

Sant Jordi ha estat el tret de sortida del 
perfil @coacatalunya, des del qual s’ha 
convidat a viure una Diada en format virtual 
amb la recomanació de títols d’arquitectura.

Principals temes d’interès: dades de Visat, actualitat relativa a la 
pandèmia, posicionament del col·lectiu a la societat i lobby davant 
l’administració pública (especialment durant la pandèmia), Renovació 
Urbana, Setmana d’Arquitectura, continguts culturals i divulgatius 
(Jueves de Arquitectura), Mostres Vallès i Barcelona, Premis 
d’Arquitectura de Girona, formació gratuïta.

268 95.705notícies publicades al web

seguidors als diferents 
perfils de xarxes 
socials del COAC  

(un 15% més que el 2019)

aparicions en premsa  
(2% més que el 2019)2.014

Twiter Facebook Linkedin Instagram Youtube

33.525

25.982

10.796

23.702

1.700

3. Un any d’activitat
3.2. Eix 2: al servei de la societat
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Fem evolucionar el COAC per alinear-lo amb les necessitats de 
present i de futur del col·lectiu d’arquitectes. Volem ser una 
organització contemporània, útil i innovadora, amb una gestió 
eficient dels recursos. Volem oferir uns serveis d’alt valor afegit, 
pensats per a un col·lectiu en constant evolució.

3.3.  
Eix 3: amb una organització 
transformada

3.3.1.  
Dur a terme la transformació digital

El 2020 ha estat un any central per a la transformació digital del 
COAC cap a un COAC 5.0, la qual s’ha basat en dos pilars bàsics: la 
Cultura (ser digital) i la Innovació (fer digital).

3. Un any d’activitat

Cultura digital

El COAC ha iniciat una transformació digital 
on les persones, la cultura, la tecnologia i 
l’empresa s’uneixen amb l’objectiu d’impactar 
en l’ADN de tots nosaltres amb una sòlida 
cultura digital.

L’estratègia és posar les persones al centre. 
En aquest camí cap al COAC 5.0, s’ha 
treballat amb una metodologia específica de 
Transformació Digital on l’equilibri entre tots 
els àmbits és clau

7 sessions de transformació digital per 
al personal per promoure i sensibilitzar del 
canvi cultural i generar un canvi de mindset 
adequat per treballar en un context proactiu 
d’innovació. 

Identificació de l’estat de maduresa 
digital del COAC així com les habilitats 
necessàries per desenvolupar la 
transformació. 

Capacitat de 
transformació

Transformació 
del negoci

Capacitat 
d’innovació

Excel·lència 
en TIC

Excel·lència en 
les operacions

Eficiència en el 
lloc de treball

Centrat 
en el client
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3. Un any d’activitat
3.3. Eix 3: amb una organització transformada

Innovació Digital

L’estratègia de treball bimodal ha estat clau 
per iniciar el camí de la transformació cap 
a un COAC 5.0 on la innovació tecnològica 
ha començat a ser part del seu mindset: 
treballar per la millora dels serveis (model 
tradicional) i treballar el HUB d’innovació 
tecnològica del COAC 5.0 (model 
d’innovació).

(Office 365: Teams, Sharepoint, Onedrive, Planner, OneNote) 
facilitant la compartició d’informació, treball online en mobilitat, 
creació de calendaris per optimitzar la gestió d’esdeveniments del 
COAC, onlines i híbrids, eines pel desenvolupament online de Juntes 
Directives i assemblees.
Objectiu: millora de la productivitat i eficiència.

Reorganització de serveis d’operacions TIC, Centraleta virtual per a 
totes les demarcacions, renovació de les comunicacions wifi virtual, 
externalització de serveis de gestió de sistemes, actualitzant les 
tecnologies internes a les noves tendències del mercat.

Formacions al personal per dur a terme 
la transformació digital interna mitjançant 
la creació d’un entorn col·laboratiu basat en 
Office 365: formacions en lideratge agile, 
organització Lean, altres. 

COVID i acceleració de la Transformació 
Digital per la COVID que el COAC ha hagut 
de dur a terme, forçant, al mes de març, la 
posada en marxa del teletreball per a tot el 
personal (més de 150 llocs de treball), amb 
l’acceleració de les inversions destinades a 
la renovació d’equipaments, prevista durant 
els anys 2020-2022, per aconseguir en una 
setmana la mobilitat necessària per continuar 
donant servei als col·legiats.

6 iniciatives principals per treballar amb eines 
col·laboratives 

iniciatives de millora de les Infraestructures i 
comunicacions del COAC5

93

50
projectes de 

transformació social  
(8% iniciatives aturades

 per efecte COVID)

projectes 
finalitzats el 2020
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3. Un any d’activitat
3.3. Eix 3: amb una organització transformada

Optimització dels processos de tràmits, optimització de processos 
financers de gestió de compres i vendes-facturació, definició 
d’indicadors, signatura digital basada en firma cloud – productivitat en 
mobilitat-, optimització del processos de relació amb els col·legiats.

Nova plataforma de gestió d’atenció al Col·legiat que permet la gestió 
de l’activitat diària i la seva analítica posterior; la definició d’un nou 
model de secretaria més àgil amb informació a l’abast de totes les 
demarcacions del COAC.

5 grans iniciatives al voltant de la millora de processos 
i la incorporació de nous que han facilitat la 

digitalització de diverses àrees i serveis

iniciatives dins de la plataforma CRM
(Gestió de la relació amb els col·legiats) 2

Evolució Àrea TIC

La reorganització de l’Àrea TIC ha estat clau per a l’alineació 
amb l’estratègia del COAC: amb una nova direcció i estructura 
organitzativa i més formació als equips per al canvi cultural-
tecnològic i noves metodologies agile. 

Dins de la nova estructura organitzativa s’ha posat focus en la 
subàrea TIC multimèdia, necessària per la posada en marxa d’un 
model d’esdeveniments online i híbrids. 

5.787 

7.939 
15.793  

inscrits

assistents en 
directe

visualitzacions 
Youtube

491
actes on line

Tipologia d’actes:

40%
31%
24%
2%
3%

d’exercici professional

institucionals

culturals

culturals/exercici de la 
professió

altres/divulgació

El nou format d’actes s’ha traduït en un augment dels nombre de 
subscriptors del canal Youtube, amb un augment del 78% entre els 
mesos de maig i desembre, finalitzant l’any amb 1.687 subscriptors.
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3.3.3.  
Tenir cura del patrimoni

3.3.2.  
Incrementar el sentiment de pertinença dels treballadors 

Continuem el Projecte 10 fites, 10 citesMillora del servei de correu col·legial

Estratègia de ciberseguretat

La dada com a actiu de valor del COAC

Acompanyament durant el teletreball

Millora de la cultura corporativa

Projecte iniciat el 2019 amb activitats conjuntes de la Junta de Govern i directives amb el 
personal laboral. El 2020 s’han, malgrat la pandèmia i el conseqüent confinament, s’han pogut 
dur a terme 4 trobades en les quals s’ha realitzat un taller de respiració i cant; una xerrada 
amb Xavier Marcet sobre estratègia, innovació i transformació d’empreses; una lectura de 
poesia i arquitectura amb l’arquitecta-poeta Cristina Álvarez, i un concurs de fotografia amb el 
medi ambient com a temàtica.

En el marc dels projectes de transformació 
digital en els quals està immers el COAC, 
s’ha iniciat el canvi de plataforma i proveïdor 
de correu electrònic col·legial, amb l’objectiu 
d’aconseguir una millora substancial en la 
qualitat del servei.

La posada en marxa de noves tecnologies 
associades a les infraestructures i 
comunicacions, ha permès redissenyar una 
estratègia on el control de la seguretat, 
millorant el control d’accés online a la 
informació del COAC des de qualsevol seu.

Creació de l’expedient 360 del col·legiat 
i resta de vinculacions, per disposar d’un 
entorn BIGDATA integrat amb informació 
en temps real, que permeti en els propers 
anys desenvolupar analítica avançada. 
D’aquesta manera es podran oferir serveis 
personalitzats i innovació tecnològica.

Amb la instauració forçada del teletreball, s’ha treballat en l’elaboració d’eines de detecció 
i suport en riscos psicosocials. S’ha elaborat una guia de bones pràctiques amb mesures 
preventives per dur a  terme el teletreball i una per al benestar emocional, s’han fet 
recomanacions periòdiques sobre salut durant el confinament i s’ha establert una política de 
desconnexió digital. 

S’ha engegat un estudi del clima laboral per conèixer percepcions i punts de vista del personal 
sobre diferents aspectes de l’organització. L’objectiu és, a partir dels resultats, elaborar un pla 
d’acció per impulsar millores i canvis que beneficiïn, millorin la cultura corporativa i enforteixin 
l’organització.

En el marc del Pla Patrimonial del COAC 2019-2022, al 2020 s’han 
realitzat les actuacions següents:

- Plaça Nova: extracció del fibrociment del vestíbul i l’espai Picasso, 
localitzat als conductes de climatització i al fals sostre. Es tracta del 
fibrociment que encara quedava a l’edifici, procedent dels materials 
amb què s’havia construït l’obra, l’any 1962. 
També s’han adequat les infraestructures de telecomunicacions.

- Carrer Arcs: adequació de les infraestructures de telecomunicacions.
- Girona: finalització de les obres de l’ala de Visat i el seu Arxiu 

per transformar-los en espais més polivalents i d’usos múltiples, 
augmentant així les seves possibilitats d’ús. 
També s’ha adequat l’Aula de Formació, s’han adequat les 
infraestructures de telecomunicacions i renovat el paviment de la 
planta 4a.

- Vic: adequació de les infraestructures de telecomunicacions.
- La Seu d’Urgell: finalització de l’obra d’adequació de la seu.
- Tarragona: renovació dels banys de la planta baixa i soterrani, 

sectorizació dels quadres elèctrics, adequació de les infraestructures 
de telecomunicacions, ignifugat de les bigues metàl·liques de la 
Biblioteca i renovació de la climatització.

3. Un any d’activitat
3.3. Eix 3: amb una organització transformada
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RESPONSABILITAT 
SOCIAL  
CORPORATIVA

4
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SOC COAC, Servei d’Orientació 
Col·legial

Ajuts a la Cooperació 

El 2020 s’ha creat el Servei d’Orientació 
Col·legial, un projecte adreçat al col·lectiu 
d’arquitectes col·legiats que ofereix suport 
econòmic, assessorament i suport personal i 
d’orientació professional.

El servei està format per un grup gestor 
que es reuneix periòdicament per analitzar i 
avaluar les sol·licituds. Durant el 2020, s’han 
realitzat 33 reunions per organitzar el servei, 
analitzar el casos presentats i introduir 
millores en la gestió. 

Contribuir a la millora de les condicions de 
vida de comunitats o grups de població 
desfavorits mitjançant la Cooperació és una 
ferma voluntat del COAC davant la seva 
responsabilitat social corporativa.

En aquesta línia, l’any 2013 el COAC va iniciar 
la convocatòria anual d’un concurs per a la 
concessió d’ajuts a projectes de cooperació 
per al desenvolupament local i internacional 
relacionats amb l’arquitectura i l’urbanisme. 
Poden optar a aquests ajuts les associacions, 
ONGs, fundacions i altres entitats sense 
ànim de lucre que treballin en el camp 
de la cooperació al desenvolupament 
local i/o internacional i comptin per a això 
amb arquitectes col·legiats entre els seus 
col·laboradors, siguin assalariats, voluntaris 
o amb contracte de prestació de serveis 
professionals. 

S’ha decidit adjudicar els ajuts, per un import 
total de 47.000 euros, a les següents entitats:

De caràcter local
- Conviure Net: Condicionament del local 

“Conviure Net: rentem la roba a qui més ho 
necessita”.

- Fundació Contorno Urbano: Construcció 
col·lectiva d’un equipament sociocultural i 
comunitari de les Planes i la Florida.

- Oasiurbà. Punt Raval (fase VI): 
Transformació social des de l’habitatge.

- La Titaranya: Adequació de locals socials al 
Centre Històric de Valls.

De caràcter internacional
- Terrachidia: Rehabilitació de la porta d’accés 

al ksar d’Ouled Driss (Marroc).
- Associació per al desenvolupament de 

Bantandicori: Equipament per a la comunitat 
educativa de Diatock (Senegal).

- Emsimision: Construint vida a Burkina Faso.

182
persones ateses 

4. Responsabilitat Social Corporativa

96.571,66 € 
d’ajuts directes 

assignats

Arquitectes en Acció 

La situació d’excepcionalitat viscuda ha impulsat a cercar opcions 
de suport enfocades a ajudar els col·lectius més afectats per la crisi 
sanitària. Així, s’han impulsat diferents campanyes col·laboratives per 
intentar pal·liar els efectes de la crisi.

- Producció de material sanitari amb impressores 3D
S’ha fet una crida a qui tingués impressora 3D per afegir-se a l’equip 
del COAC, encapçalat per l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials, 
Forenses i Mediadors, per produir material sanitari. Per a aquesta 
iniciativa s’ha comptat amb la col·laboració de la Cooperativa Jordi 
Capell, que ha facilitat de forma gratuïta l’acetat. I des del COAC ens 
hem fet càrrec del cost del plàstic que ha calgut comprar.

- Adaptació “Arquitectura a les Aules” per aprendre des de casa.
S’han reconduït activitats que permetessin enriquir el coneixement 
des de casa. S’ha reformulat el projecte “Arquitecura a les Aules” de la 
Demarcació de Barcelona per apropar l’arquitectura a infants i joves.
Per enriquir la iniciativa, s’ha animat a la participació dels col·legiats 
per enviar una proposta de taller que els infants poguessin fer des de 
casa.

- Recollida solidària de llibres per a pacients de COVID-19.
Amb la col·laboració de la Cooperativa Jordi Capell, i amb l’impuls de 
la Demarcació de Barcelona, s’ha posat en marxa una campanya de 
recollida solidària de llibres a domicili per fer-los arribar a pacients 
ingressats per COVID-19. El material recollit s’ha adreçat a l’Hotel-
Hospital-HDOM, l’hotel medicalitzat depenent de l’Hospital Clínic.
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Convenis i col·laboracions d’àmbit social

Convenis

Aura Fundació
El COAC continua col·laborant amb la Fundació Privada Projecte 
Aura i disposa dins l’equip de personal del Col·legi d’una persona amb 
discapacitat intel·lectual, participant d’Aura Fundació. 

ASINCA
S’ha signat un conveni amb l’Associació Catalana d’Enginyeria i 
Arquitectura (ASINCA) per actuar conjuntament en la defensa de 
l’exercici digne de la professió d’arquitecte. 
En virtut del conveni, es crea un grup de treball amb representats 
de cada institució per unir estratègies i establir accions en tots 
els àmbits i vessants de la professió, amb especial atenció a la 
contractació pública.

Fundación Grupo SIFU
Conveni dirigit a contribuir a la normalització i impuls de la inserció 
laboral de les persones amb discapacitat i a promoure la seva plena 
integració. 

Es fan activitats de formació, assessorament, sensibilització, etc., 
com el concert inclusiu dut a terme durant l’acte del veredicte de la 
3a Mostra d’Arquitectura de Barcelona i 8a Mostra d’Arquitectura del 
Vallès.

4. Responsabilitat Social Corporativa

Segell Consta
Consta és un registre d’empreses de la construcció que té per 
objectiu donar visibilitat a aquelles empreses i autònoms que fan una 
aposta clara per valors com la formació del personal, qualitat, atenció 
al client, transparència i responsabilitat. El COAC hi participa com a 
membre del Consell Assessor de la Fundació Privada per l’Ordenació 
del Sector de la Construcció a Catalunya.

Càritas Diocesana de Girona i Fundació SerGi
La Demarcació de Girona continua col·laborant amb Càritas 
Diocesana de Girona i la Fundació SER.GI, amb qui té convenis de 
col·laboració per treballar conjuntament per al dret a l’habitatge.

Càritas Diocesana de Tortosa
La Demarcació de l’Ebre ha signat un conveni de col·laboració per 
enfortir la cooperació institucional en matèria d’habitatge i fer més 
eficaces les accions de suport i promoció social per als casos en risc, 
situació de pobresa o exclusió social a les Terres de l’Ebre.

Fundació Astrid 21 
El conveni té per objecte definir les accions concretes de 
col·laboració entre la Demarcació de Girona i GRUP INCORPORA 
GIRONA, en el marc del Programa Incorpora de l’Obra Social “la 
Caixa”, per tal d’afavorir una major incorporació de les persones amb 
risc d’exclusió al món laboral i promoure la Responsabilitat Social 
Empresarial.

Assisgrup
El conveni té per objectiu establir un marc estable de relació entre la 
Demarcació de Girona i Assisgrup, a través del qual els arquitectes 
col·legiats podran fer servir els serveis de l’entitat, entre els quals hi 
ha la figura del treballador social. 
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Col·laboracions

Fundació Contorno Urbano
La Fundació Contorno Urbano i la Demarcació de Barcelona, a través 
del seu Grup d’Arquitectes de L’Hospitalet, han impulsat un projecte 
per adaptar el Parc del Mirador de L’Hospitalet, un solar situat entre 
els barris de la Florida i Sant Josep. 
El solar era una parcel·la municipal en desús, molt degradada, que 
s’ha anat recuperant de manera comunitària en un projecte liderat 
per la Fundació Contorno Urbano anomenat MODUL. 

Millora Jardins Torre de les Aigües
L’acte del veredicte Mostra d’Arquitectura Barcelona i Vallès s’ha 
coordinat amb el Grup d’Arquitectes de l’Eixample, Associació de 
veïns i veïnes de la Dreta de l’Eixample i Cor Eixample, entitat que 
impulsa el comerç de proximitat. Arrel de les sinergies conjuntes s’ha 
incentivat una demanada veïnal d’adequació de l’interior d’illa que 
ha patit una degradació de l’espai públic important. La millora es va 
centrar en la neteja de tots els grafitis de l’entorn, canvi de la sorra i 
terraplenat, així com el canvi de l’aigua de la bassa. 
Arrel  d’aquesta activitat conjunta estem analitzant estratègies 
innovadores per millorar l’espai públic i fer compatible el bany amb el 
confort acústic del veïnat.

4. Responsabilitat Social Corporativa

Fundació Joan Noguera i TirGi
La Demarcació de Girona col·labora amb les dues entitats socials 
per a la contractació de serveis de neteja puntuals així com per a la 
recollida de residus i el seu reciclatge.

Associació Down Lleida
La Demarcació de Lleida i Down Lleida col·laboren en el 
desenvolupament d’accions per promoure i afavorir la integració 
social de persones amb discapacitat.
Al 2020 s’ha formalitzat un contracte laboral d’un jove de l’Associació 
al departament d’administració de la Demarcació per desenvolupar 
tasques de suport a comptabilitat i a l’arxiu.

Millora dels Jardins CAS Sarrià
El CAS de Sarrià és un servei de l’Ajuntament de Barcelona, 
especialitzat en el tractament de les addiccions. Per trencar amb 
l’estigmatització de les persones usuàries, vol obrir el seu jardí a 
tota la ciutadania i compartir els coneixements sobre jardineria i 
horticultura.
Així, el CAS Sarrià i el COAC a través del Grup d’Arquitectes de 
Sarrià-Sant Gervasi, han iniciat un treball conjunt per seguir millorant 
el jardí. Fruit d’aquesta col·laboració, s‘ha definit un pla director 
d’intervencions per a la seva millora. 

40MEMÒRIA COAC 2020



Contribució del COAC a la sostenibilitat

4. Responsabilitat Social Corporativa

El paper dels arquitectes en la materialització dels ODS és clau. Els objectius que s’aborden estan directament vinculats amb l’arquitectura, com 
són la salut, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, l’habitatge o la lluita contra el canvi climàtic. 

El compromís del COAC s’ha dut a terme amb l’impuls de més de 230 iniciatives per contribuir a la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

230
iniciatives 9

19
17
3
39
91

3
20
7
9
5
17

Salut i Benestar Reducció de les desigualtats

Educació de Qualitat Ciutats i comunitats sostenibles

Igualtat de Gènere Acció climàtica

Energia neta i 
assequible

Vida terrestre

Treball digne i creixement 
econòmic

Pau, justícia i institucions 
sòlides

Indústria, innovació, 
infraestructures

Aliança pels objectius

El COAC té un ferm compromís per al desenvolupament inclusiu, 
sostenible i pròsper.
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Com contribuïm a la sostenibilitat

4. Responsabilitat Social Corporativa

Eina Espais Saludables OCT
Difusió de coneixements i criteris per a 
l’elaboració de projectes amb aproximació 
a la identificació dels principals factors 
ambientals que condicionen la qualitat dels 
espais interiors.

Enquesta teletreball
Per conèixer l’estat anímic i satisfacció amb 
les mesures implementades de teletreball i 
conèixer les necessitats de futur per establir 
una política híbrida de treball presencial i 
teletreball.

Enquesta clima laboral
Implementar una enquesta per mesurar 
aspectes clau de l’organització i posada en 
marxa d’accions.

Fons europeus
Posar en marxa aquelles iniciatives 
vinculades a l’aprofitament dels Fons 
europeus destinats a promoure la 
rehabilitació energètica, el pacte verd i la 
digitalització a través de la generació de 
documentació i acció política.

Pla Estratègic Escola Sert
Per actualitzar i potenciar l’Escola en base a les necessitats dels 
arquitectes.

Premi AADIPA
ublicació llibre IV edició, accions de divulgació i llançament de la V 
edició.

Premis AJAC XII
Convocatòria i lliurament de la 12a edició del Premis AJAC.

Pla de capacitació
Programa Desenvolupament Lideratge.

ArquiEscola
Desplegament del projecte educatiu del COAC als centres educatius i 
participació en el programa “Magnet”.

Capacitació tecnològica
Pla de capacitació per cobrir els GAPs de coneixement de 
l’organització i fomentar l’aprenentatge continu i l’avaluació 360º.

Transformació Cultural
Taller en grup activitats per canvi cultural i Sessions Transformació 
Digital

Grup Obert de Dones 
Reunions i actes celebrats per les membres 
del Grup.

SOC COAC 
Posada en marxa del fons social d’assistència 
i ajuda als arquitectes. El SOC COAC 
contempla una línia estratègica de foment 
de la igualtat de gènere i de suport a joves 
arquitectes.

Pla d’Igualtat 
Implementació i seguiment del Pla d’Igualtat 
de l’organització laboral del COAC.

Pla de capacitació 
Diagnòstic intern sobre competències i 
coneixements digitals de les persones que 
treballen en el COAC en igualtat de gènere.

Transformació Cultural
Taller en grup activitats per canvi cultural 
i Sessions Transformació Digital amb 
participació igualitària.

Rehabilitem.cat i Pacte Nacional per a la 
Renovació Urbana
Iniciativa que estructura un mecanisme de 
suport públic a les actuacions de rehabilitació 
al parc d’habitatges i que en prioritzin 
l’eficiència energètica, accessibilitat i qualitat 
d’ús.

Felicitat laboral
Creació de fites objectiu per promoure 
la trobada del personal al voltant d’una 
temàtica per a la millora del benestar laboral.

SALUT I BENESTAR EDUCACIÓ DE QUALITAT IGUALTAT DE GÈNERE
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4. Responsabilitat Social Corporativa

Servei OCT 
Creació de documents relacionats amb les 
instal·lacions d’energies renovables amb la 
finalitat de donar suport als arquitectes en la 
integració al projecte d’aquestes tecnologies 
i potenciant la seva implantació.

New Bauhaus 
Creació d’un projecte internacional, amb 
altres col·legis professionals, que reuneixi
cinc àmbits de coneixement i acció:
Tecnologia i innovació; Arquitectura i cultura; 
Transversalitat; El caràcter urbà de les 
nostres ciutats i el seu potencial per a les 
persones,

Pla Servei Ocupació 
Acompanyament a la incorporació dels
arquitectes al món laboral i al creixement
professional i empresarial.

Serveis IITs 
Expansió territorial dels IIT a Catalunya
com a mecanisme d’agilitació dels
procediments d’atorgament de llicències
i potenciació econòmica del sector.

Acció de lobby a Catalunya i amb CSCAE
Potenciar les relacions institucionals i
accions davant l’Administració Pública
per promoure els interessos del col·lectiu
en la presa de decisions polítiques i
institucionals, com poden ser les
vinculades a la normativa o dinamització
econòmica del sector

Adequació tecnologies al lloc de treball
Reorganització de llocs de treball i
adequació amb noves tecnologies i
suport al teletreball.

Millora infraestructures i comunicacions
Renovació d’infraestructures,
comunicacions i equipament dels llocs de
treball, i posada en marxa de solucions
innovadores seguint les tendències
tecnològiques.

Estratègia de la dada
Plataforma basada en noves tecnologies
que permetrà evolucionar amb mecanismes
i Intel·ligència artificial, Machine learning
per poder aportar intel·ligència a l’analítica
avançada i aconseguir personalitzar
l’oferta de serveis que s’ofereix a
col·legiats i ciutadania.

Revisió Pla TIC
Redefinició estratègica del Pla de
tecnologies del COAC dirigint-lo a la
nova adequació d’infraestructures més
sostenibles.

Hub d’Innovació COAC 5.0
Creació d’un ecosistema d’iniciatives
d’innovació tecnològica aplicada a la
edificació, urbanisme i millora en general
de la professió, per tal que el COAC sigui
promotor de la innovació els propers
anys.

Pla Estratègic Escola Sert 
Reforma dels espais de l’Escola Sert per
adequació a les noves necessitats i amb
els objectius dels ODS de la societat,
prioritzant les 5s de l’Escola Sert: social,
sostenible, saludable, seguretat i smart.

Plataforma de serveis
Desenvolupament de la nova plataforma
de serveis amb tecnologies modernes
orientades a infraestructures cloud i
eines digitals.

ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE
TREBALL DIGNE I
CREIXEMENT ECONÒMIC

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I
INFRAESTRUCTURES
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4. Responsabilitat Social Corporativa

SOC COAC
Posada en marxa del fons social
d’assistència i ajuda als arquitectes.

Grup Obert d’Accessibilitat
Reunions i actes celebrats pels
membres del Grup.

Rehabilitem.cat i Pacte Nacional per a
la Renovació Urbana 
Iniciativa que estructura un mecanisme de 
suport públic a les actuacions de rehabilitació 
al parc.

New Bauhaus 
Creació d’un projecte internacional, amb
altres col·legis professionals, que reuneixi
cinc àmbits de coneixement i acció: 
Tecnologia i innovació; Arquitectura i cultura; 
Transversalitat; El caràcter urbà de les nostres 
ciutats i el seu potencial per a les persones.

Àgora d’Urbanisme 
Jornada sobre els projecte més importants de 
les CTU del 2019.

Congrés UIA Brasil 2020
Candidatura UIA Barcelona 2020

Desplegament Territorial Barcelona
El COAC compta amb un Grup Territorial 
per cada un dels districtes de la ciutat de 
Barcelona així com per al Baix Llobregat,
L’Hospitalet, Garraf-Baix Penedès, Besòs, 
Maresme i Vallès.

Rehabilitem.cat i Pacte Nacional per a
la Renovació Urbana
El COAC col·labora en el pla rehabilitem.cat, 
una iniciativa que estructura un mecanisme 
de suport públic a les actuacions de 
rehabilitació al parc d’habitatges i que en 
prioritzin l’eficiència energètica, accessibilitat 
i qualitat d’ús.

Quaderns – Biennal Venècia
Edició d’un número especial de Quaderns
coincidint amb la Biennal de Venècia, en
col·laboració amb l’Institut Ramon Llull.

Eina CRM – Sistema financer 
Posar en marxa mecanismes àgils de  
col·laboració i processos digitals per a reduir 
la impressió en paper. 

Automatització processos amb
entitats públiques 
Automatització de processos en col·laboració 
amb altres entitats i administracions per 
reduir l’impacte mediambiental amb la 
eliminació de compres i consums per 
l’intercanvi de papers. 

Gestió de processos
Posar en marxa mecanismes àgils de 
col·laboració i processos digitals per a reduir 
la impressió en paper.

Política interna de taula neta
Eliminació de les papereres i implantació de la 
política de “taula neta” per reduir al màxim la 
impressió i utilització del paper a les oficines 
del COAC.

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

CIUTATS I COMUNITATS
SOSTENIBLES

ACCIÓ CLIMÀTICA VIDA D’ECOSISTEMES
TERRESTRES
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4. Responsabilitat Social Corporativa

Acte institucional 
Lliurament del reconeixements COAC:
50 anys de col·legiació, donacions a la
Biblioteca i l’Arxiu Històric

Grup Obert d’Accessibilitat 
Reunions i actes celebrats per les membres 
del Grup. 

Actes nous col·legiats i 25 anys
col·legiació 
Trobades anuals de benvinguda als nous
col·legiats i als que celebren 25 anys de
col·legiació.

Grup Obert de Dones
Reunions i actes celebrats per les membres 
del Grup.

Aportació institucional – RCR Bunka 
Participació workshop estiu Fundació
RCR Bunka

ASINCA – col·laboració concursos

Acció de lobby a Catalunya i amb el 
CSCAE
Potenciar les relacions institucionals i accions 
davant l’Administració Pública per promoure 
els interessos del col·lectiu enlapressa de 
decisions polítiques i institucionals, com 
poden ser les vinculades a la normativa o 
dinamització econòmica del sector

SOC COAC 
Posada en marxa del fons social d’assistència i 
ajuda als arquitectes

Hub d’Innovació COAC 5.0
Creació d’un ecosistema d’iniciatives 
d’innovació tecnològica aplicada a la 
edificació, urbanisme i millora en general de la 
professió, per tal que el COAC sigui promotor 
de la innovació en els propers anys.

Pla de relacions institucionals 
Es desenvoluparà un pla de relacions 
institucionals que, fins al final de mandat,
reculli les principals accions a seguir per 
posicionar la salut com un aspecte estratègic 
per a l’activitat professional dels arquitectes.
Per aconseguir-ho, s’analitzarà prèviament 
quines iniciatives s’estan seguint, per 
part d’institucions similars, a nivell local i 
internacional, així com les oportunitats i 
fortaleses que l’entorn ens brinda.

PAU, JUSTÍCIA I
INSTITUCIONS SÒLIDES

ALIANCES PELS OBJECTIUS
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4. Responsabilitat Social Corporativa

Canvi cultural de l’equip de TIC per millorar
les seves competències

Promoure l’ús de les tecnologies per
disposar d’un entorn de treball més
sostenible

Sessions de divulgació de la Innovació
Digital per aplicar-la en el sector a través
de xerrades a empleats i col·legiats

Divulgar les tecnologies emergents per
millorar el talent futur del COAC

Salva pantalles amb logo dels ODS per la
sensibilització de la sostenibilitat des del
lloc de treball

Contractar homes per anivellar la
igualtat de gènere

Suport als empleats en eines tecnològiques

Adequació al lloc de treball 

Suport al teletreball

Equipament dels llocs de treball, edificis 
del COAC amb noves tecnologies més 
innovadores i accés a dades per a empleats

Invertir en tecnologies més sostenibles per 
reduir emissions de carboni.

Eliminació de tecnologies obsoletes amb més 
gran nivell de producció d’emissions

Posar en marxa mecanismes àgils de
col·laboració i processos digitals per a
reduir la impressió en paper

Establir relacions amb socis tecnològics que
treballen per la innovació i la sostenibilitat

Innovació Digital – Accions amb impacte ODS
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RRHH - Accions amb impacte ODS

4. Responsabilitat Social Corporativa

MEDI AMBIENT
Vídeo Dia Mundial Medi Ambient 5 juny
Política COAC paper zero
Propostes estiu sostenible
Guia pràctica organització paper less
Política COAC taula neta
Política COAC llocs flexibles
Manual per desar documents digitalitzats

PLA FORMACIÓ
Metodologies Agile. Lean i Scrumban
Transformació digital
Eines col·laboratives Office 365
Certificacions tècniques prev. incendis
Programa de lideratge i gestió d’equips
Reglament protecció de dades

RACÓ CULTURAL
Col·laboració Amics MNAC
Compartim racó literari

EINES RISCOS PSICOSOCIALS
Guia bones Pràctiques teletreball
Guia pel benestar emocional
Recomanacions fisio i salut confinament
Prevenció riscos psicosocials: bons hàbits
Política desconnexió digital

SEGURETAT I SALUT
Avaluació riscos psicosocials
Avaluació riscos PRL.
Reconeixements mèdics
Valoració persones vulnerables Covid-19

RGPD
Espai col·laboratiu Sharepoint RGPD
Píndola formativa ús carpetes personals

CLIMA LABORAL
Enquesta clima

COVID 19 
Comunicació interna Covid-19
Decàleg COAC mesures preventives
Pla Contingència COAC
Canal directe infocovid@coac.net
Mesures preventives davant Covid-19
Adaptació jornada teletreball
Autoavaluació treball a distància
Infografies protocols d’actuació
Senyalètica COAC mesures preventives
Telèfon atenció psicològica COPC

IGUALTAT  
Formació pla igualtat
Comunicació llenguatge no sexista
Protocol COAC prevenció assetjament i violència 
en el treball

10 CITES 10 FITES
Respirem – Taller de cant
Innovem – Xerrada Xavier Marcet
Llegim – Poesia i Arquitectura
Fotografiem – Concurs fotografia Medi Ambient

NADAL 2020
Respirem – Taller de cant
Innovem – Xerrada Xavier Marcet
Llegim – Poesia i Arquitectura
Fotografiem – Concurs fotografia Medi Ambient
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DEONTOLOGIA I  
RÈGIM DISCIPLINARI
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Comissió de Règim Disciplinari
El COAC té unes finalitats essencials 
en matèria deontològica: 

- Vetllar pel correcte exercici de la professió, ordenar-lo i 
promoure’l d’acord amb l’interès de la societat.

- Assegurar la igualtat de drets i deures dels col·legiats i les 
col·legiades i procurar la major col·laboració i solidaritat 
entre el conjunt de professionals. 

- Garantir la llibertat d’actuació de cada arquitecte o 
arquitecta en el seu exercici professional, i vetllar perquè es 
pugui desenvolupar  amb total independència de criteri. 

- Vetllar per la correcta activitat professional dels col·legiats, 
d’acord amb l’interès de la societat, i defensar-ne els 
interessos professionals.

És l’òrgan instructor que tramita i fa la proposta de resolució a la 
Junta de Govern del COAC (que adopta la resolució definitiva) sobre 
els expedients de règim disciplinari, segons els Estatuts i el Reglament 
de Deontologia Professional. Està integrada per set membres, sis 
elegits per sorteig i el setè designat per la corresponent Junta 
Directiva de la Demarcació on ha tingut lloc el cas que cal analitzar.

El termini per tramitar l’expedient disciplinari és de 6 mesos des de la 
data de notificació de la resolució de la Junta de Govern.

El 2020 s’han gestionat:

- 1 expedient amb sanció per infracció lleu: 
  - Sanció 500 €: usurpació de l’autoria de treballs professionals 
    aliens.

1
9

2
6

amb sanció

resolucions amb arxiu de 
l’expedient per manca 

d’infracció deontològica

en tràmit

expedients 
disciplinaris

5. Deontologia i règim disciplinari
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Compte de resultats de l’exercici 2020 i 2019

INGRESSOS    
 
Quotes col·legials  
     
Visats  
     
Altres Ingressos    
     
DESPESES    
   
Consums d’explotació  
     
Despeses de personal  

Altres despeses     
   
Resultat Ordinari  
 
Liquidació Romanent Pressupostari Acumulat d’Agrupacions i Biennal

Liquidació PPT Extraordinari Indemnitzacions 2019 
   
RESULTAT DE L’EXERCICI

13.156.208
 

3.767.932
 

5.014.516
 

4.373.760
 

13.156.208
 

5.348.072
 

6.037.477

1.770.659
 
-
 
- 

240.000

PRESSUPOST 
2020

LIQUIDACIÓ 
2020

LIQUIDACIÓ 
2019

11.342.384
 

3.719.842
 

4.295.695
 

3.326.848
 

11.084.344
 

3.909.676
 

5.468.652

1.706.016
 

258.040
 

6.996
 

240.000
 

11.044

12.775.114
 

3.361.816
 

5.161.711
 

4.251.588
 

12.302.440
 

4.441.416
 

6.003.831

1.857.193
 

472.674
 

44.721
 

294.139
 

133.814
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Retribucions de la Junta de Govern

CÀRREC
 
Degana
Secretari
Tresorera
Vicedegà
Vocal
Vocal
Presidenta Barcelona
President Comarques Centrals
President Ebre
President Girona
President Lleida
President Tarragona

Total

Brut 
 

55.000 €
30.000 €
12.000 €
10.250 €
12.000 €
9.000 €
3.000 €
3.253 €
3.627 €
8.610 €
3.564 €
8.649 €

158.953 € €

Evolució dels ingressos Evolució del pressupost

Quotes col·legials
Visat
Ingressos indirectes

Evolució del pressupost
Evolució del Visat

20
0

4

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
0

4

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

 

20
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Quotes col·legials Drets d’incorporació

Resum  
quota col·legial anual

Resum  
preu tram serveis complementaris

Col·legiats exercents i no exercents 288 €
Societats professionals 180 €

Bonificacions
Bonificació per causes socials (atur) 88% 36 €
Per arquitectes que no exerceixen la professió  
per compte propi 50% 144 €
Bonificació per volum a societats 10% 259 €
Bonificació per inici activitat laboral  
(3 primers anys) 50% 144 €
Bonificació per jubilació o incapacitació  
per a l’exercici professional 79% 60 €
Bonificació per exercir la professió  
o estudiar a l’estranger (Expatriats) 79% 60 €
Bonificació per maternitat / paternitat 88% 36 €
Bonificació Llarga Incapacitat Temporal 79% 60 €
Bonificació Baixos Ingressos 33% 192 €

Col·legiats  144 €
Societats professionals 144 €

Bonificacions
Bonificació per causes socials (atur) 50% 72 €
Bonificació per volum a societats 10% 130 €
Bonificació per inici d’activitat laboral 
(3 primers anys) 50% 72 €
Bonificació per jubilació o incapacitació  
per a l’exercici professional 50% 72 €
Bonificació per exercir la professió  
o estudiar a l’estranger (Expatriats) 50% 72 €
Bonificació per maternitat / paternitat 50% 72 €
Bonificació Llarga Incapacitat Temporal 50% 72 €
Bonificació Baixos Ingressos 25% 108 €
 

Tipologia                                                                           Preus 2020
Col·legiats exercents i no exercents 1er any Exempts
Col·legiats exercents i no exercents 2on any Exempts
Col·legiats exercents i no exercents 3er any Exempts
Col·legiats exercents i no exercents (altres supòsits) 120 €
Societats 150 €

6. Resum Pressupostari

53MEMÒRIA COAC 2020



Barcelona
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
T. 93 306 78 03
 
Comarques Centrals - Manresa
C. Arquitecte Oms, 5
08242 Manresa
T. 93 875 18 00
 
Comarques Centrals - Vic
Plaça Bisbe Oliva, 2
08500 Vic
T. 93 889 26 91
 
Ebre
C. Berenguer IV, 26
43500 Tortosa
T. 977 44 19 72
 
Girona
Plaça Catedral, 8
17004 Girona
T. 972 41 27 27
 
Lleida
C. Canyeret, 2
25007 Lleida
T. 973 23 40 51
 
Tarragona
C. Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
T. 977 24 93 67

© Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC)


