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Al 2016 s’ha editat el Catàleg de la 4a Mostra d’Arquitectura de les Terres de l’Ebre; Salvador Tarragó ens va
alliçonar en la conferència “Las Matrioskhas de Santiago”; es va gestionar el primer Arquitectour-Ebre a principis
d’octubre per celebrar el Dia Mundial de l’Arquitectura, visitant tres edificis representatius del Modernisme, l’èxit
insospitat de la convocatòria ens convidà a repetir el format al mes de desembre, juntament amb els actes
commemoratius del nostre 75è aniversari.
L’any 96, un grup nombrós d’arquitectes de l’Ebre vam sopar junts al Restaurant Pitarra, al carrer Avinyó, 56 de
BCN, després que l’Assemblea General Ordinària del desembre del COAC aprovés per unanimitat la creació de
la Demarcació de l’Ebre, que prèviament havíem sol·licitat per majoria absoluta els més de 50 arquitectes que en
aquell moment formaven part de la delegació col·legial, supeditada a la demarcació de Tarragona. Els 20 anys
transcorreguts ens certifiquen que aquesta va ésser una iniciativa assenyada i imprescindible.
Molts menys, concretament quatre, (José Mª Franquet, Agustín Bartlett, Francisco Ubach i Julián Forniés) van
entomar el repte de crear la sotsdelegació l’any 1941 d’acord amb la resolució de la Junta de Govern del C.O.A.C.i
B., coincidint amb l’establiment de l’oficina de Regiones Devastadas, i a tal efecte, per celebrar els 75 anys, es va
realitzar una exposició: “Ciutats Reconstruïdes” centrant la recerca en realitzacions a l’Observatori de l’Ebre i al
Bisbat.
També es va retre homenatge a totes les persones que han col·laborat en l’eficient servei col·legial a les
comarques de l’Ebre.
En aquest 16 de la vintena centúria, la ràtio d’euros per càpita en Rehabilitació al nostre país és un 40% inferior
als de l’Europa Occidental i està molt lluny dels tres mil euros per càpita de Noruega, aquestes dades
d’Euroconstruct ens interpel·len als agents del sector per concretar un pla que disposi de les mesures convenients
per incentivar la intervenció en un parc immobiliari envellit (entre deficients i ruïnosos hi ha més d’un milió
d’habitatges) amb l’objecte de dotar-lo d’un nivell qualitatiu i prestacional adient, és a dir, és necessari un ACORD
per la Regeneració i Renovació Urbana, amb la conseqüent millora de la qualitat de vida.

Joan Manuel Margalef
President de la Demarcació de l’Ebre
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UN ANY D’ACTIVITATS

Jornada sobre Patrimoni natural. Museu Terres de l'Ebre,
Amposta.

Jornada informativa sobre la Responsabilitat Civil Professional dels
Arquitectes, a càrrec de Cervera-Global

La Demarcació de l'Ebre participa quinzenalment en les tertúliesdebat d'actualitat dins del programa l'Ebre al dia del Canal Terres
de l'Ebre.

Juny

Febrer

Presentació del catàleg de la 4a Mostra d’Arquitectura de les
Terres de l’Ebre.
Conferència sobre Las Matrioskhas de Santiago, a càrrec de
Salvador Tarragó i Cid.

Març

Col·laboració econòmica amb el documental Desconnectats i
adhesió al manifest de la Plataforma Trens dignes, dues iniciatives
sobre la mobilitat a les Terres de l'Ebre.

Trobada arquitectes ebrencs 2016. Acte institucional de distinció de
col·legiats, reconeixement als col·legiats que han fet 50 anys de
col·legiació, 25 anys i benvinguda als nous col·legiats.
2a edició de la ruta arquitectònica Arquitectour, després del gran
èxit d'assistència en les visites guiades de l'octubre.

Curs bàsic d'iniciació del Dictamen Pericial d'arquitecte, organitzat
per l'AAEPFC.

Juliol

La Demarcació de l'Ebre col·labora amb la Jornada dels 20 anys dels
Amics dels Castells tot acollint la presentació del núm. 16 de la seva
revista.

Curs sobre Noves Eines de Certificació Energètica.
Itinerància de l'exposició de la 4a Mostra d'Arquitectura de les
Terres de l'Ebre mitjançant conveni signat amb el Consorci del
Museu de les Terres de l'Ebre per promoure activitats culturals i
difusió del patrimoni arquitectònic. Flix.

Abril

Signatura del conveni de col·laboració entre ENDESA i la
Demarcació de l'Ebre.
La Demarcació de l'Ebre acull l'Exposició IX Biennal Alejandro de
la Sota. Mostra d'Arquitectura de Tarragona 2015.
Jornada tècnica amb ENDESA sobre com millorar els tràmits i
com optimitzar les instal·lacions elèctriques dels nostres edificis.
Jornada-col·loqui amb HNA: Ara és el moment de mirar cap al
futur - un exercici sobre com planificar la jubilació.

Maig

Recorregut arquitectònic per Tortosa coorganitzat amb la
Demarcació de Tarragona, en què es visiten els edificis
guardonats a la 4a Mostra d'Arquitectura de les Terres de l'Ebre i
altres projectes recents.

Octubre

Dia Mundial de l'Arquitectura. La Demarcació de l'Ebre enceta la
iniciativa Arquitectour, un itinerari obert a la ciutadania que permet
visitar tres edificis modernistes emblemàtics de Tortosa.
La Demarcació de l'Ebre col·labora amb la III edició d' A Cel Obert,
Festival d'Intervencions Efímeres.
Sortida deProximitat a Tarragona, que inclou visites a obres cabdals
de la segona modernitat de l'arquitectura espanyola del segle XX, el
patrimoni modernista jujolià i l'imprescindible llegat romà.

Novembre

La Demarcació de l'Ebre col·labora amb el Parc Natural dels Ports a
Roquetes. Presentació de la Guia de bones pràctiques per intervenir
en el patrimoni arquitectònic del Parc Natural dels Ports.

Inauguració de les exposicions Ciutats reconstruïdes - Acció
conjunta de "Regiones Devastadas" i COAC Ebre, Actuacions a
l'Observatori de l'Ebre i Actuacions a la Diòcesi de Tortosa. Forma
part dels actes de celebració dels 75 anys de la presència del
col·lectiu d’arquitectes al territori ebrenc.

Suport Professional

Foment de la formació i ocupació

Promoció de l’arquitectura

Representació dels arquitectes

COAC: DEMARCACIÓ DE L’EBRE

COAC: DEMARCACIÓ DE L’EBRE

Col·legiats

Personal

Modalitat
Exercent
No exercent
Jubilat
Expatriat

Secretaria – Comunicació – Concursos – Borsa Treball –
Emprenedoria – Serveis Jurídics
Personal polivalent
1 (a temps parcial – total 20 h/set)

112
7
3
2

Junta directiva
President

Joan Manuel Margalef i Miralles

Secretària

Laura Ismael i Segarra

Tresorera

Gemma Balada i Franch

Retribucions
Imports bruts

Imports nets

President

10,075.00 €

6,548.75 €

Secretària

1,650.00 €

1,072.50 €

Tresorera

1,550,00 €

1,007.50 €

Vocal Cultura

5,262.40 €

3,420.56 €

gener-octubre

Comptabilitat – Adjunt direcció– Biblioteca – Publicacions
– Firma professional - Servei atenció a l'arquitecte
Personal polivalent
1 (a temps parcial – total 21 h/set)

Vocal Cultura Antoni López i Daufí

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

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

124
col·legiats
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
l’Ebre.
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COL·LEGIATS: SERVEIS PRESTATS

Suport professional

70 arquitectes han visat

COL·LEGIATS: SERVEIS PRESTATS

Foment de la formació i ocupació

Promoció de l’arquitectura

46 alumnes Eb.re Cursos

6 lectors Biblioteca

consultes ateses per servei
extern

20 hores lectives
Eb.re Cursos

21

préstecs Biblioteca

12.029 volums al seu Fons

concursos publicats

51 inscrits Borsa Treball

1 fundacions, patronats i
organitzacions
on el COAC és present

2 cursos

15

15 comissions i taules
on el COAC ha participat

270 expedients visat

usuaris Suport Jurídic

Representació dels arquitectes

4 consultes Arxiu Històric

13 impactes en premsa

17 fons documentals

8 ofertes gestionades

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

375 assistents actes Cultura
9 actes culturals

450 visitants exposicions
3 exposicions
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CARTA DE SERVEIS

CARTA DE SERVEIS

Suport professional

Foment de la formació i ocupació

Promoció de l’arquitectura

Representació dels arquitectes

Visat i Registres

Escola Sert Formació
Eb.re Cursos

Arxiu Històric

Representació institucional

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

Oficina de Concursos
Actualitat sobre concursos i licitacions

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

Atenció i consulta presencial
Reproducció de documents

Relacions institucionals
Acció sobre les Administracions Públiques
Representació a institucions

Arxiu Fotogràfic
Atenció i consulta presencial

Participació en els Òrgans de Govern
Òrgans de govern obert

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

Atenció i consulta presencial
Accés catàleg i consulta
Préstec

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

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

Accés actes i exposicions
Consulta publicacions

Mostra d’Arquitectura Catalana
Secretaria

Participació

Atenció al col·legiat
Emissió de certificats
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SUPORT PROFESSIONAL

SUPORT PROFESSIONAL

Visat i Registres

Deontologia Professional

Suport Jurídic

Intervenció reglada dels treballs de l’arquitecte.

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

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

70 col·legiats que han visat

0

Servei extern
expedients nous
sobreseïment diligències prèvies
incoació d’expedient disciplinari

270 expedients visats

0 expedients 2015

0 IIT favorables

sobreseïment diligències prèvies
incoació d’expedient disciplinari

0 ITE’s visades
48.501 m2 visats
22% menys que el 2015

• Durant l’any 2016 disminueix el visat de projectes,
hi ha una reducció de superfície visada respecte el
2015 del 22%.

• L’habitatge disminueix un 27% respecte 2015.
• L’obra nova disminueix un 10% respecte 2015.

• Ús del Visat Telemàtic: al 2016, un 71% dels
expedients van entrar telemàticament.
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IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Escola Sert – Eb.re Cursos

Borsa de Treball

Centre de formació i desenvolupament professional del COAC.

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

46

alumnes col·legiats

2 cursos

51

arquitectes inscrits

8 ofertes gestionades

20 hores lectives

• El 96% de l’alumnat és arquitecte col·legiat. Del
4% restant, els principals usuaris són
aparelladors, delineants, etc.
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PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA

PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA

Arxiu Històric i Fotogràfic

Biblioteca

Acció Cultural

Mostres d’Arquitectura

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

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

Organització i execució de la programació cultural.

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

7 consultes d’investigació

6 lectors de sala

375 assistents actes
9 actes culturals

21 préstecs
35 volums incorporats

450 visitants exposicions
3 exposicions

12.029 total volums
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REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES

Representació institucional

15 comissions i taules
on el COAC ha participat

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES

Òrgans Govern i Tasca legislativa

4 membres de juntes

Comunicació

21 notícies publicades al web

12 representants

1 fundacions, patronats i
organitzacions
on el COAC és present

• Interlocució amb les administracions:
- Ajuntaments
- Empreses públiques
• Representació Comissions Territorials Terres de
l’Ebre (Urbanisme, Patrimoni, Sostenibilitat)
• Representació Grups de Treball Ebrebiosfera
(Recerca, Patrimoni Cultural, Patrimoni Natural)
• Representació Grup 2027

Impuls de la Llei
d’Arquitectura Catalana

13 aparicions en premsa

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

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

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

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

