
Continguts CATEB_
Serveis 
Professionals

Abril 2021



Serveis 
Professionals

01



3

Com visualitzem la web

Continguts Sprint_2

Pantalla 
SERVEIS_menú

Prototip Invision

jmarrot
Nota adhesiva
Assessorament tècnic
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Com visualitzem la web

Continguts Sprint_2

Pantalla 
SERVEIS_menú

Prototip Invision
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Com visualitzem la web

210. SUPORT TÈCNIC

211.L’aliat tècnic que t’ajudarà a ser més 
competent en el teu dia a dia 

212. Consultoria tècnica, assessorament 
documental i un extens arxiu de 
materials per a la capacitació 
professional.

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
TÈCNIC

Prototip Invision

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Consultoria tècnica i documental, amb un ampli i extens fons de continguts per ajudar a la capacitació dels professionals de l'edificació
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Com visualitzem la web

213.CONSULTORIA TÈCNICA

214.Resol els teus dubtes amb el servei 
d’assessorament tècnic i normatiu

215. T’oferim assistència en qüestions 
tècniques i donem resposta a les teves 
consultes sobre habilitat, inspecció 
tècnica, rehabilitació i control de 
qualitat entre d’altres. 

216.Més informació

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
TÈCNIC

Prototip Invision

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
ASSESSORAMENT TÈCNIC

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Estem al teu costat per a resoldre els teus dubtes i aconsellar-te la solució més  adeqüada a cada cas

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
T'oferim consells i asssistència tècnica per a poder afrontar, les tasques encomanades o, els encàrrecs professionals, amb seguretat, garantia i tranquilitat.   
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Com visualitzem la web

217.ASSESSORAMENT DOCUMENTAL

218. El suport documental  pels teus 
projectes

219.Posem al teu abast el servei 
d’assessorament documental amb un 
extens arxiu per resoldre dubtes i 
obtenir  tota la informació que 
necessites.

220. Veure catàleg

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
TÈCNIC

Prototip Invision

jmarrot
Nota adhesiva
El suport i accés al coneixement per a resoldre les teves necessitats d'informació i recerca documental, legislativa i normativa (218) 

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
T'oferim asssistència documental i un extens fons bibliogràfic, legislatiu i normatiu, en suport físic i digital, així com l'espai i els mitjans per a que  puguis resoldre i satisfer els teus requisits d'aprenentatge.

jmarrot
Tachado
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Com visualitzem la web

221.EINES I RECURSOS

222.Eines per desenvolupar millor la teva feina 

223.Troba recursos ordenats per categories i 
materials especialitzats que  t’ajudaran en les 
teves tasques diàries

224.Recursos tècnics 

225. Un fons de recursos per elaborar amb 
facilitat  informes, dictàmens, valoracions, 
projectes i altres documents relatius al teu 
exercici professional

226.Veure recursos

227.Productes i serveis de la botiga tècnica 

228. Material especialitzat i rellevant al teu abast

229. Anar a la botiga 

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
TÈCNIC

Prototip Invision

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Recursos (224)

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Serveis i productes per a poder desenvolupar la teva feina de la forma més agil (222)

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Serveis i productes

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Un fons de recursos organitzat per tematiques, que fer front a qualsevol tasca o  encàrrec professional.  (225)

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Botiga (227)

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Publicacions, eines i aparells que tens a l teu abast per a les vostres intervencions professionals

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Troba serveis i productes ordenats per categories i materials especialitzats que t’ajudaran en les teves tasques diàries
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Com visualitzem la web

230.Dubtes tècnics i consultes freqüents

231.Qui no està obligat a obtenir el CEE? 
(exemple)

232. Pots enviar les teves consultes a 
través del formulari i et donarem 
resposta el més aviat possible

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
TÈCNIC

Prototip Invision
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Com visualitzem la web

233.CONSULTORIA TÈCNICA

234.El suport tècnic complet que 
t’ajudarà a ser més competent

235. Vull fer una consulta

236. Cada any resolem més de 10.000 
dubtes 

237.Un equip de consultors format per 
tècnics especialistes 

238. Informació sempre actualitzada

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
ASSESSORAMENT 
TÈCNIC

Prototip Invision

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
ASSESSORAMENT TÈCNIC (223)

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Cada any resolem més de 10.000 consultes individualitzades (236)

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Informació sempre actualitzada (237)

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Un equip format per consultors especialistes (238)

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Al teu costat per ajudar-te (234)
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Com visualitzem la web

239.En què consisteix aquest servei

240. És un servei d’acompanyament gratuït per a 

totes aquelles persones col·legiades que 

busquen garantir la consecució dels objectius 

tècnics de qualitat  i estar a l’avantguarda de tot 

el que passa en el sector de l’edificació 

241. Abastiment de solucions per a la feina diària 

dels professionals de l’Arquitectura Tècnica

242.Assistència periòdica i representació tècnica 

durant el transcurs de tot tipus de treballs 

relacionats amb les obres de construcció

243.Assessorament permanent sobre qüestions 

constructives, d’estructura, d’instal·lacions i 

normativa

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
ASSESSORAMENT 
TÈCNIC

Prototip Invision

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
És un servei d'assitència tècnica i acompanyamet individualitzat, gratuit i personalitzat per als arquitectes tècnics col.legiats. (240)

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Resolució dels dubtes tècnics, administratius i reglamentaris sobre qualsevol tasca o encàrrec professionals que s'hagi de portar a terme per qualsevol dels perfils professionals que exerceixen l'arquitectura tècnica.  (241)

jmarrot
Tachado

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Escoltar, reflexionar i aconsellar sobre la pressa de decissions davant de qualsevol aspecte tècnic i professional que preocupa, expossant les lliçons apreses en la gran quantitat de situacions que el servei d'assessorament gestiona. (243)

jmarrot
Nota adhesiva
Informació i orientació sobre aspectes concrets dels treballs i encàrrec professionals, com poden ser el disseny, dimensionat, càlcul, inspecció, control, gestió, coordinació o direcció tècnica. (242)
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Com visualitzem la web

249.Si no ets membre del Col·legi 

250. També disposes d’un servei de 
suport 

251. Vull rebre suport 

252. S’elimina el subtítol

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
ASSESSORAMENT 
TÈCNIC

Prototip Invision

jmarrot
Nota adhesiva
PREGUNTA?Cal dir servei de suport o servei d'assessorament (250) (251)
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Com visualitzem la web

253.L’EQUIP 

254. Un equip de professionals altament 
qualificat per oferir-te  solucions útils i 
serveis especialitzats 

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
ASSESSORAMENT 
TÈCNIC

Prototip Invision

jmarrot
Nota adhesiva
Eliminar el Jordi Marrot. (No presta el servei d'assessorament)Jaumer Arbós i Viu. Arquitecte tècnic. Consultor tècnic. Especialista en edificació legal.Rosa Maria López Martin. Arquitecta tècnica. Consultora tècnica. Especialista en manteniment.Xavier Diez García. Arquitecte tècnic. Consultor tècnic. Especialista en execució d'obres.Ivan Molina López. Arquitecte tècnic. Consultor tècnic. Especialista en energia i sostenibilitat.Laura Jornet i Berdejo. Arquitecta tècnica Consultora tècnica. Especialista en seguretat i salut.Montserrat Casado Herrerra. Atenció i coordinació.

jmarrot
Nota adhesiva
Un ampli equip de consultors, altamentqualificats per atendre't i oferir-te les millors solucions, adaptades als teus dubtes, de forma àgil i ràpida
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Com visualitzem la web

255.Dubtes tècnics i consultes freqüents 

256.Aquí trobaràs resolts els dubtes que 
rebem de manera freqüent

257.No apareix el dubte que buscaves?

258.Vull fer una consulta

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
ASSESSORAMENT 
TÈCNIC

Prototip Invision

jmarrot
Nota adhesiva
Aquí trobaràs resolts els dubtes que es consulten amb major freqüència 

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Veiem que les preguntes freqüenst no tenen un apartat d'agrupament. Ho dic perque és així com ho hem plantejat. Os adjunto enllaç per entredre que vull dir:https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/faq/Pagines/quadre.aspx
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Com visualitzem la web

259.Servei d’assistència en cas d’accident d’obra

260.Oferim assessorament jurídic, tècnic i 
administratiu durant tot el procés als membres 
del Col·legi que pateixen un accident d’obra 

261.Més informació

262.Tria el canal que et sigui més còmode

263. Et facilitem quatre vies  per contactar i 
agilitzar el procés de consulta

264.Oficina virtual

265. Els dubtes rebuts es responen per ordre 
d’arribada normalment en un màxim de 24h. 

266. Consultar a l’oficina virtual

267.Correu electrònic

268.Consultar per correu electrònic

269. Telèfon

270. Seu del CATEB

271. Demanar cita prèvia

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
ASSESSORAMENT 
TÈCNIC 

Prototip Invision

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Assessorament en cas d’accident d’obra (259)

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
És un servei d’acompanyament i assitència jurídica, tècnica i administrativa, per als arquitectes tècnics col.legiats que es  posa enmarxa quan es pateix un accident en l’obra.  (260)

jmarrot
Nota adhesiva
(Incloure un apartat de preguntes freqüents).Que fer quan m'informen d'un accident en l'obra?Que fer davant d'un accident lleu?Que fer davant d'un accident greu?Que fer si soc el director de l'obra?Que frer si soc el director d'execució?Que fer si soc el coordinador de seguretat i salut de l'obra?Que fer si soc el cap d'obra?Que fer si soc el directiu de l'empresa constructora?Que fer si soc el directiu de l'empresa promotora?
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Com visualitzem la web

272.ASSESSORAMENT DOCUMENTAL

273.Centre de documentació tècnica 
on trobaràs recursos per als teus 
projectes

274.+25K referències a l’àrea 
temàtica

275.+ del 80% del fons documental 
prestable

276.Espais preparats per a l’estudi i 
el treball

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
ASSESSORAMENT 
DOCUMENTAL

Prototip Invision

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Centre de documentació especialitzat en construcció, arquitectura i urbanisme, on trobaràs recursos per a resoldre els teus encàrrecs professionals o  els estudis de recerca.

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
+ 25K de referències(Aqui nov al'area tèmatica. Això sòn referencies del cataleg dela biblioteca)
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Com visualitzem la web

277.En què consisteix aquest servei

278. T’assessorem i ajudem a localitzar 
dins el nostre arxiu tot tipus de 
materials relacionats amb el procés 
constructiu 

279.Exploració de documentació 
referent a edificació, planificació, gestió, 
seguretat i sostenibilitat

280.Contingut sempre actualitzat per 
estar al dia de les últimes novetats

281.Atenció individualitzada de 9 a 
14:30h

282.Sol·licitar ajuda/ Vull cercar 
documents

283. S’elimina el subtítol

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
ASSESSORAMENT 
DOCUMENTAL

Prototip Invision

jmarrot
Nota adhesiva
T’assessorem i ajudem a localitzar tot tipus de recursos, documents i materials relacionats amb la teva activitat professional. (278)

jmarrot
Nota adhesiva
Assessorament  i ajuda en la documentació sobre construcció, arquitectura, urbanisme i sostenibilitat

jmarrot
Nota adhesiva
Atenció individualitzada de 9 a 14:30h i amb cita prèvia de 15 a 17:30h

jmarrot
Nota adhesiva

jmarrot
Tachado
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Com visualitzem la web

284. Legislació i normativa a un clic

285.Cerca en el catàleg de manera 
ràpida les novetats classificades per 
temes del DOGC i del BOE que 
afecten al procés constructiu del teu 
projecte

286.Consultar PlecInstant

287.Distintius de qualitat ambiental

288. Accedeix al llistat 
d’Ecoetiquetes i declaracions 
ambientals de producte per donar 
resposta als reptes sostenibles del 
sector

289.Consultar llista distintius

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
ASSESSORAMENT 
DOCUMENTAL

Prototip Invision

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Distintius (287)

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Accedeix al llistat d’Ecoetiquetes i declaracions ambientals de producte per donar resposta als reptes sostenibles del sector

jmarrot
Nota adhesiva
Consultar la legislació i normativa 

jmarrot
Tachado
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Com visualitzem la web

290.Quins documents trobaràs a la 
biblioteca del CATEB

291.Llibres, publicacions i altres 
fonts d’informació per facilitar el teu 
exercici professional i mantenir-te al 
dia de les novetats 

292.Consultar catàleg en línia

293.+23K Llibres tècnics (80% 
prestable)

294.+200 Revistes especialitzades

295.+200 Vídeos, DVD i material 
audiovisual

296.+500 CDroms

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
ASSESSORAMENT 
DOCUMENTAL

Prototip Invision

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
+20K articles de revista
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Com visualitzem la web

297.Coneixes la llibreria del CATEB?

298.Hi trobaràs tot tipus de publicacions 
relacionades amb el procés constructiu: 
edificació, planificació, gestió, seguretat, 
sostenibilitat, etcètera. 

299.Anar a la llibreria 

300.Un espai preparat per a l’estudi i el 
treball

301.Una biblioteca d’accés lliure pels 
membres col·legiats i precol·legiats on 
també t’assessorem i ajudem a trobar el que 
busques

302.Accés lliure als espais informàtics

303.Més del 80% del fons prestable

304.Atenció personalitzada de 9h a 14:30h

305.Connexió a Internet i WI-FI

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
ASSESSORAMENT 
DOCUMENTAL

Prototip Invision

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Atenció individualitzada de 9 a 14:30h i amb cita prèvia de 15 a 17:30h
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Com visualitzem la web

306. Qui pot accedir a la biblioteca

307. L’accés és gratuït per a col·legiats i 
alumnat d’Arquitectura Tècnica 
precol·legiat. Altres professionals i 
estudiants també poden accedir al fons i 
instal·lacions adquirint una targeta d’accés. 

308. Alumnat d’altres carreres tècniques: 
51,35€/any

309.Empreses: 155,27€

310.Professionals: 118,33€/any

311.Targetes x temps mensual:10,10€/diària 
4,10€

312.Tots els preus inclouen IVA

313.Vull més informació/ Com obtenir la 
targeta d’accés / Vull saber més  (aclarir com 
s’obté per definir copy)

(el 314 i el 315 no existeixen)

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
ASSESSORAMENT 
DOCUMENTAL

Prototip Invision
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Com visualitzem la web

316.Recursos tècnics 

317. Un extens arxiu de recursos tècnics 
ordenat per temes

318.Fitxes de comprovació del CTE i 
eines per dur a terme el Control de 
qualitat 

319.Aplicacions informàtiques per 
agilitzar els processos de treball 

320.Recull sobre subvencions vigents, 
jornades tècniques i plans 
d’Autoprotecció

321.Recursos ordenats per categories

322.Quin recurs cerques?

323.Cercar

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT ÀREA 
TEMÀTICA 02

Prototip Invision

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Recursos tècnics

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Fitxes de comprovació del CTE i eines per dur a terme el Control de qualitat
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Com visualitzem la web

324.No trobes el que necessites?
325.L’equip de suport tècnic et 
pot ajudar
326.Contactar amb l’equip

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT ÀREA 
TEMÀTICA 02

Prototip Invision
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Com visualitzem la web

327.PRODUCTES I SERVEIS
328.La botiga tècnica del CATEB
329.Llibres i  programes 
informàtics  especialitzats al teu 
abast
330.Et proporcionem un extens 
arxiu de material on trobar eines i 
recursos que t’ajudaran a fer 
millor la teva feina

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
SERVEIS I PRODUCTES

Prototip Invision

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Botiga (337)

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Eines, instruments, publicacions, i programes informàtics especialitzats per al teuabast
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Com visualitzem la web

331.Aplicacions informàtiques 

332.Descobreix diverses aplicacions pensades i 
desenvolupades específicament per fer més 
dinàmica la teva feina 

333.LIWEB

334. Versió digital del llibre d’incidències per 
donar compliment als requeriments del Reial 
Decret 1627/1997 i altres normatives que li són 
d’aplicació.

335.Accedir al Liweb 

336.LLIBRE DE L’EDIFICI

337. Eina  informàtica de suport per formalitzar el 
Llibre de l'Edifici segons el Decret 67/2015, per 
als edificis terciaris i els edificis residencials 
unifamiliars i plurifamiliars de nova construcció i 
existents.

338.Accedir al Llibre de l’edifici

339.PROGRAMA DE REHABILITACIÓ

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
SERVEIS I PRODUCTES

Prototip Invision

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Eliminar aquest programa.

jmarrot
Nota adhesiva
Programes i aplicacions informàtiques



26

Com visualitzem la web

341.Eina informàtica de suport per formalitzar el 
Programa de Rehabilitació que dóna compliment 
dels requeriments del Decret 67/2015.

342.PROGRAMA DE MANTENIMENT

343.Eina informàtica de suport per programar i 
registrar les operacions i actuacions de 
manteniment que es realitzin en els edificis, per 
donar compliment al que s’estableix en l’article 
8.2.2 del CTE Part I.

344. Accedir al programa de manteniment

345.TEST ENERGÈTIC

346.El Test Energètic és un mètode d’avaluació 
energètica que es basa en la realització de 
l’estudi constructiu, dels usos i del 
comportament energètic dels edificis, amb 
l’objectiu de proposar unes mesures de millora 
energètica coherents amb les característiques de 
l’edifici i amb el perfil dels seus usuaris.

347.Accedir al Test Energètic

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
SERVEIS I PRODUCTES

Prototip Invision

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Eliminar aquest programa.

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Eliminar aquest programa.

jmarrot
Tachado

jmarrot
Tachado
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Com visualitzem la web

348.Llibreria del CATEB
349.Hi trobaràs tot tipus de 
publicacions relacionades amb el 
procés constructiu per 
complementar els teus projectes
350. Veure catàleg 

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
SERVEIS I PRODUCTES

Prototip Invision

jmarrot
Nota adhesiva
Caldria incorporar un apartat per poder incorporar el llistat d'instruments i eines de diagnosi. (Aquest tema li he explicat a la Monica Rius) (Oa adjunto el document que tenim en paper i que hem de digitalitzar)
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Com visualitzem la web

351.Test d’aluminosi 

352.Una prova ràpida i fiable per 
detectar la presència o no de ciment 
aluminós i conèixer l’estat de 
conservació d’un edifici.

353.Preu col·legiats: 53,85€

354.Preu no col·legiats: 64,11€

355.Sol·licitar test d’aluminosi

356.Més informació 

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
SERVEIS I PRODUCTES

Prototip Invision

jmarrot
Nota adhesiva
Test d’aluminós

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
COMENTARI: L'ALUMINOSI NO EXISTEIX. ÉS UN COCEPTE PERIODISTIC. NO TÈCNIC.

jmarrot
Tachado

jmarrot
Nota adhesiva
Sol·licitar test d’aluminós
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Com visualitzem la web

357.TRÀMITS

358.Gestiona els teus tràmits amb 
rapidesa i màxima confidencialitat

359. T’ho posem fàcil perquè guanyis 
temps amb un sistema de tramitació 
electrònica àgil i segur

360.Possibilitat de tramitació 100% 
online

361.La millor garantia d’una feina 
ben feta

362.Un equip professionalitzat a la 
teva disposició

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
TRÀMITS

Prototip Invision



30

Com visualitzem la web

362. Quins tràmits gestionem per tu

363.Visat de treball professionals

364.El visat verifica que compleixes amb 
les condicions legals i t’avala a l’hora de 
demostrar que la teva feina és garantia 
de professionalitat 

365.Visar en línia 

366.Més informació 

367.Registre de treballs professionals

368. Un tràmit de gestió col·legial que 
que et permet mantenir l’historial 
professional i efectuar els tràmits 
preceptius amb el Col·legi

369. Registrar-me en línia

370.Més informació 

Continguts Sprint_2

Pantalla SUPORT 
TRÀMITS

Prototip Invision
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Com visualitzem la web

371.Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT)

372.Emetem informes per a col·legiats i 
altres professionals per garantir que el 
projecte i la documentació tècnica 
corresponents als règims de llicència 
d’obres i de comunicació compleixen amb 
els requisits d’idoneïtat documental, 
suficiència i adequació normativa 

373. Més informació de l’IIT

374.Certificat electrònic/digital

375.Emetem i renovem certificats digitals 
per aplicar la teva signatura a documents 
electrònics 

376.Sol·licitar certificat digital

377.Més informació 

378.Veure altres tràmits
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Com visualitzem la web

379.Tria el canal que et sigui més 
còmode

380. Et facilitem tres vies per contactar i 
agilitzar el procés de consulta/Escull 
com vols contactar

381.Correu electrònic

382.ESCRIU-NOS 

383.Les consultes rebudes es responen 
per ordre d’arribada normalment en un 
màxim de 24h. 

384.Fer una consulta

385.Telèfon

386.Seu del CATEB

387.Demanar cita prèvia
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Com visualitzem la web

388.TRÀMITS

389.Visat de treballs professionals

390.Visar en línia

391.Què necessites saber per visar 

392.Guies d’ajuda i consells per fer els 
tràmits

393.Recull de manuals pensats per 
donar resposta als dubtes i consultes 
més habituals

394.Documents i recursos per fer els 
tràmits

395.Eines  per ampliar l’informació i 
programes d’ajuda per fer tràmits

396.Contactar amb l’equip
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Com visualitzem la web

397.Què és i perquè visar

398.El visat és un sistema de validació 
documental que certifica que el treball 
de l’aparellador, l’arquitecte tècnic i 
l’enginyer d’edificació es realitza amb 
professionalitat, competència i 
responsabilitat davant del contractant i 
l’Administració. 

399.Garantia pel professional tècnic de 
la construcció

400.El visat valida les teves 
competències d’acord amb la LOE i 
certifica la teva identitat, titulació, 
habilitació legal i professional
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Com visualitzem la web

401.Garantia per a l’obra i els seus usuaris 
finals

402.El visat verifica que s’elaboren els 
documents tècnics requerits per la 
normativa vigent

403.Garantia de cobertura de 
responsabilitats professionals

404. El visat demostra que disposes de 
pòlissa d’assegurança de Responsabilitat 
Civil 

405.Garantia per a l’Administració i altres 
entitats

406.El visat garanteix que la documentació 
presentada a autoritzacions administratives 
s’ajusta als protocols regulats i/o acordats 
amb les administracions
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Com visualitzem la web

407.Quins treballs es poden visar

408.Amb el visat en línia és possible 
visar més àgilment el 100% dels treballs 
professionals (incloses les Obres 
Oficials) sense límit de PEM.

409.Obra nova edificació

410.Urbanització i altres construccions

411.Intervenció en edificació existent

412.Informes i altres construccions

413.Enderroc

414.Altres treballs

415.Vull visar en línia
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Com visualitzem la web

416.Guies d’ajuda i consells per fer els 
tràmits

417.Recull de manuals pensats per 
donar resposta als dubtes i consultes 
més habituals

418.Consultar la guia

419.Documents i recursos per fer els 
tràmits 

420.Eines per ampliar l’informació i 
programes d’ajuda per fer tràmits

421.Consultar recursos
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Com visualitzem la web

422.SUPORT JURÍDIC

423. Atenció, assessorament i resposta a 
les teves necessitats legals

424.Un equip d’experts a la teva 
disposició per ajudar-te de manera 
individualitzada en les diferents 
qüestions i modalitats de l’exercici 
professional

425.Servei especialitzat pels 
professionals de l’Arquitectura Tècnica

426.Visió global de la professió en el 
sector de l’edificació

471.Suport als requeriments jurídics
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Com visualitzem la web

428.ASSESSORAMENT LEGAL

429.Assessorament a tots els 
membres col·legiats per part d’un 
equip professional especialitzat

430. Oferim assessorament jurídic en 
matèria relativa a la professió 
d’aparellador, arquitecte tècnic i 
enginyer d’edificació

431.Vull assessorament 

432.Més informació 
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Com visualitzem la web

433.SERVEI DE GESTIÓ JURÍDICA 

434. Estem al teu costat per ajudar-te 
amb les gestions i els tràmits de la 
documentació

435.T’oferim serveis de gestió en l’àmbit 
de la reclamació amistosa d’honoraris 
defensa d’atribucions professionals, 
emissió de certificats i avals de Gisa.

436.Sol·licitar gestió legal

437.Més informació 
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Com visualitzem la web

438.Tria el canal que et sigui més còmode

439.Et facilitem quatre vies  per contactar i 
agilitzar el procés de consulta

440.El més òptim

441.Oficina virtual

442. ATENCIÓ CONTÍNUA

443.Consultar a l’oficina virtual

444.Correu electrònic

445. RECEPCIÓ ININTERROMPUDA

446. Consultar per correu electrònic

447. Telèfon

448. HORARI D’ATENCIÓ

449. Seu del CATEB

450. HORARI D’ATENCIÓ

451. Demanar cita prèvia
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Com visualitzem la web

452.ASSESSORAMENT LEGAL

453. El nostre equip de professionals 
especialitzats brinda assessorament 
legal gratuït a tots els membres del 
Col·legi 

454.Vull assessorament 
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Com visualitzem la web

455. Equip jurídic especialitzat en temes de 
construcció a la teva disposició

456.Professionals experts coneixedors del procés 
integral de la construcció  i el règim de 
responsabilitats  i obligacions que l’ emmarquen

457.Sempre al dia de les últimes novetats per 
informar-te de tot

458.Permanentment actualitzats i atents a 
l’evolució constant de l’entorn

459.La millor solució a les teves necessitats 
jurídiques

460. Preparats per atendre  totes les qüestions 
referents al procés d’execució de l’obra i resoldre 
els conflictes que puguin sorgir derivats de 
l’activitat professional
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Com visualitzem la web

461. En què consisteix aquest servei

462.El servei d’assessorament jurídic 
gratuït pels col·legiats del CATEB et 
recolza en matèria relativa a tots els 
agents que intervenen en la professió 
d’aparellador, arquitecte tècnic i 
enginyer d’edificació

463.Assistència gratuïta al membre 
col·legiat

464.Informació de qüestions 
relacionades amb l’aplicació de la 
normativa

465.Orientació en assumptes legals 
(societats professionals, contractació de 
serveis, relacions laborals, propietat 
intel·lectual i responsabilitat)
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Com visualitzem la web

466. Matèries d’assessorament

467. Modalitats d’exercici

468. Inici com a professional liberal

469. Assessorament fiscal

470. Assessorament laboral/Seguretat Social

471. Societats professionals

472. Funcionaris i personal vinculat a l’Admin. 
Pública

473. Contractació liberal

474. Contractació per a l’Administració 

475. Atribucions professionals

476. Exercici professional

(el 477 no existeix)

478. Responsabilitat civil i assegurances

479. Legislació específica del sector

480. Legislació relacionada amb l’exercici 
professional 
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Com visualitzem la web

481 SERVEI DE GESTIÓ JURÍDICA

482. Et recolzem en la gestió i tramitació 
de les qüestions legals habituals 
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Com visualitzem la web

483. En què consisteix aquest servei

484.T’oferim serveis de gestió en l’
àmbit de la reclamació amistosa 
d’honoraris defensa d’atribucions 
professionals, emissió de certificats i 
avals de Gisa.

485. Gestió de la reclamació 
amistosa d'honoraris professionals

486.Informes d’atribucions per 
acreditar davant de l'administració 
les competències professionals 

487. Emissió de certificats de treballs 
visats, habilitació i col·legiació
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Com visualitzem la web

488. Un equip d’experts t’atén 
exclusivament per que no t’hagis de 
preocupar de la gestió

489. Els nostres gestors administratius 
s’encarreguen de tots els tràmits 
derivats de l’activitat professional

490. Sempre al dia de les últimes 
novetats per informar-te de tot

491.Permanentment actualitzats i 
atents a l’evolució constant de l’entorn

492. Les resolucions més adequades pel 
teu cas particular

493. Anàlisi detallat segons les 
necessitats jurídiques pròpies
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Com visualitzem la web

494. Gestionem per tu els següents 
tràmits

495.Reclamació amistosa d’honoraris

496. Informes d’atribucions

497. Certificat històric de treballs visats

498. Certificats d’habilitació 
professional i col·legiació

499. Gestió i assessorament durant el 
procediment extrajudicial de reclamació 
d’honoraris professionals per treballs 
que hagin estat visats. Aquest servei es 
divideix en 3 fases cadascuna de les 
quals comprèn els tràmits següents:
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Com visualitzem la web

500. Fase 1

501.Assistència en la redacció de carta a 
enviar pel propi col·legiat al deutor

502. Et facilitem un model de carta de 
reclamació de quantitat perquè puguis 
enviar-la al deutor. Aquesta carta 
s’haurà de remetre per mitjà fefaent 
(burofax). 

503.Preu del servei: 20€

504. Fase 2

505. Assistència en la redacció de carta a 
enviar pel propi col·legiat al deutor

506. Et facilitem un model de carta de 
reclamació de quantitat perquè puguis 
enviar-la al deutor. Aquesta carta 
s’haurà de remetre per mitjà fefaent 
(burofax). 

507. Preu del servei: 20€
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Com visualitzem la web

508. Fase 3

509.Assistència en la redacció de carta a 
enviar pel propi col·legiat al deutor

510. Et facilitem un model de carta de 
reclamació de quantitat perquè puguis 
enviar-la al deutor. Aquesta carta s’haurà de 
remetre per mitjà fefaent (burofax). 

511.Preu del servei: 20€

512. Fase 4

513. Assistència en la redacció de carta a 
enviar pel propi col·legiat al deutor

514. Et facilitem un model de carta de 
reclamació de quantitat perquè puguis 
enviar-la al deutor. Aquesta carta s’haurà de 
remetre per mitjà fefaent (burofax). 

515. Preu del servei: 20€

516. Sol·licitar el servei
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Com visualitzem la web

517. CORREDORIA D’ASSEGURANCES 

518.La corredoria del CATEB, la millor opció per 
les teves assegurances

519. Si ets arquitecte tècnic, aparellador o un altre tipus 
de professional de la construcció, t'oferim 
assessorament a mida i pressupost sense compromís 

520.Vull saber més

521. Totes les àrees de la teva vida

522. Responsabilitat civil professional

523. Donem resposta a les teves necessitats de 
cobertura 

524. Assegurances personals

525. Et protegim davant les diferents contingències

526. D’edificació/Construcció

527. Assegurem la teva activitat com a professional de 
la construcció

528. Pòlisses adaptades segons perfil professional

529. Atenció individualitzada i assessorament 
personalitzat

530. Equip d’especialistes altament qualificat
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Com visualitzem la web

531. Protegeix-te amb els beneficis que només t’ 
ofereix el CATEB

532.Suport a les necessitats derivades de la teva 
activitat en cas d’una incidència

533. Retroactivitat il·limitada, capital de 
cobertura i coordinació de seguretat i salut

534.Les millors alternatives i solucions 
adaptades a tu

535. Recerca de les condicions més òptimes per 
cada cas 

536. Contractació en línia per evitar-te 
desplaçaments

537. Una manera ràpida i senzilla d’obtenir una 
assegurança amb les companyies més 
prestigioses del mercat

538. Un gran equip de professionals a la teva 
disposició

539. Assessorament personalitzat per part d’un 
grup d’especialistes amb coneixements 
específics 
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Com visualitzem la web

540. Un ampli sector de l’Arquitectura 
Tècnica ja confia en nosaltres

541. Ens esforcem per aconseguir les 
millors condicions pels nostres clients

542. Pòlisses contractades

543. Incidències resoltes cada any

544. Assessors a la teva disposició

545. Asseguradores/assegurances 
comparades
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Com visualitzem la web

546. HISTÒRIES 
D’ASSEGURATS/HISTÒRIES D’ÈXIT

547. Què pensen altres professionals 
com tu de la corredoria del CATEB?

548. Tens dubtes? Contacta’ns
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Com visualitzem la web

549. CORREDORIA D’ASSEGURANCES

550. Vine a conèixer la teva corredoria

551. Descobreix tots els avantatges i 
beneficis de la corredoria 
d’assegurances del CATEB

552. Vull saber més
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Com visualitzem la web

553. Vols rebre informació sobre aquest 
curs?

554. Curs: “Afectació del foc a les 
estructures 2a edició”.

555. Si vols rebre informació, omple 
aquest formulari i ens posarem en 
contacte amb tu el més aviat possible.  

556. Nom

557. Cognoms

558. Correu electrònic

559. Telèfon

560. Estic d’acord amb la política de 
privacitat

561. Acceptar 
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¡Gràcies!


