
De: Col·legi d'Enginyers de Camins [mailto:info@camins.cat]  
Enviat: dilluns, 1 d'octubre de 2018 18:27 
Per a: Bústia TES Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori 
Tema: RV: Proposta de modificació del Decret 68/2014 d'Òrgans Col·legiats de la Generalitat 
de Catalunya 
 
 
 
Benvolguts/benvolgudes, 
 
Acusem rebut de la vostra comunicació en relació a la proposta de modificació del Decret 
68/2014 d’Òrgans Col.legiats de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Col.legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports vol manifestar la seva voluntat de continuar 
participant en les Comissions d’urbanisme i en els òrgans participatius que ja existeixen, així 
com en els nous òrgans que es puguin crear, en matèria de política territori i urbanisme. 
 
Atentament, 
 

Quim Llagostera  

Secretari 
 

              

 
Els Vergós, 16 08017 Barcelona 
Tel.  (+34) 932 043 412 
www.camins.cat 
 

    
 

AVIS DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades en relació a les dades de caràcter personal que hagi 
comunicat o pugui comunicar al Col.legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (el Col.legi), li informem que a la pàgina 
web http://www3.ciccp.es/politica-de-privacidad/  s’indiquen els diferents tractaments de dades que porta a terme el 
Col.legi, les seves finalitats, de la legitimació per tractar-los, de la procedència dels mateixos, de les possibles cessions 
o comunicacions i dels seus drets. 

Li informem que té els drets a accedir, rectificar i suprimir les dades, sol.licitar la portabilitat de les mateixes, oposar-se 
al tractament i sol.licitar la seva limitació, la qual cosa pot exercir per correu electrònic a derechosdatos@ciccp.es 

AVIS DE CONFIDENCIALITAT: 

Aquest missatge va adreçat de manera exclusiva al seu destinatari i pot contenir informació confidencial la divulgació 
de la qual està prohibida per la Llei. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem ens ho comuniqui de forma 
immediata per aquesta mateixa via a l’adreça de  correu de procedència i procedeixi a la seva eliminació, així com la de 
qualsevol document adjunt al mateix. 

 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en relación a los datos de carácter personal que haya 
comunicado o pueda comunicar al  Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (el Colegio), le informamos 
que en la página web http://www3.ciccp.es/politica-de-privacidad/   se indican los diferentes tratamientos de datos que 



lleva a cabo el Colegio, sus finalidades, de la legitimación para tratarlos, de la procedencia de los mismos, de las 
posibles cesiones o comunicaciones y de sus derechos. 

Le informamos que tiene los derechos a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, 
oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste, lo cuales puede ejercer por correo electrónico 
en derechosdatos@ciccp.es 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: 

Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial cuya 
divulgación está prohibida por la Ley. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma 
inmediata por esta misma vía  a la dirección  de correo de procedencia y proceda a su eliminación, así como la de 
cualquier documento adjunto al mismo. 

 

  

 
 
De: Marisa Mas i Miralles [mailto:mmas@apabcn.cat]  
Enviat: divendres, 5 d'octubre de 2018 14:06 
Per a: Bústia TES Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori 
Tema: COMENTARIS DEL CONSELL D'APARELLADORS DE CATALUNYA EN EL TRÀMIT DE 
CONSULTA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE DECRET DE MODIFICACIÓ DECRET 68/2014 
Importància: Alta 
 
Sr. Agustí Serra Monté 
Secretari d’Habitat Urbà i Territori 
 
Benvolgut senyor, 
 
Mitjançant aquest escrit, formulem els comentaris del Consell de Col·legis d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya en el tràmit de consulta prèvia sobre 
el Projecte de Decret de modificació de la composició dels òrgans urbanístics de la Generalitat 
de caràcter col·legiat. 
 
En primer lloc, us traslladem la satisfacció de la nostra Corporació per aquesta modificació, 
llargament reivindicada pel nostre col·lectiu, així com necessària i positiva, tant per evitar el 
greuge respecte als col·legis professionals que en l’actualitat no formàvem part de les 
comissions d’urbanisme, com per enriquir el debat sobre política territorial i urbanisme amb 
tots els punts de vista que el condicionen en l’actualitat (socials, econòmics, demogràfics, 
territorials, ambientals, d’habitatge, etc.), en benefici de la societat i el país. 
 
Per una altra banda, entenem que la Modificació del Decret vigent garantirà la incorporació en 
la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, així com en les Comissions 
Territorials d’Urbanisme, de representants de la nostra professió de l’arquitectura tècnica, 
directament vinculada a l’urbanisme, a l’habitatge i al medi ambient. En aquest sentit, cal 
recordar que la titulació de grau que habilita per a la professió regulada de l’arquitectura 
tècnica inclou crèdits troncals en l’àmbit de l’urbanisme i que, en la pràctica, els arquitectes 
tècnics intervenen i assumeixen responsabilitats en gestió i disciplina urbanística, funcions 
reconegudes normativament i jurisprudencialment, en més del 50% dels municipis del territori 
de Catalunya.  
 
Finalment, cal destacar l’afany col·laborador de la nostra Corporació i dels nostres 
professionals arquitectes tècnics en la millora permanent en els àmbits de l’edificació i la 
rehabilitació, la tecnologia, la sostenibilitat i el medi ambient, i l’urbanisme.  
 
Reiterant-vos, novament, la nostra col·laboració, rebeu una salutació ben cordial. 



 

 
 
Miquel Vendrell i Deulofeu 
President 
Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona  
Tel. 93 414 38 48 · Fax 93 240 23 57 
consell@apabcn.cat · www.consellaparelladors.cat 
 

 

�  Si no és necessari, no imprimeixis aquest correu. P erò si ho fas, fes-ho en paper 
reciclat.  
 
 
 


