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El cadí

TECNIC$ DE TARRAGONA

tecnicde l'edificá6f6

l codi tecnic de l'edificació,
tecniques mínimes, per tal d'arribar a
aprovat el passat mes de nlatc;, assolir les exigendes defínides en la
pretén hartllonitzarlíl Vigent primera parto Tot i així, el codi també
legislació espílnyola amb les di- . pertnet ter servir altres vies o procerectives europees, en un ambit, . diments tecnics quan el professionalels
el de la 'construcció, especialment senjustifiqui adequada1l1ent.
sible i a la vegada determinant per a
L' objecte d' aquesta estructura oberI'economia del país.
ta de condicionaments tecnics és poder
Tant la LÚE (lIei de I'ordenació
incorporar satisfactoriament nous prode l'edificació) primer coro el cadí en
ductes, sistemes o instaHacions als proaquests moments són dues normatives
jectes. Per exemple, la integració deis
nous sistemes audiovisuals i informatics
que neixen amb l'objectiu de minorar
la qualitat deis habitatges en un context
als habitatges.
empresarial de continua evolució i inEl codi aprofundeix i exigeixals provestigació de nous materials i sistemes
fessionals dissenyar i construir consiconstructius.
derant unes instaHacions de telecomuFuncionalitat, seguretat i qualitat
nicacions tan imprescindibles coro les
mediambiental són les directrius d'una
de fontaneria o calefacció.
Les mesures més innovadores són
normativa que, mitjan~ant la reordenació deis textos vigents, l'enduriment
les referides a I'estalvi energetic, al resd'altres textos i la introducció de textos
pecte al medi ambient i a la minora
nons, pretén fomentar la investigació
de I'habitabilitat. EIs nous habitatges
i el desenvolupament, cosa que ens oblihauran de disposar d'acumuladors sogara a donar als habitatges unes presl¡¡,rstennics per aIa producció d'íligua
tacions lunes garanties for~a exigents:
calcula sariitaria, i els edificis públics
El ,document 's'estructura en dues
i les grans superfícies, d'un sistema de
parís. En la primera es'detÚ1I1inenles
producció d'electrieitatniitjan~ant pacondicionstecriiques i admiriistratives
nens fotovoltaics..D'aquesta manera es
i les exigencies bilsiques que han de
vol recluir la despesa energetica deis
edificis fins a uns lími18sostenibles mitreuriir els edificis; Len la segaDa s'estableixen els nivens objectius o valors
jan~ant, d'una banda, la mmora de les
límit; els procedimen18 i les condicions
prestacions acústiques i tenniques deis

E

les exigencies de funcionalitat, de seguretat i d'habitabilitat; i final1l1ente¡s
propietaris seran els responsables de
mantenir els edificis en un bon estat
de conservació.
En l'aspecte del mantenirnent, el codi
implica les comuriita18de veins, les quals
seran responsables directes de dur a
. Les mesures més
terme un manteniment real i efectiu
innovadores fan referencia a de ¡'edifici fent servir coro a guía el
Llibre ck l'edifici i el manual d'ús i manl'estalvi energetic, al
teniment. Un tecniccompetentcontractal pels propietaris supervisara les operespecte al medi ambient i
racions programades per a la consera la millora de l'habitabilitat. vació adient de l'edifici i les instaBacions, i documentara durant la vida de
l'edifici les diferen18 intervencions de
Menys cridaneres per als usuaris, pero reparació, reforma o rehabilitació dures
molt més importants, són les exigencies a terme.
de qualitat del projecte, els materials
Quant a la repercussió economica
i l'execució de les obres i les respon- que supo~ara l'aplicació del codi,encara
sabilitats deis diferents agents a Tedi- no se n'ha fet cap estudi seriós i de
ficació.
momentnóméshiha
culacions.Les
Aquest CPdi suposara una revolució diverses assoeiaci
onstructprs. i
per al secte>rperque obligara els fa- promotors sitUen
repercu,ssió
bricants i els proveidors a certificar to18 entre un 3% i un 5% del preu de consels seus materials. Tanmateix, els ar.
trucció; una pujada ne>ga:jre important
quitectes i elsarquitectes tecnicshauran
d'intensificar el control 'de l'execució que es concretaria en un 1% del preu
de les obres i deis materials amb la final de venda de l'habitíltge, atran, principalment, de l'aplicaci6 dé leÚnesJlres.
documentació aportada pels subminis- 'd'estalvi energetic, inexistent en l'actual
tradors. EIs projectes hauran de satisfer legislaeió.
habitatges, és a dir, fent disminuir la
demanda d'energia, i de ¡'altra, amb
la generació d'una part d'aqnesta energia necessaria amb fonts de producció
propies i renovables.
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Jornades de
divulgació
◗ El CAATT organitzà unes jornades de
divulgació del Código Técnico de la Edificació

E

ls dies 5 i 6 d’abril, el
Col·legi d’Arquitectes
Tècnics de Tarragona
amb la col·laboració de
la fundació UPC, organitzà unes
jornades de divulgació del Código
Técnico de la Edificació, dirigida
als diferents professionals del
món de la construcció involucrats pel nou marc normatiu.
La primera jornada va tractar
de donar una visió global del text
i dibuixar les innovacions, consideracions i noves obligacions legals dels professionals del sector; i el segon dia, diferents
ponents del departament de
construcció de la EPEB, van valorar cadascun dels diferents
apartats d’aquest bast document
pel qual s’estableix un període
d’aplicació voluntari de dotze
mesos, excepte els referits a l’estalvi energètic i la protecció contra incendis, que serà de sis mesos
a partir de la seva publicació al
BOE.
El Codi Tècnic de l’edificació
pretén harmonitzar la vigent legislació espanyola amb les directives europees, en un àmbit, el de
la construcció, especialment sensible i a la vegada determinant
per a l’economia del país. Funcionalitat, seguretat i qualitat me-

diambiental, són les directrius
d’una norma que, mitjançant la
reordenació dels textos vigents,
l’enduriment d’altres i la introducció de noves, vol fomentar la
investigació i el desenvolupament, i la qual ens obligarà a donar als habitatges unes prestacions i garanties prou exigents.
El document s’estructura en
dues parts. Una primera on es determinen les condicions tècniques, administratives i les exigències bàsiques que han de reunir
els edificis; i una segona on s’estableixen els nivells objectius o
valors límit, els procediments i
les condicions tècniques mínimes, per tal d’arribar a assolir les
exigències definides a la primera
part. Tot i així, el Codi permet
també fer servir altres vies o procediments tècnics quan el professional els justifiqui adequadament.
L’objecte d’aquesta estructura
de condicionaments tècnics
oberta és poder incorporar satisfactòriament nous productes, sistemes o instal·lacions als projectes. Per exemple, la integració
dels nous sistemes audiovisuals i
informàtics als habitatges. El Codi aprofundeix i exigeix als professionals, dissenyar i construir

Les mesures més innovadores són les referides a l’estalvi energètic.

prenen en consideració unes instal·lacions de telecomunicacions
tan imprescindibles com poden
ser les de fontaneria o calefacció.
Les mesures més innovadores
són les referides a l’estalvi
energètic, el respecte al medi ambient i la millora de l’habitabilitat.
Els nous habitatges hauran de
disposar d’acumuladors solars
tèrmics per a la producció d’aigua
calenta sanitària, i els edificis públics i les grans superfícies, d’un
sistema de producció d’electricitat mitjançant panells fotovoltaics. D’aquesta manera és vol reduir la despesa energètica dels
edificis fins a límits sostenibles
mitjançant, d’una banda, la millora de les prestacions acústiques i tèrmiques dels habitatges
minvant la demanda d’energia, i
de l’altra, de la generació d’una
part d’aquesta energia necessària
amb fonts de producció pròpies i
renovables.
Menys cridaneres pels usuaris,
però molt més importants, són
les exigències de qualitat del projecte, els materials i l’execució
de les obres, i les responsabilitats dels diferents agents a l’edificació. El Codi suposarà una revolució per al sector perquè

obliga a fabricants i proveïdors a
certificar tots els seus materials.
Tanmateix Arquitectes i Arquitectes Tècnics, hauran d’intensificar el
control de l’execució de les obres
i dels materials amb la documentació aportada pels subministradors. Els projectes hauran de satisfer
les
exigències
de
funcionalitat, seguretat i habitabilitat; i finalment els propietaris seran responsables de mantenir els
edificis en bon estat de conservació.
En l’aspecte del manteniment,
el Codi implica a les comunitats de
veïns, les quals seran responsables directes de realitzar un manteniment real i efectiu de l’edifici
fent servir com a guia el “Llibre de
l’edifici” i el manual d’ús i manteniment. Un tècnic competent contractat pels propietaris supervi-

JOSÉ CARLOS LEÓN

sarà les operacions programades
per a la conservació adient del edifici i les instal·lacions, i documentarà al llarg de la vida de l’edifici les
diferents intervencions de reparació, reforma o rehabilitació dutes a
terme. En quant a la repercussió
econòmica que suposarà l’aplicació del Codi, encara sense cap estudi seriós al respecte, ens trobem
només amb diferents especulacions. Les diferents associacions
de constructors i promotors el situen entre un 3% i un 5% del preu
de construcció. Una pujada no gaire important i que es concretaria
en un 1% del preu final de venta del
habitatge, sobrevinguda principalment per l’aplicació de les mesures
d’estalvi energètic, inexistent en
la actual legislació.
Gabinet Tècnic del CAATT

monogràfic 1

mésdiarimés

➤ Especial construcció
Col·legi d’Arquitectes Tècnics ➤ El nou Codi Tècnic de l’edificació obligarà a intensificar els controls de qualitat

Evolució de la construcció de nova
planta a Tarragona i nova normativa
REDACCIÓ • tarragona

•••

La tendència a
l’alça en la
construcció de
nous habitatges
sembla que ja
comença a
estabilitzar-se

Com a la resta del país, la construcció
d’habitatge nou a les comarques de
Tarragona creix d’una manera ininterrompuda des de mitjan any 2000. es va
passar de 10.360 habitatges nous l’any
2001, a 17.060 de final de 2005, sempre amb una tendència a l’alça més o
menys acusada.
Aquestes són dades de
visats del Col·legi d’Arquitectes Tècnics de
Tarragona i aquesta
tendència sembla que
ara, durant els primers
mesos del 2006, comença a estabilitzar-se.
Pel que fa a la tipologia constructiva, si bé
en nombre, l'habitatge
unifamiliar representa
només un 28% del total
(1.396); gairebé un 80%
del tipus d’edifici és residencial unifamiliar en
qualsevol de les seves
variants, mentre que el
bloc ocupa la resta amb
3.560 habitatges.

L’habitatge de nova
construcció es concentra a les comarques costaneres. El Baix Penedès, juntament amb
el Tarragonès i el Baix
Camp, absorbeixen un
84% del nou parc immobiliari d’habitatges.
Geogràficament el
mercat més estable es
concentra a Tarragona,
Reus i el Vendrell. Els increments sobtats els
trobem per contra a
ciutats costaneres com
Cambrils, Mont-roig,
Calafell, Vila-seca o Roda de Barà. Cambrils
per exemple ha arribat

Dades de visats COATT sobre habitatges residencials.

el 2005 a ocupar el segon lloc darrere del Vendrell i per sobre de Reus
o Tarragona.
Una circumstància
molt especial presenta
la Pobla de Mafumet, la
qual ha experimentat
un increment del 679%
d’oferta d’obra nova des
de l’any 2003. Ha passat
dels 68 habitatges nous
el 2003, als 462 el 2005.
Les perspectives del
sector a curt i mitjà termini preveuen un lleuger alentiment de l’activitat de l’habitatge nou
compensada amb l’augment de la rehabilitació.

Nou codi tècnic
La recent aprovació del
Codi Tècnic de l’edificació obligarà a coordinar
aquest mercat amb la
necessitat de millorar
les exigències de qualitat del projecte, els materials i l’execució de les
obres, i garantir les responsabilitats dels diferents agents a l’edificació. El codi significarà
una revolució per al
sector perquè obliga fabricants i proveïdors a
certificar tots els materials. Tanmateix, els arquitectes i els arquitectes tècnics hauran
d’intensificar el control
de l’execució de les
obres i dels materials
amb la documentació
aportada pels subministradors. Els projectes
hauran de satisfer les
exigències de funcionalitat, seguretat i habitabilitat. I finalment, els
propietaris seran responsables de mantenir
els edificis en bon estat.
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L'habitatge nou a les comarques
de Tarragona i el nou codi tècnic
De 9.382 habitatges iniciats a l’any 2001, s’ha passat als 16.597 a finals de 2005
REDACCIÓ / TARRAGONA

El sector de la construcció i
en particular la construcció
d'habitatge nou a les comarques de Tarragona creix d'una
manera ininterrompuda des de
mitjan any 2000. Segons dades
de visats del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Tarragona,
vàrem passar de 9.382 habitatges nous iniciats l'any 2001, als
16.597, a finals de 2005.
Gràfic 1
Els primers mesos de 2006,
de gener a agost, el mercat tendeix a estabilitzar-se. S'observa
un lleuger alentiment respecte
de 2005, un any excepcional,
però en cap cas un refredament del sector, el qual encara
es manté amb xifres per sobre
dels 10.100 habitatges nous.
Ho podem veure a la gràfica
següent, on comparem els primers 8 mesos dels últims 6 anys.
Gràfic 2
Pel que fa a la tipologia constructiva, l'habitatge unifamiliar,

aïllat o en filera, va arribar al
2001 i 2002 al seu punt àlgid,
igualant gairebé l'habitatge en
bloc en nombre absolut d’habitatge. Una tendència però
insostenible des d'un punt de
vista econòmic, urbanístic i
ambiental, i que combinada
amb l'escalada dels preus, ha
modificat els hàbits del mercat
fins arribar al 2005 a reduir a
una tercera part el nombre
d'habitatge unifamiliar respecte al d'edifici. El 2006 ratifica
aquesta tendència continuada
des de 2001. El mercat aposta
ara pel bloc d'habitatges en
contra de l'habitatge unifamiliar i a hores d'ara només un
34% de l’habitatge nou és aïllat
o en filera i el 66% restant,
bloc. On cal destacar que es
mantenen de mitjana els 140
m2 per habitatge és als habitatges unifamiliars i entre els 80 i
90 m2, als blocs.
Gràfic 3
L'habitatge de nova construcció es concentra a les comar-

ques costaneres. El Baix
Penedès, juntament amb el
Tarragonès i el Baix Camp,
absorveixen un 84% del nou
parc immobiliari.
Gràfic 4
Geogràficament l'oferta de
mercat més estable es concentra a Tarragona, Reus i el Vendrell. Per contra, els municipis
costaners, Cambrils, Mont-roig,
Calafell, Vila-seca o Roda de
Barà, són un bon exemple de
creixement variable i segona
residència.
Cambrils, que al 2.000
començava 1.137 habitatges, al
2001 aquest nombre es reduïa
fins a 743 i al 2005 ha arribat a
ocupar el segon lloc darrera del
Vendrell i per sobre de Reus o
Tarragona.
Una circumstància molt especial representa la Pobla de Mafumet, la qual ha experimentat
un increment del 356% d'oferta d'obra nova des de l'any
2003. Ha passat dels 66 habitatges al 2003, als 422 al 2005. Pel
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que fa a la tipologia d'habitatge, les poblacions costaneres
lideren el mercat de l’habitatge
unifamiliar. Al 2005, Mont-roig
del Camp va començar 609 edificacions de tipus unifamiliar
(aïllat o en filera) noves,
Calafell 249, el Vendrell 225 i
Cambrils 203. Fins al juliol de
2006, Mont-roig del Camp
n’havia
començat
394,
Cambrils 197, Roda de Barà
149 i Calafell 146.
El futur, doncs, del sector a
les comarques tarragonines és
prou satisfactori. Tendeix, a
poc a poc, a recuperar els
valors normals de creixement,
sense sotracs i amb tendències
tipològiques energèticament i
ambientalment sostenibles.
En aquest sentit, la nova legislació del sector, el Código
Técnico de la Edificación i els
criteris ambientals i d'ecoeficiència, reordenen el sector
cap a la millora de la qualitat i
característiques energètiques i
ambientals dels nous edificis.

El Codi Tècnic de l'Edificació, una de les principal reordenacions normatives del sector de la construcció ens els
últims anys, té una estructura
de condicionaments tècnics
oberta per tal de poder incorporar satisfactòriament nous
productes,
sistemes
o
instal·lacions. Per exemple, la
integració dels nous sistemes
audiovisuals i informàtics als
habitatges.
Les mesures més innovadores
són les referides a l'estalvi
energètic, el respecte al medi
ambient i la millora de l'habitabilitat.
Els nous habitatges hauran
de disposar d'acumuladors
solars tèrmics per a la producció d'aigua calenta sanitària, i
els edificis públics i les grans
superfícies, d'un sistema de
producció d'electricitat mitjançant panells fotovoltaics.
D'aquesta manera és vol reduir
la despesa energètica dels edificis fins a límits sostenibles.
Exigències
El Codi intensifica també les
exigències de qualitat, tant dels
materials com de l'execució de
les obres, i les responsabilitats
dels diferents agents a l'edificació. El Codi suposarà una revolució per al sector perquè obliga a fabricants i proveïdors a
certificar tots els seus materials.
Tanmateix, Arquitectes i Arquitectes Tècnics hauran de registrar el control de l'execució de
les obres i dels materials amb la
documentació aportada pels
subministradors.
Finalment, es pren per primer cop en consideració la
necessitat del manteniment als
edificis.
A partir de setembre, els propietaris seran responsables de
mantenir els edificis en bon
estat de conservació i s'haurà
de portar a terme el pla de
manteniment especificat per
l'arquitecte, segons les instruccions pertinents d'un tècnic
contractat per la comunitat de
propietaris, responsabilitat que
serà un dels propers increments de feina del col·lectiu de
d'arquitecte tècnics. Q
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CO L · L EG I D ’A PA R E L L A D O R S I A RQ U I T ECT E S T È C N I C S D E TA R RAG O N A

Més control, més responsabilitat,
més preparació
d’edificacions i l’OCT per al promotor, signa convenis amb l’administració, la Universitat i altres
entitats, promou la cultura i el
dissenyimantéunaborsadetreball.
Entre les accions destacades dels
darrerstemps,sobresurten:l’anàlisidel’accessibilitatilesbarreresarquitectòniques a entorns urbans i
platges i la diagnosi de façanes.

COL.LEGI D’APARELLADORS I
ARQUITECTES TÈCNICS

El Col·legi és una corporació de
dret públic. Viu una època de
gran dinamisme. Amplia dia a dia
espais i serveis. Manté un catàleg
de publicacions i cursos amb
molta demanda i prestigi. Es
prepara i prepara pels nous
reptes, CTE i altres. Considera
que més responsabilitat no és
possible sense més formació.
El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona és una
corporació que exerceix per delegació de l’Administració, està sotmesa al dret públic, vetlla per un
bon exercici professional i representaelsinteressosdelsseusafiliats
a les comarques de Tarragona, exceptuant la zona de l’Ebre. És important no perdre de vista que no
és una agrupació sindical o gremial
atès que ha de defensar, a més dels
interessos professionals individuals, també els interessos col·lectius de la societat.
El Col·legi té la seva seu central
a la Rambla del President Francesc
Macià 6, les oficines de la qual han
experimentat una profunda remodelació.Tambétédelegacióamb
hores d’atenció al públic a Reus
(Av. Onze de Setembre 4) i El Vendrell (c. Narcís Monturial, cant. av.
Puig) . El Col·legi manté un Laboratori d’Assaigs del Centre d’Investigació Tecnològica i Assaig de
Materials S.A.U. al Polígon Constantí (av. Europa, cant. c. Bèlgica)
amb unes modernes instal·lacions
obertes fa 3 anys.

Treballar en equip
El president del Col·legi, Julio
Baixauli, ha destacat la intenció i
la práctica de treballar en equip i
amb els millors recursos per donar un bon servei. «En aquest darrer període hem aplicat els nos-

Noves oficines del Col.legi. FOTO: DT

tres esforços en reformar els nostres espais (oficines, parking i laboratori d’assaigs), intensificar
l’organització de cursos i sessions
informatives, ampliar la cobertura d’atenció al públic, continuar
l’edició de noves publicacions, organitzar viatges i trobades de treball i també lúdiques, completar la
web i altres accions», subratlla
Baixauli, el qual afegeix «Tot en
pro de la professió de la seva gent,
i també, dels interessos públics».
Quan es parla d’habitatge, els
interessos públics són claríssims.
El sector de l’edificació creix ininterrompudament des de mitjans
del’any2000.Nomésunadada,basada en els visats del Col·legi. A
l’any 2001, es varen inicar 9.382 habitatges. A finals de 2005, 16.597.

Serveis al col·legiat
El catàleg de serveis és molt ampli
i es podria subdividir d’entre serveis al col·legiat, serveis de garan-

tia del material i serveis a la societat. Pel que fa als serveis al col·legiat, destacaríem: els visats i revisiódedocuments,l’assessorament
de tot tipus, la borsa de treball, la
inspecció d’obres, el suport informàtic, la formació especialitzada, la documentació, la gestió de
les assegurances i la responsabilitat civil i decennals.
Pelquefaagarantiadelmaterial,
el Col·legi va obrir fa uns anys el
Laboratorid’Assaigs(primeralPolígonFrancolíiaraalPolígonConstantí). No era obligatòria la seva
creació, no tots els Col·legis ho tenen, però a Tarragona es va creure
molt convenient per a un millor
exerciciprofessional,totiladespesa
d’inversióqueaquestactiuiaquest
servei comportava.
És un Laboratori acreditat per
al control de la qualitat dels materials d’edificació i obra pública. Té
instal·lacionsfixesambmaquinària
molt moderna i vehicles i altres

unitats mòbils que apropen el servei a l’usuari. Els tres àmbits principalsdetreballssón:elcontroldel
formigóielsseuscomponentsEHC,
l’acreditació de materials AM
(maons i blocs ceràmics, fàbrica
de peces de formigó, teules d’argila i formigó, soldadures, fontaneria,electricicitatiaudiovisuals)ila
geotècnia GT (sondeigs i presa de
mostres in situ i al Laboratori). Els
estudis químics, físics i geotècnics
no es poden fer només amb experiència,intuicióiconeixementprofessional, sinó que es requereixen
eines, eines que ofereix el Laboratori i que facilitat el seu personal.

Serveis a la societat
Com a corporació de dret públic i
com a professionals amb una responsabilitat social, el Col·legi estudia i analitza de manera permanent el sector, assessora als particulars o promotors d’edificis,
gestiona l’assegurança decennal

Publicacions
Aquest Col·legi és admirat per les
seves publicacions, que apareixen
d’una manera molt regular, des de
les internes a les externes (arribant a tot el país i a llocs molt diversos). Com a circular interna
d’entre els col·legiats, el butlletí
mensual «Enllaç». Com a revista
cultural i tècnica, de periodicitat
trimestral «TAG». Com a manuals
de consulta, els «Quaderns COAATT» i fulletons diversos. Com a
llibres interdisciplinars, la col·lecció «Manuales Profesionales» (sobre aigua, seguretat, acústica, estructures, etc.). També dóna suportalsseuscol·legiatsenlesseves
obres de difusió, així ha publicat
llibresdelsaparelladors:MariàCasas(sobreartiofici),ÁngelMartínez
Lanzas(sobrepolítica,artihumor)
i Benjamí Català (sobre patrimoni
rural), entre d’altres. A més, els interessants poden aconseguir monografies de temes de patrimoni
històric i arquitectònic recollides
a l’antiga col·lecció «Escaire».
El CTE
El Col·legi, atent a totes les novetats, realitza tota una labor difusora de la normativa. En especial,
hacentratdarreramentelsseusesforçosenelCTE,elnoucoditècnic
de l’edificació, que afecta a tota la
professió i als propietaris d’edificis, que pressiona sobre la qualitat
i la seguretat i que introdueix mesures innovadores sobre estalvi
energètic, respecte al medi ambient i millora de l’habitabilitat.

