


22 IAbril del 2006 EEp(¡JNI'

HABITATGE I CONSTRUCCIÓ

opinió I GABINET TECNIC DEL COL.LEGI D'ARQUITECTE$ TECNIC$ DE TARRAGONA

El cadí tecnicde l'edificá6f6

E
l codi tecnic de l'edificació,
aprovat el passat mes de nlatc;,
pretén hartllonitzarlíl Vigent
legislació espílnyola amb les di-
rectives europees, en un ambit,

el de la 'construcció, especialment sen-
sible i a la vegada determinant per a
I'economia del país.

Tant la LÚE (lIei de I'ordenació
de l'edificació) primer coro el cadí en
aquests moments són dues normatives
que neixen amb l'objectiu de minorar
la qualitat deis habitatges en un context
empresarial de continua evolució i in-
vestigació de nous materials i sistemes
constructius.

Funcionalitat, seguretat i qualitat
mediambiental són les directrius d'una
normativa que, mitjan~ant la reorde-
nació deis textos vigents, l'enduriment
d'altres textos i la introducció de textos
nons, pretén fomentar la investigació
i el desenvolupament, cosa que ens obli-
gara a donar als habitatges unes pres-
tacions lunes garanties for~a exigents:

El ,document 's'estructura en dues
parís. En la primera es'detÚ1I1inenles
condicionstecriiques i admiriistratives
i les exigencies bilsiques que han de
reuriir els edificis; Len la segaDa s'es-
tableixen els nivens objectius o valors
límit; els procedimen18 i les condicions

tecniques mínimes, per tal d'arribar a
assolir les exigendes defínides en la
primera parto Tot i així, el codi també

. pertnet ter servir altres vies o proce-
. diments tecnics quan el professionalels

justifiqui adequada1l1ent.
L'objecte d' aquesta estructura ober-

ta de condicionaments tecnics és poder
incorporar satisfactoriament nous pro-
ductes, sistemes o instaHacions als pro-
jectes. Per exemple, la integració deis
nous sistemes audiovisuals i informatics
als habitatges.

El codi aprofundeix i exigeixalspro-
fessionals dissenyar i construir consi-
derant unes instaHacions de telecomu-
nicacions tan imprescindibles coro les
de fontaneria o calefacció.

Les mesures més innovadores són
les referides a I'estalvi energetic, al res-
pecte al medi ambient i a la minora
de I'habitabilitat. EIs nous habitatges
hauran de disposar d'acumuladors so-
l¡¡,rstennics per aIa producció d'íligua
calcula sariitaria, i els edificis públics
i les grans superfícies, d'un sistema de
producció d'electrieitatniitjan~ant pa-
nens fotovoltaics..D'aquesta manera es
vol recluir la despesa energetica deis
edificis fins a uns lími18sostenibles mit-
jan~ant, d'una banda, la mmora de les
prestacions acústiques i tenniques deis

habitatges, és a dir, fent disminuir la
demanda d'energia, i de ¡'altra, amb
la generació d'una part d'aqnesta ener-
gia necessaria amb fonts de producció
propies i renovables.

. Les mesures més
innovadores fan referencia a

l'estalvi energetic, al
respecte al medi ambient i
a la millora de l'habitabilitat.

Menys cridaneres per alsusuaris, pero
molt més importants, són les exigencies
de qualitat del projecte, els materials
i l'execució de les obres i les respon-
sabilitats deis diferents agents a Tedi-
ficació.

Aquest CPdi suposara una revolució
per al secte>rperque obligara els fa-
bricants i els proveidors a certificar to18
els seus materials. Tanmateix, els ar.
quitectes i elsarquitectes tecnicshauran
d'intensificar el control 'de l'execució
de les obres i deis materials amb la
documentació aportada pels subminis-
tradors. EIs projectes hauran de satisfer

les exigencies de funcionalitat, de se-
guretat 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
terme un manteniment real i efectiu
de ¡'edifici fent servir coro a guía el
Llibre ck l'edifici i el manual d'ús i man-
teniment. Un tecniccompetentcontrac-
tal pels propietaris supervisara les ope-
racions programades per a la conser-
vació adient de l'edifici i les instaBa-
cions, i documentara durant la vida de
l'edifici les diferen18 intervencions de
reparació, reforma o rehabilitació dures
a terme.

Quant a la repercussió economica
que supo~ara l'aplicació del codi,encara
no se n'ha fet cap estudi seriós i de
momentnóméshiha culacions.Les
diverses assoeiaci onstructprs. i
promotors sitUen repercu,ssió
entre un 3% i un 5% del preu de cons-
trucció; una pujada ne>ga:jre important
que es concretaria en un 1% del preu
final de venda de l'habitíltge, atran, prin-
cipalment, de l'aplicaci6 dé leÚnesJlres.
'd'estalvi energetic, inexistent en l'actual
legislaeió.
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Els 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 delCódigo
Técnico de la Edificació, dirigida
als diferents professionals del
món de la construcció involu-
crats pel nou marc normatiu.

La primera jornada va tractar
de donar una visió global del text
i dibuixar les innovacions, consi-
deracions i noves obligacions le-
gals dels professionals del sec-
tor; i el segon dia, diferents
ponents del departament de
construcció de la EPEB, van va-
lorar 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’es-
talvi energètic i la protecció con-
tra incendis, que serà de sismesos
a partir de la seva publicació al
BOE.

El Codi Tècnic de l’edificació
pretén harmonitzar la vigent le-
gislació espanyola amb les direc-
tives europees, en un àmbit, el de
la construcció, especialment sen-
sible i a la vegada determinant
per a l’economia del país. Fun-
cionalitat, seguretat i qualitat me-

diambiental, són les directrius
d’una norma que, mitjançant la
reordenació dels textos vigents,
l’enduriment d’altres i la intro-
ducció de noves, vol fomentar la
investigació i el desenvolupa-
ment, i la qual ens obligarà a do-
nar als habitatges unes presta-
cions i garanties prou exigents.

El document s’estructura en
dues parts. Una primera on es de-
terminen les condicions tècni-
ques, administratives i les exigèn-
cies bàsiques que han de reunir
els edificis; i una segona on s’es-
tableixen els nivells objectius o
valors límit, els procediments i
les condicions tècniques míni-
mes, 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 pro-
cediments tècnics quan el pro-
fessional els justifiqui adequada-
ment.

L’objecte d’aquesta estructura
de condicionaments tècnics
oberta és poder incorporar satis-
factòriament nous productes, sis-
temes o instal·lacions als projec-
tes. Per exemple, la integració
dels nous sistemes audiovisuals i
informàtics als habitatges. El Co-
di aprofundeix i exigeix als pro-
fessionals, dissenyar i construir

prenen en consideració unes ins-
tal·lacions de telecomunicacions
tan imprescindibles com poden
ser les de fontaneria o calefac-
ció.

Les mesures més innovadores
són les referides a l’estalvi
energètic, el respecte al medi am-
bient 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 pú-
blics i les grans superfícies, d’un
sistema de producció d’electrici-
tat mitjançant panells fotovol-
taics. D’aquesta manera és vol re-
duir la despesa energètica dels
edificis fins a límits sostenibles
mitjançant, d’una banda, la mi-
llora de les prestacions acústi-
ques 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 pro-
jecte, els materials i l’execució
de les obres, i les responsabili-
tats dels diferents agents a l’edi-
ficació. El Codi suposarà una re-
volució per al sector perquè

◗ El CAATT organitzà unes jornades de
divulgació del Código Técnico de la Edificació

Jornades de
divulgació

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

obliga a fabricants i proveïdors a
certificar tots els seus materials.
Tanmateix Arquitectes i Arquitec-
tes Tècnics, hauran d’intensificar el
control de l’execució de les obres
i dels materials amb la documen-
tació aportada pels subministra-
dors. Els projectes hauran de sa-
tisfer les exigències de
funcionalitat, seguretat i habitabi-
litat; i finalment els propietaris se-
ran responsables de mantenir els
edificis en bon estat de conserva-
ció.

En l’aspecte del manteniment,
el Codi implica a les comunitats de
veïns, les quals seran responsa-
bles directes de realitzar un man-
teniment real i efectiu de l’edifici
fent servir com a guia el “Llibre de
l’edifici” i el manual d’ús i mante-
niment. Un tècnic competent con-
tractat pels propietaris supervi-

sarà les operacions programades
per a la conservació adient del edi-
fici i les instal·lacions, i documen-
tarà al llarg de la vida de l’edifici les
diferents intervencions de repara-
ció, reforma o rehabilitació dutes a
terme. En quant a la repercussió
econòmica que suposarà l’aplica-
ció del Codi, encara sense cap es-
tudi seriós al respecte, ens trobem
només amb diferents especula-
cions. Les diferents associacions
de constructors i promotors el si-
tuen entre un 3% i un 5% del preu
de construcció. Una pujada no gai-
re important i que es concretaria
en un 1% del preu final de venta del
habitatge, sobrevinguda principal-
ment per l’aplicació de lesmesures
d’estalvi energètic, inexistent en
la actual legislació.

Gabinet Tècnic del CAATT
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➤ Especial construcció

Aquestes són dades de
visats del Col·legi d’Ar-
quitectes Tècnics de
Tarragona i aquesta
tendència sembla que
ara, durant els primers
mesos del 2006, co-
mença a estabilitzar-se.

Pel que fa a la tipolo-
gia constructiva, si bé
en nombre, l'habitatge
unifamiliar representa
només un 28% del total
(1.396); gairebé un 80%
del tipus d’edifici és re-
sidencial unifamiliar en
qualsevol de les seves
variants, mentre que el
bloc ocupa la resta amb
3.560 habitatges.

L’habitatge de nova
construcció es concen-
tra a les comarques cos-
taneres. El Baix Pe-
nedès, juntament amb
el Tarragonès i el Baix
Camp, absorbeixen un
84% del nou parc im-
mobiliari d’habitatges.

Geogràficament el
mercat més estable es
concentra a Tarragona,
Reus i el Vendrell. Els in-
crements sobtats els
trobem per contra a
ciutats costaneres com
Cambrils, Mont-roig,
Calafell, Vila-seca o Ro-
da de Barà. Cambrils
per exemple ha arribat

el 2005 a ocupar el se-
gon lloc darrere del Ven-
drell 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 ter-
mini preveuen un lleu-
ger alentiment de l’acti-
vitat de l’habitatge nou
compensada amb l’aug-
ment de la rehabilita-
ció.

Nou codi tècnic
La recent aprovació del
Codi Tècnic de l’edifica-
ció obligarà a coordinar
aquest mercat amb la
necessitat de millorar
les exigències de quali-
tat del projecte, els ma-
terials i l’execució de les
obres, i garantir les res-
ponsabilitats dels dife-
rents agents a l’edifica-
ció.  El codi significarà
una revolució per al
sector perquè obliga fa-
bricants i proveïdors a
certificar tots els mate-
rials. Tanmateix, els ar-
quitectes i els arquitec-
tes tècnics hauran
d’intensificar el control
de l’execució de les
obres i dels materials
amb la documentació
aportada pels submi-
nistradors. Els projectes
hauran de satisfer les
exigències de funciona-
litat, seguretat i habita-
bilitat. I finalment, els
propietaris seran res-
ponsables de mantenir
els edificis en bon estat.

Evolució de la construcció de nova
planta a Tarragona i nova normativa

Com a la resta del país, la construcció
d’habitatge nou a les comarques de
Tarragona creix d’una manera ininter-
rompuda des de mitjan any 2000. es va
passar de 10.360 habitatges nous l’any
2001, a 17.060 de final de 2005, sem-
pre amb una tendència a l’alça més o
menys acusada.

REDACCIÓ • tarragona

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

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

Dades de visats COATT sobre habitatges residencials.
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El sector de la construcció i
en particular la construcció
d'habitatge nou a les comar-
ques de Tarragona creix d'una
manera ininterrompuda des de
mitjan any 2000. Segons dades
de visats del Col·legi d'Arqui-
tectes Tècnics de Tarragona,
vàrem passar de 9.382 habitat-
ges 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 ten-
deix a estabilitzar-se. S'observa
un lleuger alentiment respecte
de 2005, un any excepcional,
però en cap cas un refreda-
ment 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 pri-
mers 8 mesos dels últims 6 anys.

Gràfic 2
Pel que fa a la tipologia cons-

tructiva, 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’habi-
tatge. 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 respec-
te 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 unifami-
liar 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 habitat-
ges unifamiliars i entre els 80 i
90 m2, als blocs.

Gràfic 3
L'habitatge de nova construc-

ció 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 concen-
tra a Tarragona, Reus i el Ven-
drell. 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 espe-
cial representa la Pobla de Ma-
fumet, la qual ha experimentat
un increment del 356% d'ofer-
ta d'obra nova des de l'any
2003. Ha passat dels 66 habitat-
ges al 2003, als 422 al 2005. Pel

que fa a la tipologia d'habitat-
ge, les poblacions costaneres
lideren el mercat de l’habitatge
unifamiliar. Al 2005, Mont-roig
del Camp va començar 609 edi-
ficacions 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 legis-
lació del sector, el Código
Técnico de la Edificación i els
criteris ambientals i d'ecoefi-
ciència, reordenen el sector
cap a la millora de la qualitat i
característiques energètiques i
ambientals dels nous edificis.

El Codi Tècnic de l'Edifica-
ció, una de les principal reor-
denacions normatives del sec-
tor de la construcció ens els
últims anys, té una estructura
de condicionaments tècnics
oberta per tal de poder incor-
porar 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'habita-
bilitat.

Els nous habitatges hauran
de disposar d'acumuladors
solars tèrmics per a la produc-
ció d'aigua calenta sanitària, i
els edificis públics i les grans
superfícies, d'un sistema de
producció d'electricitat mit-
jançant panells fotovoltaics.
D'aquesta manera és vol reduir
la despesa energètica dels edifi-
cis 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'edifica-
ció. El Codi suposarà una revo-
lució per al sector perquè obli-
ga a fabricants i proveïdors a
certificar tots els seus materials.
Tanmateix, Arquitectes i Arqui-
tectes Tècnics hauran de regis-
trar el control de l'execució de
les obres i dels materials amb la
documentació aportada pels
subministradors.

Finalment, es pren per pri-
mer cop en consideració la
necessitat del manteniment als
edificis.

A partir de setembre, els pro-
pietaris 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 instruc-
cions pertinents d'un tècnic
contractat per la comunitat de
propietaris, responsabilitat que
serà un dels propers incre-
ments de feina del col·lectiu de
d'arquitecte tècnics. 
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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
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08 COL·LEGIS PROFESIONALS Diari
Dimarts, 28 de novembre de 2006

ElCol·legi ésunacorporacióde
dretpúblic.Viuunaèpocade
grandinamisme.Ampliadiaadia
espais i serveis.Mantéuncatàleg
depublicacions i cursosamb
moltademanda iprestigi. Es
prepara ipreparapelsnous
reptes,CTE i altres.Considera
quemésresponsabilitatnoés
possible sensemés formació.

ElCol·legid’Aparelladors iArqui-
tectesTècnicsdeTarragonaésuna
corporació que exerceix per dele-
gacióde l’Administració,estàsot-
mesa al dret públic, vetlla per un
bon exercici professional i repre-
sentaelsinteressosdelsseusafiliats
a lescomarquesdeTarragona, ex-
ceptuant la zona de l’Ebre. És im-
portant no perdre de vista que no
ésunaagrupaciósindicalogremial
atèsquehadedefensar,amésdels
interessos professionals indivi-
duals, tambéels interessoscol·lec-
tius de la societat.

ElCol·legi té lasevaseucentral
a laRambladelPresidentFrancesc
Macià6, lesoficinesde laqualhan
experimentat una profunda re-
modelació.Tambétédelegacióamb
hores d’atenció al públic a Reus
(Av.OnzedeSetembre4) iElVen-
drell(c.NarcísMonturial,cant.av.
Puig) . ElCol·legimantéunLabo-
ratori d’Assaigs del Centre d’In-
vestigacióTecnològica iAssaigde
Materials S.A.U. al PolígonCons-
tantí (av.Europa, cant. c.Bèlgica)
ambunesmodernesinstal·lacions
obertes fa 3 anys.

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

tres esforços en reformar elsnos-
tres espais (oficines, parking i la-
boratori d’assaigs), intensificar
l’organitzaciódecursos isessions
informatives, ampliar la cobertu-
ra d’atenció al públic, continuar
l’ediciódenovespublicacions,or-
ganitzar viatges i trobades de tre-
ball i tambélúdiques,completar la
web i altres accions», subratlla
Baixauli, el qual afegeix «Tot en
prode laprofessióde la sevagent,
i també, dels interessos públics».

Quan es parla d’habitatge, els
interessospúblics sónclaríssims.
Elsectorde l’edificaciócreix inin-
terrompudament des de mitjans
del’any2000.Nomésunadada,ba-
sada en els visats del Col·legi. A
l’any2001,esvareninicar9.382ha-
bitatges. A finals de 2005, 16.597.

Serveis al col·legiat
Elcatàlegdeserveisésmoltampli
i es podria subdividir d’entre ser-
veisal col·legiat, serveisdegaran-

tiadelmaterial i serveis a la socie-
tat. Pel que fa als serveis al col·le-
giat, destacaríem: els visats i revi-
siódedocuments, l’assessorament
de tot tipus, la borsa de treball, la
inspecció d’obres, el suport in-
formàtic, la formació especialit-
zada, ladocumentació, lagestióde
lesassegurances i la responsabili-
tat civil i decennals.

Pelquefaagarantiadelmaterial,
el Col·legi va obrir fa uns anys el
Laboratorid’Assaigs(primeralPo-
lígonFrancolí iaraalPolígonCons-
tantí). No era obligatòria la seva
creació,nototselsCol·legishote-
nen,peròaTarragonaesvacreure
molt convenient per a un millor
exerciciprofessional,totiladespesa
d’inversióqueaquestactiuiaquest
servei comportava.

És un Laboratori acreditat per
alcontrolde laqualitatdelsmate-
rialsd’edificació iobrapública.Té
instal·lacionsfixesambmaquinària
molt moderna i vehicles i altres

unitatsmòbilsqueapropenelser-
veia l’usuari.Els tresàmbitsprin-
cipalsdetreballssón:elcontroldel
formigóielsseuscomponentsEHC,
l’acreditació de materials AM
(maons i blocs ceràmics, fàbrica
depecesdeformigó, teulesd’argi-
la i formigó, soldadures, fontane-
ria,electricicitat iaudiovisuals)i la
geotècniaGT(sondeigs ipresade
mostres insituialLaboratori).Els
estudisquímics, físics igeotècnics
no es poden fer només amb expe-
riència, intuicióiconeixementpro-
fessional, sinóqueesrequereixen
eines,einesqueofereixelLabora-
tori i que facilitat el seu personal.

Serveis a la societat
Coma corporació de dret públic i
com a professionals amb una res-
ponsabilitat social, el Col·legi es-
tudia i analitza demaneraperma-
nent el sector, assessora als parti-
culars o promotors d’edificis,
gestiona l’assegurança decennal

d’edificacions i l’OCT per al pro-
motor, signa convenis amb l’ad-
ministració, laUniversitat ialtres
entitats, promou la cultura i el
dissenyimantéunaborsadetreball.
Entre les accions destacades dels
darrerstemps,sobresurten:l’anàli-
sidel’accessibilitati lesbarreresar-
quitectòniquesaentornsurbans i
platges i la diagnosi de façanes.

Publicacions
AquestCol·legi és admirat per les
sevespublicacions,queapareixen
d’unamaneramoltregular,desde
les internes a les externes (arri-
bant a tot el país i a llocs molt di-
versos). Com a circular interna
d’entre els col·legiats, el butlletí
mensual «Enllaç». Com a revista
cultural i tècnica, de periodicitat
trimestral«TAG».Comamanuals
de consulta, els «QuadernsCOA-
ATT» i fulletons diversos. Com a
llibres interdisciplinars, lacol·lec-
ció«ManualesProfesionales»(so-
bre aigua, seguretat, acústica, es-
tructures, etc.). També dóna su-
portalsseuscol·legiatsenlesseves
obres de difusió, així ha publicat
llibresdelsaparelladors:MariàCa-
sas(sobreartiofici),ÁngelMartínez
Lanzas(sobrepolítica,artihumor)
iBenjamíCatalà(sobrepatrimoni
rural),entred’altres.Amés,els in-
teressants poden aconseguirmo-
nografies de temes de patrimoni
històric i arquitectònic recollides
a l’antiga col·lecció «Escaire».

ElCTE
ElCol·legi, atent a totes les nove-
tats, realitza tota una labor difu-
sora de la normativa. En especial,
hacentratdarreramentelsseuses-
forçosenelCTE,elnoucoditècnic
de l’edificació, que afecta a tota la
professió i als propietaris d’edifi-
cis,quepressionasobrelaqualitat
i la seguretat i que introdueixme-
sures innovadores sobre estalvi
energètic, respecte al medi am-
bient imillora de l’habitabilitat.
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Méscontrol,mésresponsabilitat,
méspreparació
COL.LEGI D’APARELLADORS I
ARQUITECTES TÈCNICS
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