EL COAATT A LA PREMSA
RECULL DE NOTES DE PREMSA DE L’ANY 2013
NoticiesTarragona. Dimarts, 10 de desembre de 2013.
“El COAATT presenta al·legacions a les ordenances municipals de TGN”

Tarragona 21. Dimarts, 10 de desembre de 2013.
“Els aparelladors, contraris a pagar més per la brossa”

La Vanguardia. Divendres, 6 de desembre de 2013.
Un de cada tres edificis de Tarragona sotmesos a l'ITE presenten deficiències greus

Tarragona 21. Dimarts, 3 de desembre de 2013.
“A Tarragona el 32% dels edificis que han passat l’ITE presenten lesions greus amb risc per a les persones”

Tot Tarragona. Dimarts, 3 de desembre de 2013.
“Un 32% dels edificis de Tarragona que han passat l'ITE presenten lesions greus amb risc per a les persones”

Tarragona Diari. Dimarts, 3 de desembre de 2013.
El 32% dels edificis inspeccionats a Tarragona són un perill”

Tarragona Radio. Dilluns 28 d’octubre de 2013
“Certificació d’eficiència energètica per a habitatges i locals destinats a venda o lloguer”

Diari més Tarragona. Dijous, 25 d’octubre de 2013.
“ El certificat d’eficiència energética és obligatòria i útil”

Noticies Tgn. Dimecres 18 de setembre de 2013.
“ Creix el nombre de rehabilitacions d’edificis al territori”

Noticies Tgn. Dimecres 9 de juliol de 2013.
“ L’eficiència energètica: un avantatge i una obligació”

Diari més Tarragona. Dijous, 31 de maig de 2013.
“ El certificat d’eficiència energètica, obligatori a partit de demà”

Tot Tarragona.cat. Dijous, 30 de maig de 2013.
“Mésde 250 professionals participen al dia de la Certificació Energètica”

Diari més Tarragona. Dijous, 30 de maig de 2013.
“ Ple absolut en la jornada sobre certificació energètica”

Noticies Tgn. Dimecres 17 d’abril de 2013.
“ La majoria d’edificis no disposen d’aïllament acústic adient”

Noticies Tgn. Dimecres 17 d’abril de 2013.
“Increment de l’activitat en alguns àmbits del sector de la construcció”

Tot Tarragona.cat. Dimecres 17 d’abril de 2013
“Creix l'activitat professional en el sector de la construcció”

Diari de tarragona. Dissabte 9 de març de 2013.
‘En la provincia hay 102 edificios de antes de 1930 con graves deficiencias’

Revista Cambrils. Diari digital. Divendres 22 de febrer de 2013.
‘‘Dinou edificis de Cambrils construïts entre 1931 i 1950 hauran de passar la ITE abans d'acabar l'any’

Diari de tarragona. Dimarts 12 de febrer de 2013.
Participació del COAATT en les ‘Jornades sobre responsabilitat civil’, organitzades per les correduries Fa i Zurich

Revista Cambrils. Diari digital. Del 23 al 29 de gener de 2013.
‘Més del 80% del parc d’edificis s’hauria de renovar tèrmicament’

Notícies TGN. Del 23 al 29 de gener de 2013.
‘Més del 80% del parc d’edificis s’hauria de renovar tèrmicament’

Tot Tarragona. Diumenge 6 de gener de 2013.
‘200 aparelladors i arquitectes assisteixen a la jornada sobre Habitabilitat ‘

Tarragona 21. Dissabte 5 de gener de 2013.
‘Més de 200 aparelladors i arquitectes assisteixen a una jornada sobre el Nou Decret d’Habitabilitat’
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El 32% dels edificis inspeccionats a
Tarragona són un perill
Més de 400 immobles de la ciutat han de passar encara la Inspecció Tècnica
d'Edificis

Edifici situat a la Part Alta de Tarragona a la cruïlla del carrer Cavallers amb el carrer Riudecols. Foto: Oriol
Montesó.

Tres de cada deu edificis de la ciutat de Tarragona construïts abans de l'any 1950 que s'han
sotmès a la Inspecció Tècnics d'Edificis pateixen lesions greus que poden implicar un perill per a
les persones que hi viuen, segons afirma el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d'Edificació de Tarragona, COAATT.

A la ciutat de Tarragona hi ha 589 immobles construïts abans de l'any 1950 i fins ara han passat
l'ITE un total de 176, un 30 per cent del total. Dels que l'han passat, 66 edificis tenen greus
problemes com ara lesions a l'estructura derivats del molt mal estat de les bigues de fusta o
metàl·liques, manca d'estabilitat a les barbacanes, ampits o baranes, fissures als tancaments i
envans, precarietat dels revestiments de les façanes i els patis o humitats i fuites d'aigua. Si es
suma els immobles que presenten lesions greus i els que en tenen de lleus, el percentatge és
del 62 per cent del total d'inspeccionats. La majoria dels immobles són a la Part Alta, Part Baixa i
el Serrallo.

Els resultats no són bons, segons el COAATT, ja que, deixant a banda la ciutat de Tarragona on el
percentatge és més elevat, a molts municipis s'han fet molt poques inspeccions. A poblacions
com Móra, El Vendrell o Montblanc, no se'n ha fet cap ni una, a Valls únicament s'han
inspeccionat 2 dels 107 immobles inventariats i a Falset han passat l'ITE 2 del 106 habitatges
que l'han de passar.

http://www.naciodigital.cat/delcamp/tarragonadiari/noticia/3159/32/dels/edificis/inspeccionats/tarragona/son/perill
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El Col·legi d'Aparelladors s'ha reunit amb els representants dels principals ajuntaments per a
demanar-los que, de manera conjunta, s'emeti una carta a tots els propietaris i comunitats
recordant l'obligació de passar la Inspecció Tècnica d'Edificis. Per pal·liar la baixa resposta
obtinguda fins ara, el COAATT ha realitzar aquest passat mes de novembre una campanya
informativa adreçada als responsables dels edificis i comunicant-los el calendari d'implantació de la
ITE que ara han de passar els 1.150 immobles existents anteriors al 1950 i que el proper any
hauran de dur a terme els construïts abans del 1960.

El col·lectiu d'aparelladors recorda que l'antiguitat no ha de ser un problema si els edificis són
sotmesos a un bon manteniment i si han rebut un bon ús al llarg de la seva història. Molts
propietaris han optat per la rehabilitació i s'han pogut acollir als programes d'ajuda per aquest
concepte. En canvi, pot esdevenir un greu problema en aquells casos en els quals no s'ha portat
a terme bones pràctiques de conservació ja que aquestes poden desencadenar en situacions de
risc que posen en perill les persones i que obliga a actuacions d'emergència i al desallotjament
de les finques.

http://www.naciodigital.cat/delcamp/tarragonadiari/noticia/3159/32/dels/edificis/inspeccionats/tarragona/son/perill
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C. D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

CUINES I BANYS

Es presenta l’informe
‘El potencial
exportador de la
construcció espanyola’

El certificat d’eficiència
energètica, obligatori a
partir de demà
Aquesta etiqueta serà necessària per vendre un habitatge o bé per llogar-lo
CEDIDA

Reus Disseny Cuina, més
de 20 anys d’experiència
en la fabricació de mobles
Ofereixen dissenys actuals i funcionals
Redacció

Reus Disseny Cuina és una empresa familiar especialitzada en
el disseny i fabricació de mobles
de cuina i bany, amb més de 20
anys d’experiència en el sector.
En la seva botiga, que està
ubicada al carrer Miami, 4 de
Reus, els clients poden trobar
tot un ventall molt ampli de
dissenys actuals i moderns que
estan pensats per cobrir totes
les necessitats sense oblidar la
qualitat dels productes que posen a l’abast. Es pot escollir en-

tre una àmplia gamma de colors
i acabats de mobiliari de cuina,
electrodomèstics i encimeres
de silestone i marbres.
D’altra banda, aquest establiment té gran varietat de mobles
i complements pel bany, així
com també sanitaris, mampares i un llarg etcètera.
Reus Disseny Cuina s’adapta
a les necessitats dels tots elsseus clients, per aquesta raó els
ofereix un pressupost fet a mida
amb un disseny i dibuix personalitzats de la cuina i el bany.

Redacció

Amb l’arribada del mes de juny
entra en vigor l’obligatorietat
de disposar de la etiqueta d’eﬁciència energètica a tota oferta,
promoció i publicitat, dirigida a
la venda o arrendament d’un habitatge o local. A partir de demà
també serà obligatori posar a
disposició del comprador o el
llogater, el certiﬁcat d’eﬁciència
energètica.
L’entrada en vigor del nou certiﬁcat demà 1 de juny va motivar
aquest dimecres la celebració
d’una jornada especial, convocada pel Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Ediﬁcació de Tarragona, el Collegi d’Administradors de Finques
de Tarragona i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, que va reunir a més de
250 assistents a la Sala Eutyches
del Palau de Congressos de Tarragona.
La certiﬁcació energètica
d’un ediﬁci és el document que
classiﬁcarà un habitatge o local en funció de la seva despesa
en electricitat o gas per a un ús
normal. La lletra G correspon a
un habitatge amb una despesa
molt elevada i la lletra A, el més
econòmic. Proporcionarà informació útil en la compra o lloguer
d’un habitatge.
El certiﬁcat d’eﬁciència energètica el pot fer únicament
un tècnic habilitat. Al Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Ediﬁcació de
Tarragona es dóna informació
sobre els tècnics especialistes en
l’ediﬁcació i certiﬁcadors autoritzats més propers.
Cal exigir que la realització de
l’informe de qualiﬁcació es realitzi en base a un estudi acurat de

En el marc de la Fira Construmat que s’ha celebrat aquests
darrers dies a la ciutat comtal,
s’ha realitzat un informe sobre
«El potencial exportador de la
construcció espanyola». En el
mercat actual de la construcció
espanyola s’obren les portes
i les oportunitats mirant cap
a fora, és a dir, en els països
emergents d’Amèrica del Sud.
Les empreses del sector han
recuperat els seus nivell d’exportacions d’abans de la crisi i
es veuen els mercats exteriors
com una solució per compensar la poca demanda interna
que hi ha. L’estudi, elaborat
Construmat, analitza el potencial exportador del sector
espanyol i xifra en 16.581 milions d’euros al 2012 el que les
empreses de la construcció van
exportar l’any passat.Redacció

Recentment s’han portat a terme unes jornades sobre aquesta
nova certificació energètica.

l’habitatge i les instal·lacions. A la
vegada, l’informe de qualiﬁcació
ha de proporcionar una proposta de millora, una avaluació del
cost de la millora i un estudi de
l’estalvi econòmic. L’import ﬁnal
variarà en funció d’altres factors
com la complexitat de les installacions, els metres quadrats de
l’habitatge o local, o la documentació que aporti la propietat.
Hi ha previstos ajuts però
també hi poden haver sancions
en cas de no disposar de la documentació. L’incompliment constituirà infracció en matèria de
defensa dels consumidors i usuaris d’acord amb la Llei General
de Defensa dels Consumidors
i Usuaris. Donat que l’etiqueta
energètica ha d’incorporar-se a
tota oferta, promoció i publicitat
dirigida a la venda o lloguer, es
podria sancionar a propietaris o
a immobiliàries.
Si es parla dels ajuts previstos
per la Generalitat de Catalunya,
es subvencionaran les obres
dirigides a corregir les deﬁciències detectades com a greus

a l’informe de la inspecció tècnica de l’ediﬁci, que afectin a
la cimentació, l’estructura o les
instal·lacions. També les obres
de conservació en cobertes, façanes, mitgeres, si es realitzen
conjuntament amb obres de
millora de l’eﬁciència energètica de l’ediﬁci. Igualment hi són
incloses la millora de l’eﬁciència
de façanes o cobertes, substitució de ﬁnestres, les de l’eﬁciència energètica de les installacions, en l’aïllament acústics
de l’ediﬁci i aquelles que siguin
d’accessibilitat com la installació d’ascensors, salva escales,
rampes o altres dispositius d’accessibilitat.
Per a més informació cal
consultar amb un Aparellador,
Arquitecte Tècnic o Enginyer
d’Ediﬁcació a www.aparelladorstarragona.org o directament
amb el Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Ediﬁcació de Tarragona, on hi
trobarà la garantia, responsabilitat i qualitat de servei, d’un collegi professional.

La Conferència Nacional
de la Construcció
demana més inversions
al sector
La Conferència Nacional de
la Construcció ha reclamat al
govern estatal que articuli un
crèdit extraordinari de 9.000
milions d’euros per invertir
en el sector de les infraestructures en el tres propers anys.
Segons el president d’aquesta
patronal, aquesta inversió generaria uns 200.000 llocs de
treball. D’altra banda, des de
la Confederació es creu que
aquesta inversió és compatible amb la contenció del dèﬁcit públic, tenint en compte
el retorn que generaran a les
arques públiques de l’Estat
els recursos que es destinen a
la construcció i a les diferents
fórmules que la patronal proposa per aconseguir els fons
econòmics necessaris per dinamitzar aquest sector que ha
estat molt tocat. Redacció

