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Tornen les subvencions per a obres
de rehabilitació dels edificis
També s'ofereixen ajudes de fins a un 50% del cost a les millores de
l'accessibilitat

Façanes en mal estat de la Part Alta de Tarragona. Foto: GoogleMaps.

Després de tres anys sense subvencions per realitzar obres de rehabilitació als edificis
d'habitatges, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha anunciat que hi haurà de nou ajudes per
aquest concepte. L'administració ja ho ha comunicat als col·lectius professionals implicats i entre
ells al Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona, el
COAATT.

El pròxim dia 1 de setembre s'obrirà la convocatòria per a tots els propietaris interessats en
aconseguir alguna de les subvencions que seran sempre per al finançament de les obres de
rehabilitació dels elements comuns dels edificis d'habitatges destinades a la seva conservació i
també per a la millora de la qualitat i sostenibilitat o per dur a terme accions vinculades a
l'accessibilitat. A les ajudes hi poden accedir tant les comunitats de propietaris com els
propietaris únics d'edificis d'habitatges. Aquesta primera convocatòria finalitzarà el 15 d'octubre i
cal destacar que no tindrà concurrència competitiva de manera que totes les propostes
presentades tindran la seva corresponent subvenció.

Un fet important a destacar és que només podran concórrer a aquesta convocatòria aquells edificis
d'habitatges que tinguin una antiguitat anterior a l'any 1981 i que hagin passat la Inspecció
Tècnica d'Edificis (ITE), disposi del certificat d'eficiència energètica i de l'informe de les
condicions d'accessibilitat que caldrà complimentar a través d'un formulari previ a la presentació de
la petició de la subvenció.

Per aquest motiu, el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de
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Tarragona posa a disposició dels propietaris dels edificis d'habitatges i de les comunitats la seva
experiència i als seus professionals. Els aparelladors, com a tècnics de capçalera, són la figura
indicada per ajudar a assessorar en la tramitació de la documentació, realitzar la ITE i la certificació
als edificis que encara no la tinguin i dur a terme qualsevol de les intervencions i actuacions que
es sol·licitin en la petició de subvenció. Per aconseguir més informació de les ajudes i dels serveis
del COAATT és imprescindible visitar la web .

Un cop concedida la subvenció, les obres hauran de començar en un termini màxim de sis mesos i
duraran, com a molt, setze mesos. La quantia màxima de les ajudes serà del 35 per cent del total
de l'actuació tot i que en casos d'obres per a la millora de l'accessibilitat, la subvenció podrà arribar
al 50 per cent.
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El
Col·legi
d’Aparelladors
de
Tarragona envia una carta als jutjats
alertant de l’intrusisme actual
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació, COAATT, posa a
disposició de l’administració, col·legis professionals, associacions de professionals, particulars i
empreses que ho sol·licitin, les llistes actualitzades de pèrits judicials i experts en valoracions
immobiliàries en construcció de la demarcació de Tarragona en els diferents partits judicials.

El Col·legi recorda que es tracta de tècnics col·legiats que ofereixen una garantia de
professionalitat, qualitat tècnica i assegurança professional. Tot ells son titulats en
arquitectura tècnica o enginyers d’edificació i el seu perfil és l’adequat a la feina a
desenvolupar que passa pels peritatges o valoracions sobre desperfectes, patologies o vicis
ocults en edificacions, l’assessorament en la compra o lloguer d’edificacions, la valoració de
bens immobles com ara vivendes, terrenys, solars, naus industrials, locals comercials, o
aparcaments o l realització d’estudis econòmics i urbanístics.
Al mateix temps el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació ha
remés una carta als jutjats on es recorda que els darrers mesos s’ha sabut de la designació
de pèrits que són facilitats en dossiers per altres associacions alienes als Col·legis
professionals, apartant així ols membres adscrits al Col·legi professional corresponent.
També s’afegeix que són designats tècnics, tant dels citats dossiers com d’altres, que tenen
el domicili professional fora de la jurisdicció judicial del jutjat en qüestió, extrem que
comporta a les parts del litigi haver de suportar, entre d’altres, unes despeses per
desplaçament innecessàries o menys costoses, a més de no tenir una garantia d’habilitació
professional i uns riscos sobre l’ adequació de la feina a desenvolupar.
El COAATT ofereix una garantia de servei i qualitat que no es presta en els altres casos i que
permet disposar d’una Borsa activa i actualitzada de manera continuada sobre els pèrits
judicials adscrits als diferents partits judicials, assessorament i seguiment al llarg de tot el
tràmit i una garantia de supervisió tècnica i administrativa.

Només un 6% dels pisos de la
província estan ben aïllats

Una imatge de la Part Alta de Tarragona. Foto: http://www.ccadicciones.es/
Dels més de 290.000 habitatges que formen el parc immobiliari de la província de Tarragona únicament un 6 per cent
reuneixen els requisits mínims d’aïllament o de rendiment de les seves instal·lacions. El percentatge és molt similar a
nivell de Catalunya on i ha un 2.660.000 habitatges construïts que han de passar la inspecció per aconseguir la
certificació. A Tarragona, per passar-la, cal trucar al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació.
D’ençà que va començar a funcionar el certificat d’eficiència energètica, l’1 de juny del 2013, s’han inspeccionat un total
de 14.797 habitatges i locals de les comarques de Tarragona i en el conjunt de Catalunya la xifra arriba als 133.922.
Són dades l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya corresponents al primer semestre d’aplicació de la
normativa.
Així doncs, des del juny i fins el desembre de 2013, una mitjana de 69 habitatges de la província de Tarragona van
passar la corresponent inspecció i la majoria d’ells van posar-se en mans d’un aparellador com a tècnic de capçalera
de l’habitatge.
Des del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) s’atenen totes les
consultes rebudes i les peticions d’inspecció tot recordant als interessats que la certificació incorpora, per primer cop,
un valor objectiu que té molt en compte el consum d’energia d’un habitatge. Es tracta d’una etiqueta energètica que ha
d’incorporar-se a tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer i que suposa un pas més per disposar
d’una millor informació dels usuaris a l’hora d’accedir a l’habitatge
L’etiqueta de la certificació classifica un habitatge en funció de la seva despesa en energia per a un ús normal. La lletra
G correspon a un habitatge amb una despesa molt elevada i la lletra A, al més econòmic. L’objectiu és proporcionar
informació útil i vàlida al comprador o llogater sobre les característiques de l’habitatge i les seves instal·lacions de
calefacció i aigua calenta.
Els resultats aconseguits fins ara, i analitzats pel Gabinet Tècnic del Col·legi d’Aparelladors, COAATT són prou
eloqüents: aproximadament el 90% dels habitatges inspeccionats disposen d’unes condicions i instal·lacions molt
dolentes o dolentes, i només un 3% s’han classificat com a molt bons, informa el col·lectiu.
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Cada dia es fan uns 69 certificats
energètics a Tarragona
El document és obligatori a l'hora de vendre o llogar immobles

Pis en venda Foto: ACN

S'han inspeccionat un total de 14.797 habitatges i locals de les comarques de Tarragona i Terres
de l'Ebre d'ençà que va començar a funcionar el certificat d'eficiència energètica, l'1 de juny del
2013. Segons dades de l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya corresponents al
primer semestre d'aplicació de la normativa, en el conjunt de Catalunya la xifra arriba als 133.922.
Tot i la inseguretat i les queixes que inicialment plantejava la implantació d'aquest certificat,
segons dades de l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya, cada dia es certifiquen
aproximadament 625 habitatges de mitjana a Catalunya, i uns 69 a la província de Tarragona, la
majoria realitzada pels aparelladors, com a tècnics de capçalera dels habitatges.
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Què és el certificat energètic?

La certificació sobre l'eficiència energètica en edificis va començar a funcionar el juny del 2013 i va
incorporar per primer cop un valor objectiu que valorava el consum d'energia d'un habitatge. Es
tracta d'una etiqueta energètica que ha d'incorporar-se a tota oferta, promoció i publicitat dirigida a
la venda o lloguer.

L'etiqueta d'eficiència és un altre pas més cap a una millor informació dels usuaris a l'hora
d'accedir a l'habitatge. Una mesura complementària a una altra relativament recent, la implantació
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de la inspecció tècnica dels edificis, en funcionament des de finals del 2010 i amb la qual llogaters
o compradors podran conèixer l'estat general de l'edifici i les deficiències que puguin existir.

L'etiqueta classifica un habitatge en funció de la seva despesa en energia per a un ús normal. La
lletra G correspon a un habitatge amb una despesa molt elevada i la lletra A, el més econòmic.
L'objectiu és proporcionar informació veraç al comprador o llogater sobre les característiques de
l'habitatge i les seves instal·lacions de calefacció i aigua calenta.
Els resultats que es poden valorar per aquest gabinet tècnic del COAATT són també prou
eloqüents: aproximadament el 90% dels habitatges inspeccionats disposen d'unes condicions i
instal·lacions molt dolentes o dolentes, i sols un 3% s'ha classificat com a molt bons.

Si ha de fer el certificat d'eficiència, demani-la a un tècnic especialista, i que l'informe de
qualificació es realitzi d'acord amb un estudi acurat de l'habitatge i les instal·lacions. A la vegada,
demani al tècnic l'informe de qualificació i una proposta de millora del consum energètic, una
avaluació del cost de la millora i un estudi de l'estalvi econòmic, per valorar possibles intervencions
que millorin l'estalvi i eficiència energètica de l'habitatge.
L'eficiència energètica d'un edifici -residencial o no-, serà un factor cada vegada més important en
el lloguer o la compra d'un habitatge. Al nostre país, els edificis que es van construir abans de la
dècada dels vuitanta, molt probablement es van construir sense cap tipus d'aïllament tèrmic.
Aproximadament un 80% del parc d'edificis és susceptible de rehabilitar-se amb criteris
d'eficiència energètica.

Per exemple, del parc d'habitatges existents a la província de Tarragona, aproximadament uns
290.000, sols un 6% reuneixen uns requisits mínims d'aïllament o el rendiment de les
instal·lacions. I en l'àmbit català hi troben al voltant de 2.660.000 habitatges construïts abans de
2006 i amb unes prestacions entre dolentes i molt dolentes.
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