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COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

L’aparellador, un tècnic expert en
edificació, rehabilitació i manteniment
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, COAATT, posa els seus serveis a disposició de tots els ciutadans
CEDIDA

CEDIDA

Redacció

Si s’ha de rehabilitar o fer el manteniment d’un ediﬁci, contractar
una obra o fer-ne el control, es
necessita la ﬁgura d’un aparellador. Com a tècnic expert en el
sector de la construcció, els serveis que ofereix són molts i ben
variats. Van des de la tramitació
de la cèdula d’habitabilitat ﬁns
a l’estudi i gestió completa de
qualsevol rehabilitació o construcció d’un nou ediﬁci.
Deixar-se aconsellar per un
aparellador és molt útil perquè
la qualitat i les prestacions que
ha d’oferir l’habitatge són molt
important. L’aïllament tèrmic o
l’acústic, l’accessibilitat i l’estalvi d’energia són cada cop més
necessaris per incrementar la
qualitat de vida o reduir despeses però a més les normatives
també obliguen a tenir en compte tots aquests elements i és aquí
on també cal el consell d’un aparellador tant si s’és propietari
individual o com a comunitat de
propietaris.
Dit d’una altra manera, apostar per un aparellador és evitar
molts mals de cap en el moment
de fer una obra o revisar-la, presentar reclamacions o fer tràmits
administratius. Com a consumidors tenim els nostres drets i les
nostres obligacions que sovint
desconeixem i que cal tenir presents.
Quan serveix un aparellador?
S’ha de recórrer a un aparellador
si es vol llogar o comprar un habitatge per saber el seu estat de
conservació, si es necessita un
informe tècnic o una taxació, si
convé fer obres de millora, rehabilitació o condicionament de la
nostra vivenda i en tots aquells
casos on es tingui dubtes de

Façana principal de la COAATT.

quins tràmits realitzar i presentar a l’administració. L’estalvi de
temps, problemes i diners no tenen preu en aquests casos.
També farà falta un aparellador en el cas que es vulgui obrir
un negoci perquè tramitarà els
expedients d’obertura i altres
certiﬁcats. I si s’ha d’obtenir informes pericials sobre deﬁciències, taxar un habitatge, un local
o un terreny, o fer la gestió i control de manteniment d’un ediﬁci,
de nou es necessita.
La principal assignatura
pendent avui en dia és el manteniment i la conservació dels
ediﬁcis, ja que sovint aquestes
tasques no es fan i sovint s’acaben fent obres de rehabilitació
molt cares. El problema es pot
evitar a temps permetent estalviar molts diners i especialment
a les comunitats de propietaris.
En molts casos no és una opció, és una obligació perquè la
Generalitat de Catalunya ha establert un sistema de revisió dels
immobles amb el seu corresponent calendari per la ITE, la Inspecció Tècnics dels Ediﬁcis.

La ITE és una inspecció que
valora l’estat general de conservació de l’ediﬁci. Es revisa el
sistema estructural, les façanes,
els patis i l’estat de les installacions. S’han de sotmetre a la
inspecció tècnica abans de gener de 2013, els ediﬁcis de més
d’un habitatge, construïts abans
de 1930.
Si toca fer la inspecció tècnica,
la ITE, l’aparellador és el professional més adient, per capacitat
professional i experiència. Si s’ha
d’obrir un negoci, si es necessita
la taxació de l’habitatge o local, o
un informe pericial, cal contactar amb un aparellador col·legiat,
mitjançant el lloc web aparelladorstarragona.org o trucant al
telèfon 977212799.
El Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’ediﬁcació de Tarragona COAATT, també ofereix assessoria
tècnica, legal i professional, i si
es necessita, la gestió completa
al llarg de tot el procés. El COAATT garanteix qualitat de servei,
responsabilitat professional i seguretat jurídica als seus usuaris.
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