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Comença a desxifrar-se 

el codi
S

egons dades de la Comis-
sió Europea, el sector de
la vivenda i dels serveis
–compost majoritàriament
per edificis– representa
més del 40% del consum

final d’energia a la UE. Unes xifres que
confirmaven la necessitat d’aprovar, ara
fa un any i mig, el codi tècnic de l’edi-
ficació (CTE). Aquesta normativa pretén
que les noves construccions resultin fun-
cionals, segures i habitables, entenent
aquest últim concepte des del punt de
vista de la higiene i la salut, però també
des de la protecció al medi ambient,
l’estalvi d’energia i l’aïllament tèrmic.

Després d’aquest any i mig de vigèn-
cia de la llei, era el moment de fer-ne
una primera valoració. Per a això, el 19
de setembre EL PERIÓDICO DE CATA-
LUNYA va organitzar una taula rodona
al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Barcelona, que va reunir els
següents participants: Toni Floriach, vo-
cal territorial del col·legi on se celebra-
va l’acte; Ramon Pérez, secretari del
Col·legi de Geòlegs de Catalunya; Agus-
tí Morera, cap de Secretaria Tècnica del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona; Núria Pedrals, subdirec-
tora general de Qualitat, Sostenibilitat i
Rehabilitació de l’Habitatge de la Ge-
neralitat de Catalunya; Eduardo Do-
mingo, director de Nova Construcció
a Catalunya de Fecsa Endesa; i José
Manuel Domínguez, director de l’àrea
Nova Construcció de Gas Natural.

Floriach va començar recordant que
fins al 29 de març passat el CTE no era
de compliment obligat (període d’apli-
cació voluntària). Per això, va explicar
que el Col·legi d’Aparelladors s’havia
trobat aquest any amb “molts projec-
tes que anant a un ritme normal
s’haurien visat i finalitzat al mes d’a-
bril, maig o juny, però que tant pro-

motors com arquitectes havien fet
un esforç extra per acabar-los
abans, dins d’aquest període d’a-
plicació voluntària del CTE, per no
haver d’atenir-se al 100% a les se-
ves disposicions”. En aquest sentit,
el professional va manifestar que enca-
ra han de transcórrer uns mesos per-
què es comencin a executar en obra
projectes projectats i dissenyats sota el
CTE.

Eduardo Domingo va reforçar aques-
ta mateixa idea i va assegurar que l’es-
perit del codi tècnic era una realitat com
a concepte, però que “haurà de pas-
sar temps fins que es comenci a as-
similar de veritat i englobi tot l’àm-
bit de la construcció i l’edificació”. 

PUNTS FEBLES
Els sis convidats van coincidir a apun-
tar que dins del codi tècnic hi ha algu-
nes contradiccions entre articles, així

com aspectes de difícil aplicació. En
aquest sentit, José Manuel Domínguez
va afegir que “l’Administració ha d’es-
tar molt receptiva perquè se li co-
muniquin totes aquestes petites mi-

llores que ha d’experimentar el co-
di tècnic de l’edificació”.

Aprofundint en els punts febles, Ra-
mon Pérez va considerar com una
carència important el fet que el CTE no
parli en absolut de l’aprofitament de l’e-
nergia geotèrmica. Circumstància que,
segons ell, no es correspon amb les ne-
cessitats del mercat: “De fet, ens es-
tem trobant amb una demanda bes-
tial d’informació sobre aquest tema
i ja s’estan realitzant algunes ins-
tal·lacions geotèrmiques. Perquè si
es parla d’estalvi econòmic a final
de mes, la gent entén què és el que
més convé”. Per això, va confessar Pé-
rez, des del Col·legi de Geòlegs s’està
preparant un document per presentar-
lo al Ministeri de la Vivenda en què se
sol·licita que la geotèrmia entri a formar
part del CTE “com una font d’ener-
gia aprofitable i més que neta”.

Floriach, per la seva part, va suggerir
una altra carència del CTE: “Si bé par-
la dels residus generats pels usua-
ris, no ho fa dels que es generen en
la fase d’obra”. Aquest capítol, va dir,
“és el germà pobre del sector de la
construcció, malgrat tenir un im-
pacte important a nivell mediam-
biental i grans possibilitats d’estal-
vi energètic. Hi ha residus que es
poden reaprofitar molt fàcilment
sense que això suposi un cost ex-
cessiu”, va assegurar. Però el sector
de la construcció a Espanya encara no
està prou familiaritzat amb el reciclatge
i la reutilització dels residus, com sí que
passa en molts altres països europeus,
com Holanda. ¿Qüestió d’estalvi? Un
criteri relatiu perquè, “¿qui pensa en
el cost mediambiental de no fer-
ho?”, va preguntar Floriach.

Aprofitant aquesta oportunitat per fer
les seves objeccions, Agustí Morera va
subratllar que “el codi tècnic havia
estat una oportunitat a nivell euro-
peu per unificar alguns reglaments
que parlaven sobre els mateixos as-

sumptes, per haver facilitat el tre-
ball al projectista, al promotor o a
l’instal·lador. I aquesta oportunitat
s’havia desaprofitat”.

AUGMENT DE PREU
Fa uns mesos, a començaments d’a-
quest any, diverses entitats del sector
estimaven que l’aplicació del CTE su-
posaria un increment en el cost de cons-
trucció que es podia fixar entre el 8% i

el 10%. “Aquesta és una realitat que
no ha d’alterar el ciutadà”, va asse-
gurar Agustí Morera: “El codi tècnic
obliga a una determinada qualitat
de les instal·lacions i els productes
que s’hi utilitzen. I és normal que
això suposi un augment en el cost”.

Pedrals va afegir que això “no signi-
fica necessàriament un augment del
preu que ha de pagar l’usuari per la
vivenda, perquè, com tothom sap,
el cost de la construcció només és
una part, i no precisament la deter-
minant, del preu d’un pis”. Per sua-
vitzar la qüestió, la representant del Go-
vern català va advertir que “l’important
és que qualsevol comprador exigeixi

Els experts debaten els punts forts i febles d’una llei que afecta tots els professionals de la construcció i que
busca millorar la qualitat de l’edificació a Espanya i respondre a les demandes dels ciutadans 

PRIMER ANY I MIG DE VIDA DEL CTE
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“Els residus 
generats en la fase
d’obra són el germà
pobre del sector”
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“Una de les carències 
de la normativa és 
que no parla de 
l’energia geotèrmica”
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I REHABILITACIÓ DE L’HABITATGE DE LA GENERALITAT

“La rehabilitació
energètica fa que
una vivenda usada es
comporti com si fos nova”



els elevats nivells de qualitat cons-
tructiva que impulsa el codi tècnic i
que, al llarg de la seva vida, li aca-
baran reportant beneficis”. Perquè,
va introduir José Manuel Domínguez,
“anem cap a una societat on els
preus de l’energia són creixents en
més o menys grau […]. Ara es tria
un pis per la zona on es troba, la se-
va tipologia i el preu que un pot arri-
bar a pagar; però quan els costos
energètics suposin un percentatge
important en el sosteniment de la
vivenda, es convertiran en un factor
decisiu”. “Una vivenda de cost
energètic baix serà molt més atrac-
tiva que una altra de poc eficient”,
va afegir.

En definitiva, van acordar entre tots,
si el propietari té la percepció que està
estalviant, encara que sigui a llarg ter-

mini, pagarà un plus de gust. El pro-
blema, va raonar Pérez, és que “enca-
ra no té aquesta percepció”.

Domínguez, d’altra banda, va detallar
que la implantació del CTE suposa di-
ferències de cost en funció de la zona
geogràfica: “A la zona mesetària i la
nord ja s’havia avançat bastant en
la protecció contra el fred i es cons-
truïa millor. Per això, els està cos-
tant menys posar en marxa el CTE
que a províncies com Almeria, Múr-
cia o Tarragona, on, com que hi fa
bon temps, es construeix lleuger”. 

PARC ANTIC DE VIVENDES
El codi tècnic de l’edificació afecta tots
els edificis de nova construcció. No obs-
tant, ¿què passa amb els milions que
es van construir abans? ¿Quina millo-
ra mediambiental es pot esperar si les
disposicions del CTE no els afecten?
Responent a aquesta pregunta, Núria
Pedrals va explicar que l’any passat la
Generalitat va encarregar un estudi a
l’Institut Cerdà sobre rehabilitació
energètica que pretenia establir quines
mesures podien implantar-se en un edi-
fici ja construït per fer-lo energèticament
més eficient. L’estudi anava lligat a to-
ta una sèrie d’ajudes que el Govern en-
trega des de fa tres anys per potenciar
la millora dels tancaments o dels aïlla-
ments, entre altres aspectes. “Hi ha
moltes solucions de rehabilitació
energètica que poden fer que l’e-
difici es comporti gairebé com si fos
nou”, declara Pedrals.

De totes maneres, segons Floriach,
ja anem tard. “Tots els pisos que

s’han fet des del 1996 ja podrien ha-
ver anat incorporant tecnologies
d’estalvi energètic”. Però com que no
s’ha fet abans, “i considerant que l’o-
bra nova es desaccelera una mica,
potser estem en el moment de la re-
habilitació energètica”, va afegir.

En aquesta mateixa línia, Domínguez
va aclarir que “no només és impor-
tant que es compleixi el codi tècnic
en la construcció, sinó també que
es mantingui aquest compliment al
llarg de la vida dels edificis. Seria
una gran equivocació estar aplicant
fonts renovables simplement per
dotar els edificis de meravellosos
cementiris de panells als seus ter-
rats. El manteniment i la conserva-
ció d’aquestes instal·lacions ens po-
den permetre estalviar cada any les
emissions de milers de tones de
CO2”. A més, va ampliar Domínguez,
“a partir del 2010 qualsevol vivenda
que es vengui o es llogui, sigui no-
va o vella, haurà de portar un cer-
tificat energètic. I qui l’adquireixi se-
gurament estarà interessat que sigui
eficient”.

DIFERENCIACIÓ
En la recta final de la taula rodona,
Eduardo Domingo va voler distingir en-
tre el codi tècnic i el concepte de sos-
tenibilitat: “Que la gent no s’imagini
que amb l’aplicació directa del CTE
evitarem les emissions de CO2. Ni
moltíssim menys. El que farem és
alentir el procés d’emissió”. Tots els
presents van convenir que l’important
és aconseguir una conscienciació col-

Els participants en la taula rodona conversen a l’avinguda Diagonal de Barcelona, acompanyats per Rosa Remolà (segona començant per l’esquerra), nova presidenta del CAATB.

Eduardo DOMINGO
DIRECTOR DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
A CATALUNYA DE FECSA ENDESA

“S’ha de diferenciar 
entre el codi tècnic 
i el concepte de
sostenibilitat”

José Manuel DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
DE GAS NATURAL

“Anem cap a una 
societat en què els 
preus de l’energia 
són creixents”

lectiva del problema. En el seu treball
diari, el constructor ha de tenir en
compte algunes nocions bàsiques,
com l’orientació de la vivenda o la bo-
na ventilació, que poden fer que aques-
ta es mantingui sense energies suple-
mentàries. L’habitant, per la seva part,
pot posar-hi el seu granet de sorra no
fent un consum energètic desmesurat.
Per a això, només cal abrigar-se a

l’hivern o col·locar tendals a l’estiu. Pe-
drals va sentenciar la jornada amb po-
sitivisme: “Comença a haver-hi can-
vis de mentalitat: cada vegada més
persones tenen consciència me-
diambiental. I són, per exemple,
senyores i senyors de casa els que
reciclen el vidre, el paper i la matè-
ria orgànica”. Tot suma.2

Agustí MORERA
CAP DE SECRETARIA TÈCNICA DEL COL·LEGI
D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA

“És normal que aquesta
reforma suposi un
increment del cost 
de les construccions”

FERNANDO BAGUÉ



Call Center, dissenyat per Pich Aguilera, exemple d’edifici sostenible i industrialitzat.  

Els professionals
assimilen la
sostenibilitat 
com a norma

M JORDI MATEOS
Àrea Monogràfics 

L
a societat actual es mostra ca-
da dia més interessada a tro-
bar solucions a la problemàti-
ca ambiental. En aquest
context, el Col·legi d’Aparella-

dors i Arquitectes Tècnics de Barcelo-
na (CAATB) ha assumit la missió de con-
tribuir a millorar la sostenibilitat del
procés d’edificació i de l’entorn cons-
truït. Com a institució, el CAATB porta
a terme un paper actiu en la promoció
d’aquest compromís, que busca inter-
relacionar professionals, ciutadans i ins-
titucions. Així mateix, el col·legi aporta
els elements necessaris perquè els pri-
mers puguin desenvolupar la seva acti-
vitat de forma innovadora, eficient i res-
pectuosa amb el medi ambient.

INICIATIVES I RESULTATS
La responsabilitat social de l’arquitec-
tura tècnica passa per conscienciar tots
els agents del sector, els polítics i la so-
cietat en general de la necessitat d’in-
troduir canvis importants que es tra-
dueixin en noves formes sostenibles de
construir i d’utilitzar els edificis. En
aquest sentit, l’arquitectura tècnica està
impulsant des de fa anys nombroses ini-
ciatives amb resultats visibles. 

Així, l’impacte ambiental dels mate-
rials de construcció comença a ser un
paràmetre de referència, juntament amb
la qualitat i el preu; la incorporació de
les energies renovables comença a plan-
tejar-se en la planificació de nous barris
o en noves promocions i rehabilitacions;
el control sobre la correcta gestió dels
residus ja està regulat per llei a Cata-
lunya; hi ha diverses iniciatives sobre
la certificació energètica, i una directiva
europea recent ha plantejat els termes
de la seva aplicació, a més d’estar par-
cialment incorporada a través del codi
tècnic de l’edificació (CTE). Paral·lela-
ment, s’estan desenvolupant diversos
mètodes d’avaluació i qualificació am-
biental dels edificis. 

El compromís ambiental que el CAATB

es va fixar ja la dècada dels 90 continua
impulsant l’avanç i la implantació de la
sostenibilitat en el sector. Així, el CAATB
ha impulsat el Servei Rehabilitació i Me-
di Ambient (Serma); ha organitzat les pri-
meres Jornades de Construcció i Des-
envolupament Sostenible, i ha creat un
gabinet tècnic atent a la construcció
sostenible, a la vegada que manté
presència activa en les principals asso-
ciacions i organismes locals, estatals i

internacionals implicats en la sostenibi-
litat. Paral·lelament, el col·legi ha dirigit
nombrosos projectes d’investigació
d’àmbit europeu, entre els quals desta-
quen els projectes Leonardo, Xenios o
Corpus. El Col·legi d’Aparelladors i Ar-
quitectes Tècnics de Barcelona, que ha
obtingut la certificació ISO 14001, tam-
bé ha posat en marxa el sistema comu-
nitari de gestió i auditoria mediambien-
tal EMAS.2

ÉS BÀSIC QUE LA
SOCIETAT PRENGUI
CONSCIÈNCIA DE LA
NECESSITAT DE CANVIAR

NOVA MENTALITAT

L’arquitectura tècnica promou
edificacions més sostenibles  
El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona exerceix un paper actiu en la promoció d’aquest objectiu  

M.Rosa 
REMOLÀ

PRESIDENTA DEL CAATB 

Ens trobem en un moment de
canvis normatius encaminats a

la millora de la sostenibilitat. En
aquest context, la sostenibilitat ja no
és una opció. Ja no és un nou pa-
radigma intel·lectual i s’ha conver-
tit en un assumpte ineludible en l’a-
genda de tots els professionals
relacionats amb l’edificació. Arribant
també per la via legislativa, la sos-
tenibilitat es converteix en norma. 

Uns mesos després de l’aprova-
ció del codi tècnic de l’edificació
(CTE), que inclou les exigències bà-
siques d’estalvi energètic de com-
pliment obligat, els nous documents,
les noves sigles i les noves denomi-
nacions tècniques ja són reconegu-
des, assimilades i aplicades pels
nostres professionals, des del pro-
jectista a l’instal·lador, passant pel
fabricant i per la indústria. L’aplica-
ció del CTE, no obstant, haurà d’a-
conseguir que construïm des de la
sostenibilitat aplicada com a con-
cepte transversal en tot el procés
constructiu i en tot el cicle de vida
d’un edifici. 

Per avançar en termes d’estalvi
energètic, contra el soroll, etcètera,
la nova normativa suposa un avenç.
El sector està preparat per adaptar-
se. La indústria és la que ho ha fet
amb més previsió i rapidesa, i els
professionals, des dels col·legis, es-
tem desplegant un programa infor-
matiu per assimilar i aplicar el codi
que regula la nova manera de cons-
truir. Europa ja ho va fer en el seu
moment. El resultat és visible. Ara
ens toca a nosaltres avançar cap a
un procés constructiu orientat cap
a la qualitat i la sostenibilitat.2

APLICACIÓ
INTEGRAL DE 
LA LEGISLACIÓ

la tribuna

FOTO EDUARDO SÁNCHEZ



Façana interior de l’edifici projectat amb criteris de sostenibilitat per l’arquitecte Pich Aguilera, situat a la Via Laietana de Barcelona.

M LUCÍA ESTORNI
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L
a casa sostenible comença per
la teulada. Instal·lar plaques so-
lars per satisfer les necessitats
d’aigua calenta sanitària als edi-
ficis de nova construcció, així

com en els rehabilitats en més del 25%
de la seva superfície, és un dels requisits
del nou codi tècnic de l’edificació (CTE).
Aquest codi inclou la sistemàtica per al
desenvolupament de projectes, la ins-
pecció necessària durant l’execució de
l’obra i la certificació i entrega de tots els
seus elements constitutius. Exigències
bàsiques especialment rellevants en
matèria d’equipament energètic, tenint
en compte la importància econòmica i
mediambiental que té el consum d’ener-
gia dels edificis. 

Si el disseny o l’execució del projecte
són inadequats, es pot produir un mal-
baratament de recursos que incremen-
taria les emissions de CO2, i això podria
tenir com a resultat possibles sancions
per incomplir el protocol de Kyoto.

La instal·lació de sistemes de capta-
ció solar als immobles amb un servei de
manteniment eficaç és només un dels re-
quisits de la normativa, però suposa un
repte per al mercat immobiliari. L’objec-
tiu és generar l’energia tèrmica desitjada
i fer més sostenibles els edificis al reduir
el seu consum energètic. 

La seva aplicació obligatòria comença
el dia 1 de novembre del 2007, encara
que no s’aplicarà als edificis que estiguin
en construcció o que disposin de pro-
jecte visat i en procés de sol·licitud de
llicències, en aquella data. 

ENERGIA DE SUPORT
L’energia solar és una font que depèn del
clima i l’estacionalitat i no pot garantir en
tot moment el total proveïment que ne-
cessita l’edifici. Per això, cal disposar d’u-
na energia de suport que completi el sis-
tema solar quan aquest sigui insuficient.
Per Gas Natural, el binomi solar-gas és
la solució més eficient i respectuosa amb
el medi ambient. “Davant de les solu-
cions elèctriques, un sistema indivi-
dual de producció d’aigua calenta ali-
mentada amb gas natural ofereix
millors prestacions en qualitat i eco-
nomia”, opina José Manuel Domínguez,
responsable d’Assistència i Promoció
Tècnica de la companyia. Segons l’ex-
pert, Gas Natural proporciona un cabal
continu d’aigua calenta, no limitat a la ca-
pacitat d’un termos elèctric, que neces-

sita períodes d’espera d’almenys dues
hores quan s’esgota l’aigua emmagat-
zemada.

NOUS SERVEIS
En funció de les necessitats dels pro-
motors i constructors, Gas Natural ofe-
reix tres alternatives –el producte gnSo-
lar, en les seves versions integral,
obligatori i bàsic– perquè puguin oferir
als seus clients la màxima rendibilitat so-
bre les instal·lacions. Amb aquesta línia
de productes, el promotor o constructor
disposa d’una col·laboració total per a
l’execució dels seus projectes solars, que
es desenvoluparan conjuntament amb
l’empresa per aconseguir una qualitat i
un servei més elevats. Els avantatges d’a-
quest tàndem, segons l’empresa, són la
col·laboració en la fase de predisseny del
projecte, el seguiment del desenvolupa-
ment de l’obra mitjançant visites al lloc,
la realització i posada en marxa de la ins-
tal·lació i el segell de garantia que ofe-
reixen els seus productes.

D’aquesta manera, el promotor pot
acordar amb l’empresa l’execució de la
instal·lació solar sota el concepte de clau
en mà, “de manera que totes les fa-
ses necessàries per a l’obtenció d’u-
na instal·lació de qualitat siguin rea-
litzades per Gas Natural, amb la
consegüent despreocupació per part
del promotor o del constructor de l’o-
bra tant en la fase d’execució com en

la posterior operació de la instal·la-
ció”, aporta Domínguez.

En aquest punt, la formació dels tèc-
nics involucrats en el disseny i en la cons-
trucció dels edificis és bàsica. “A l’hora
de projectar un edifici, els implicats
en el projecte han de conèixer que
poden complementar el disseny del
sistema solar tèrmic obligatori amb
un altre d’alimentat per una energia
convencional poc contaminant, com
el gas natural, que donarà cobertura
a la demanda d’aigua calenta sa-
nitària dels usuaris finals”, explica el
responsable d’Assistència i Promoció
Tècnica de Gas Natural. 

En aquest sentit, la companyia energè-
tica ha llançat una línia de negoci que
també inclourà assessorament als pro-
motors i als constructors en la instal·la-
ció d’aquests panells solars, a més d’un
servei de manteniment d’aquests equi-
paments.

VALIDESA DE DEU ANYS
Amb el procés de certificació es pretén
potenciar i generalitzar l’estalvi d’ener-
gia. Per aquest motiu, s’haurà de certifi-
car quanta energia consumeix un edifici
al llarg d’un any i informar-ne el futur com-
prador o usuari. El certificat energètic
tindrà una validesa màxima de 10 anys,
i una vegada passat aquest període serà
necessària una nova inspecció i una re-
qualificació, si cal.2

La normativa obliga
a instal·lar plaques
solars als nous
immobles

Una solució energètica eficient
Gas Natural aposta pel binomi solar-gas per complir les exigències del nou codi de l’edificació

ELS CAPTADORS
ECOLÒGICS ESTAN
IDEATS PER ESCALFAR
L’AIGUA DE LES CASES

ÉS NECESSÀRIA UNA
ALTRA ENERGIA
CONVENCIONAL QUE
ASSEGURI EL PROVEÏMENT

ELS SISTEMES SOLARS DEPENEN 
DEL CLIMA I L’ESTACIONALITAT:
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Imatge de l’edifici de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefelds, un projecte de Josep Benedito i Rovira i Agustí Mateos i Duch.

L’
aposta per la sostenibilitat és
clau en el sector de la cons-
trucció per garantir la pro-
tecció del medi ambient i el
desenvolupament econòmic.

En aquest sentit, el codi tècnic de l’edi-
ficació (CTE) ha permès fer un gran salt
cap endavant. La seva aplicació als edi-
ficis de nova construcció permet reduir
considerablement l’impacte energètic, el
consum d’aigua i la generació de residus,
fet que ajuda que les ciutats siguin cada
vegada més sostenibles. 

Però, “tan important és un disseny
sostenible de les noves edificacions
com un bon manteniment”, afirmen
fonts del Col·legi d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Barcelona (CETIB). Així, fins
i tot la millor instal·lació de climatització
o la placa solar més moderna perden efi-
ciència si no se sotmeten a un programa
de manteniment regular. No obstant,
aquesta no és una tasca que pugui  re-
alitzar qualsevol persona sense els co-
neixements tècnics més adequats. 

En aquest cas, “els professionals
més indicats per desenvolupar
aquesta activitat són els enginyers
tècnics industrials”, comenten les ma-
teixes fonts. Aquests experts compten
amb una “for- mació pluridisciplinar
que els dota dels coneixements tèc-
nics necessaris per afrontar tot el

procés, des de la concepció de la ins-
tal·lació fins al posterior manteni-
ment, passant per l’execució del pro-
jecte”, afegeixen.

Tradicionalment, l’activitat d’aquests
professionals ha estat associada al sec-
tor industrial i de serveis. No obstant,
des de fa temps, i cada vegada més des
que ha entrat en vigor el CTE, forma part
d’equips multidisciplinaris que treballen
en el sector de la construcció juntament
amb arquitectes o aparelladors. A més
a més, en el camp industrial, assumei-
xen tot el procés d’edificació. 

Des del CETIB, consideren que la “ca-
pacitat d’aquests enginyers es deu
a la formació integral que reben, fet
que els permet afrontar projectes
d’índole molt diversa”. I així s’ha de-
mostrat durant l’últim any. Gràcies a l’a-
plicació del codi tècnic de l’edificació,
s’ha comprovat que la normativa ha aju-
dat a integrar la feina d’arquitectes i en-
ginyers. 

EDIFICIS RENDIBLES
Segons diversos estudis, el 40% de l’e-
nergia que es gasta la consumeixen els
edificis. Amb la correcta aplicació del
CTE en les vivendes de nova construc-
ció, aquest percentatge es podria reduir
fins a un 28%. Per aconseguir-ho, hi ha
dues vies, segons fonts del CETIB: la
construcció passiva –que disposa d’un
ventall de solucions constructives a par-
tir d’elements com ara l’orientació de l’e-

difici– i la millora del rendiment i de l’efi-
ciència energètica de les instal·lacions.
És en aquest últim cas on més incideix
l’enginyer tècnic industrial. I és que apor-
ta els seus coneixements per “millorar
els rendiments de les instal·lacions
dels edificis, com la il·luminació, la
xarxa elèctrica o l’aigua”, asseguren.
En aquest sentit, el CETIB ha posat a
disposició de la població una Guia de
Professionals on poden trobar l’enginyer
més adequat per a cada necessitat. To-
ta la informació es pot consultar a la pà-
gina web del Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics Industrials de Barcelona
(www.cetib.cat). 

Però l’aplicació actual d’aquesta nor-
mativa no és del tot suficient. Ara, el se-
güent pas és la certificació energètica.
D’aquesta manera, “s’aconseguirà
completar la concepció integral de
l’edificació que es recull en l’esperit
del CTE. Així com els electrodomès-
tics tenen una escala sobre la seva
eficiència energètica, les vivendes
també”, comenten fonts del CETIB.

Avui dia, a l’hora d’adquirir un immo-
ble, els acabats o la localització són de-
terminants per al comprador. Per això,
des del sector s’espera que l’increment
progressiu del preu de l’energia i la ca-
da vegada més gran conscienciació de
la societat sobre el respecte pel medi
ambient “sigui un revulsiu que gene-
ri cada vegada més demanda d’e-
dificis verds”, apunten.2

Un manteniment adequat assegura
un estalvi energètic més gran
L’enginyer tècnic industrial intervé en el disseny, l’execució i la conservació de les instal·lacions

LES VIVENDES GASTEN  
EL 40% DE L’ENERGIA QUE
ES CONSUMEIX,SEGONS
DIVERSOS ESTUDIS

EL CTE PERMET QUE 
LES EDIFICACIONS 
SIGUIN CADA VEGADA 
MÉS ECOLÒGIQUES

LA VALORACIÓ

Joan
RIBÓ

DEGÀ DEL CETIB

Fa més d’un any que el codi tècnic
de l’edificació (CTE) és una reali-
tat per a tots els professionals in-

volucrats en el procés constructiu. I ara
el balanç que en fem des del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Bar-
celona (CETIB) és clarament positiu. 

Com a experts hem hagut de fer un
esforç de reciclatge, canviar dinàmi-
ques de treball i invertir moltes hores
per adaptar-nos a les noves normati-
ves. No entrarem a valorar quin cost
afegit implica, perquè ens sembla evi-
dent que tot el que sigui disminuir el
consum energètic és positiu i rendible
a mitjà i llarg termini, tenint en comp-
te l’increment del cost de l’energia. On
sí que volem incidir des del sector de
l’enginyeria tècnica industrial és en la
necessitat d’un manteniment efectiu,
conscient i professional que garanteixi

l’eficiència i la seguretat de totes les
instal·lacions. 

Aquests requisits són els principis
bàsics que ha de complir qualsevol edi-
fici. Sobretot, s’ha d’assegurar que les
instal·lacions estan ben dissenyades
d’acord amb la normativa sectorial i que
no es deterioren. A més a més, hem de
cuidar el seu funcionament a partir d’un
bon manteniment. D’aquesta manera,
s’evitaran sinistres que poden reper-
cutir no només en els usuaris mateix
de l’edifici sinó a tercers. Per tant, en
qualsevol local o vivenda, a més a més
de tenir contractada una persona tèc-
nica competent que controli els parà-
metres de funcionament de les instal·la-
cions, també convé que els usuaris
compleixin unes normes de bona con-
ducta per poder evitar mals majors. És
a dir, s’han de respectar els sectors
d’incendi i no manipular les instal·la-
cions si no ho fan persones especialit-
zades. 

En definitiva, cal deixar-se portar i
assessorar pel personal tècnic per evi-
tar accidents i sinistres, sobretot en
els locals concorreguts de gent. En
aquest sentit, el CTE no és una solu-
ció definitiva al malbaratament energè-
tic dels edificis, però és un pas molt
important que fa de la sostenibilitat una
peça clau del procés constructiu. I això
al CETIB ens agrada molt. El nostre
discurs, des de fa anys, es basa en l’a-
posta decidida per la sostenibilitat. I
no estic parlant només de raons èti-
ques. Es tracta d’una qüestió de but-
xaca. Invertir pensant en el demà és
estalviar avui.2

la tribuna

EDIFICIS MÉS
SEGURS I
SOSTENIBLES

El manteniment dels immobles
ha d’anar a càrrec de
professionals experts
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