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Código Técnico da Edificación
29 setembro 06  entrada en vigor dos Documentos Básicos: 
DB SU

DB HE

DB SI

Ante a inminente entrada en vigor, o próximo 29 de setembro dos tres primeiros Documentos Básicos do

RD 314/2006 dos que se compón o Código Técnico da Edificación, referentes a:

// Seguridade de utilización DB SU, que complementa e substitúe aspectos regulados de accesibilidade,

habitabilidade e seguridade contra o raio, vixentes.

// Aforro de Enerxía DB HE, que complementa e substitúe aspectos de illamento térmico- nbe ct-, clima-

tización e aforro de enerxía, vixentes.

// Seguridade en caso de incendio DB SI, que substitúe á nbe cpi 96 vixente.

Esta Secretaría colexial quere recordar as seguintes cuestións relativas a:

a) Entrega de proxectos non adaptados ao CTE:

Recórdase, que o prazo límite para a presentación no COAG de proxectos (alomenos na súa

fase de básico) e que este garanta o seu visado antes do 29 de setembro para poder solicitar

licenza antes desa data, sempre que o mesmo este completo, é o 15 de setembro.

Tamén recórdase que aqueles expedientes retidos no visado que se completen a partires do

29 de setembro, teñen que adaptarse ao CTE.

b) Información dixital:

Recórdase que na páxina do COAG: www.coag.es, está dispoñible o Código Técnico para a súa

descarga, así coma outros documentos de interese:

// Folleto guía sobor a aplicación do CTE:

1. INFORMACIÓN_2. APLICACIÓN_3. EN PROXECTO_4. DIRECCIÓN DE OBRA_5. VISADO_6. CALENDARIO.

// “Síntese de contidos do CTE”. FECEA (Fundación estudos da calidade da edificación de Asturias).

// Respostas a dúbidas prantexadas no COAM.

// Programa informático Líder para facilitar o cumprimento do DB HE. 

O Código Técnico tamén se pode consultar no “programa para a redacción de memorias”, no

apartado “Utilidades > Código Técnico da Edificación”.

c) Información en papel:

Ademais, en tódalas Delegacións habilitouse un espazo específico onde se imprimiron os anterio-

res documentos.
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d) Publicación do CTE:

Tal e como comunicaron as diferentes Delegacións, está dispoñible de balde para tódolos cole-

xiados do COAG ate o 29 de setembro, un exemplar adicional da edición realizada polo COAG

do CTE completo (4 tomos). Pódense solicitar exemplares adicionais ao prezo de 40 € i/i.

e) Monografías CTE. CSCAE:

Para facilitar a aplicación do CTE en edificios de uso residencial de vivenda, poñeranse a dispo-

sición dos colexiados, nas propias Delegacións, uns Documentos de Aplicación á Vivenda

[DAV-SI  DAV-SU  DAV-HE] correspondentes aos tres Documentos Básicos que entran en vigor

de xeito inmediato, ao prezo de 1€ i/i por cada un deles.

f) Cursos de formación:

Pola súa parte, recórdase que a Comisión de Asesoramento Tecnolóxico do COAG [CAT], está a

realizar cursos de formación, que responden a diferentes accións escalonadas, cuxa información

está dispoñible na páxina web do COAG.

g) Utilidades para facilita-lo cumprimento do CTE:

A partires de mediados de setembro estimase que estarán dispoñibles na web do COAG, as

seguintes utilidades e documentos, para a súa descarga:

// Memoria Tipo Proxecto de Edificación adaptado ao CTE. CSCAE.

// Nova versión do programa de redacción de memorias, redactado pola CAT do COAG,

adaptado ao CTE.

// Fichas de contido mínimo proxectual por fases adaptadas ao CTE.

// Fichas gráficas nas que se expresan os condicionantes de deseño que establecen o CTE

en edificios de uso residencial de vivendas.

// Normativa de obrigado cumprimento.

// 1ª versión do prego de condicións adaptado ao CTE.

h) Asesoramento presencial sobre o CTE nas Delegacións:

A Xunta de Goberno considerou necesario crear un equipo de arquitectos de apoio para cubrir

as posibles continxencias ante a entrada en vigor do CTE, dotando a tódalas Delegacións dun

arquitecto que poda atender e resolver consultas presenciais relacionadas co CTE, así como

labores complementarias de visado; para isto, realizarase nas vindeiras semanas un proceso

único de selección para a contratación de sete arquitectos de apoio e tres suplentes, a convoca-

toria será aberta a tódolos colexiados e farase pública na próxima circular colexial.

Secretario da Xunta de Goberno do COAG.

Alfredo González Cascallana.


