
 
 

UN NO  
 La demarcació 

arquitectes
 
 
 
 
L’Oficina verda és un 
servir al col·legiat c
pràctiques en les exig
 
Divendres 4 de març de
Plaça Nova, la dema
assessorar els arquite
l’exercici professional d
d’arquitectura concrets,
 
L’acte comptarà amb la
tercera tinenta d’alcalde
Carme Trilla; i del pre
Folch. 
 
 
Què és l’Oficina verda
 
En un context de creixe
de Barcelona del CoAC
ajuda els arquitectes a
immediat. 
 
D’una banda, l’Oficina 
assumibles per la pràcti
fer front a les exigènci
gestió de residus de c
ambientals en els proje
l’avaluació dels efectes 
Decret d’Ecoeficiència i
 
Amb la creació de l’O
col·legiats que permetin
vessant tècnica. 
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INAUGURACIÓ DE L’OFICINA VERDA,  
U SERVEI DELS ARQUITECTES DE BARCELONA
 

de Barcelona del CoAC crea un servei d’assessorament als 
 per al desenvolupament d’una arquitectura sostenible 

nou servei de la demarcació de Barcelona del CoAC que té l’objectiu de 
om a font d’informació i d’orientació tècnica per proveir respostes 
ències ambientals de la professió. 

 2005 – El dimecres 9 de març a les 18.00 h a la sala d’actes de la seu de 
rcació de Barcelona del CoAC presenta l’Oficina verda, un servei per 
ctes col·legiats i respondre totes aquelles qüestions concretes entorn de 
e la sostenibilitat: aplicació de normatives, solucions tècniques en projectes 
 ajudes, etc. 

 presència del president de la demarcació de Barcelona, Jordi Ludevid; de la 
 de Barcelona, Imma Mayol; de la directora general d’Habitatge a Catalunya, 

sident del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya, Ramon 

 

nt promoció dels valors mediambientals aplicats a l’arquitectura, la demarcació 
 ha creat un servei que ofereix solucions als reptes del marc legal actual i que 
 estar preparats per les exigències de qualitat tècnica ambiental del futur 

verda dóna resposta a aquelles qüestions pràctiques en el camp ambiental 
ca professional dels arquitectes i, de l’altra, ajuda a formar els arquitectes per 
es normatives actuals (Llei d’urbanisme de Catalunya, Decret 201/94 sobre 
onstrucció, ordenances solars, ordenances sobre estalvi d’aigua, llicències 
ctes d’activitats, etc.) i futures (transposició de la Directiva 2001/42/CE sobre 
de plans i programes en el medi ambient, el Codi Tècnic de l’Edificació, el nou 
 la Certificació energètica dels edificis). 

ficina verda, la demarcació de Barcelona del CoAC vol donar eines als 
 resoldre amb rapidesa el desafiament pràctic de la sostenibilitat en la seva 
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