
I E. INSPECCIÓ TÉCNICA DELS EDIFICIS
Què és La ITE?

És eL sistema de controt de rAdministració per verifIcar eL deure que tenen ¿s propietaris de
mantenir eLs edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu. La ITE té tres passos:
- lnspecd6 visuaL deLs eLements comuns de Lediflci que fa rarquitecte encarregat, Si es detecten

deficiències que comportin risc imminent pera Les persones, rarquitecte ho comunica immediatament
tant a ta propietat com a rajuntament perquè sadoptin Les mesures urgents.

- Redacció de L'lnforme de La inspecció tècnica i qualiflcaci6 de restat de redifid per part de
rarquitecte, Segons tes deflciències detectades, pot ser necessària La reaLització d'obres de reparació i
eL consegüent certificat flnat d'obres.

- Certificat d'aptltud emés per t'Administració.

Qu;ns edlficis han de passar-la?

la inspecció tècnica és obtigatòria en els casos següents:
- Edificis pLurlfamiLiars d'habitatges de més de 45 anys &antiguitat
- Edifici o habitatges de redifici que es voLen acoLlir a programes públics de foment de La rehabiLitació.

Per determinació de programes o ordenances Locals que podran contenir previsions més àrnplies i
exigents com, per exempLe, estendre tobLigació de La inspecció tècnica aLs ediflcis unifamiLiars.

Quan s'ha de passar?

Els edificis de més de 45 anys estan obUgats a passar-La i obtenir et certificat d'aptitud.
S'estabLeixen terminis màxims per dur a terme La imspecció:

Què han de fer eLs propietaris dets edificis d'habitatges?

ELs propietaris tenen eL deure de conservar i rehabilitar ets immobtes per mantenir-tos en
condicions d'ús efectiu i adequat. Aixi~ La propietat és ta responsabLe d'encarregar La ITE i. en

cas de ser necessari, d'encarregar les obres de reparació.

En cas d'edificis sotmesos a propietat horitzontat, robLigació recau en eLs órgans pertinents

de La comunitat. Quan hi haqi més d'una comunitat en rimmobLe. es pot dur a terme una ITE
pera cada coniunitat.

DESENVOLUPAMENT DE LA ITE

La inspeccIó tècnica de ledlfici

És ta inspecció visuaL dets eLements comuns de redifici que fa rarquitecte encarregat i que

dóna Ltoc a t'informe de La inspecció tècnica.

orme e a inspecclo tècrnca

Linforme que emet L'arquitecte s'eLabora seguint un modet normatitzat que incLou:
- ldentificació. desciipció, croquis i fotografies de redifici.
- Descripció de Lenvotupant: façanes, mitgeres. patis i cobertes.
- Descripció de restructura verticaL i horitzontaL i de rescata.
- Descripció de Les instat-lacions comunitàries.
- Deficiéncies detectades, ta seva quaLifIcació i el termini per esmenar-Les.
- Quatificació de t~estat generaL de rediflci.

Resultat de la 111

QUALIFICACIÓ GENERAL DE L'EDIFICI segons Les deficiències detectades
MoLt greu Deficiències que, per ta seva importància. afecten greument l'estabititat de

rediflci i representen un periLL pera la seguretat de Les persones.
Cat adoptar amb caròcter immediat tes mesures de seguretat couesponents.

Amb deficiències greus Deficiències que cat esmenar en ets terminis indicats.
Si comporten risc per a tes persones. cat adoptar mesures urgents de
seguretat prèvies a t'execució de tes obres.

Amb deficiències lteus Deficiències produVdes per manca de conservació.
Cal efectuar trebatts de manteniment adients per evitar et deteriorament

Sense deficiències No saprecien deficiències en La inspecció visuat.
Es continuard amb tes tasques de manteniment haóituals.

Qué fer si en La ITE es detecta situació de risc immlnent?
Si es detecten deficiències que comportin risc ~er a tes uersones, Uarquitecte ho comunica a

ta propietat i a t'ajuntament perquè s'adoptin tes mesures adients.

EL certIficat d'aptitud

Amb t'informe tècnic. L'administració emet un certificat d'aptitud:
Apte - L'estat generaL de redifici es quatiflca "sense deficiències" o "amb deflciències Lteus".

- Quan davant l'existència de deficiències greus es presenti un "certificat emés per tècnic
competenr que acrediti que Les deficiències estan correctament esmenades.

No apte - Quan restat general de redifici sigui qualificat com a "moLt greu'.

Antiguitat de L'ediflci
Anteriors a 1930
Entre 1931 i 1950

Entre 1951 i 1960
Entre 1961 i 1970
A partir de 1971

Termini màxim per passar La ITE
Fins aL 31.12.2012

Fins aL 31.12.2013
Fins aL 31.12.2014
Fins aL 31.12.2015
Fins aL 31 de desembre de rany en què redifid
assoLeixi eLs 45 anys d'antiguitat

E1 certificat d'aptitud té una vigència de 10 anys. transcorreguts ets quats cat renovar-to
seguint eL mateix procediment i dins de L'any següent de La seva caducitat.



Mott greu
Deficl~ncles genecailtzades

que afecttn greument
Lesiabldtat de redifici i

repres.oten un peiilt per a Ia
seguretat de Ies penones.

NO APTE
CAdmioistració competent adoptar~ Ies
mesures Iegals aplicables 1, sI sescau.

disposarà eI desal[otjansent i la cLausura de
redifici.

+
Inspecdó TècnIca de t'Edlflcl

lnspecció visuat dets elements comuns de L'edlfici
(dlagnosl I pmves complamentldes, si s'escau)

Informe ITE (IIIOd.L nornialiuat)
.Identiflcadó I decdpcló de redlncl.
- Defid~ncies detectades. Terminis peresn.enar-Les. si sercau
- SI es detecten deflclèncles que compoftln dst per a Les

penones n deflnlno 'nesures urgents a adoptar. prèvies a
r.~ecod6 de Ies obres

Quattflcadó general de restn de L'edlficl:

Émet eI Ceitificat d'Aptitud.

API!
L'Administració ha dindlcar els treballs de

mantenIment per evitar La degradació de redlflci
0 &una pait

1O anys de vigticia

PROCEDIMENT DE LA INSPECCIó TÉCNICA DELS EDIFICIS (ITE)
Decret 187/2010 d'Inspecció tècnica dets edificis d'habitatge (00GC 26.11.10)

LA PROPIETAT
- Encarrega b ITE i, si s'escau. Ies obres de reparació.
- Manté Ledifici en estat d'~s etectiu i adequat
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L'AROuFrEcm

• Fa Ia Inspecció tècnIca de rediñci (ITE).
. Emet rlnforme de Ia ITE.

COMUNICAT DE

? SITUACIONS OE RISC
(mod.4 nonaadtnt)

A Ia propietat I rajumament.
2 emès per iarqaltacta. si hi
z
: ha risc per a Ia penons
-5

z

0

2
Amb deflcIàncfes greu, Amb defldèncles Lteus Sense defldèncles
Defldèndes lmpe.tants Produïds pe, manca de No s'bi aprecieo
qlJe caL esmenar en ets conservadó. deflciències.

termlnis indlcats

Ezeoscl 6 de Ies obres
Pet esmenar Les

defidèndes e,. els
terninis lndlcats.

~1~
Certlflat flnaL

Ejnès per un arquitecte
confonse Ies defidències

ban estat esnenades.
'I'

IT coac C AC
Nou servei det COAC per donar suport a Les Inspecdons Tècniques de L'Edificf

Et novembre de 2010, La GeneraLitat ha aprovat eL decret d'lnspeccio

Tècnica dets Edificis d'habitatges.

Tots eLs edificis ehabitatges pturifamitiars de més de 45 anys estan

obLigats a passar aquesta revisió obLigatòria.

EL COAC posa a La teva disposicio informació i arquitectes quaLificats

per a La reatitzadó d'aquesta inspecció.

Què pot fer rarquitecte en reLació a La ITE?
Pot desenvoLupar tes feines següents:
- Assessorament a La comunitat sobre restat de conservació i manteniment deLs

edificis.
- La insDecció tècnica de re iflci i emissió de L'informe tècnic
- Et proiecte i direcció de Les obres de reparació a reaLi~ar per esmenar deficiències,

emetent eL corresponent certificat finaL d'obres.
- EL projecte i direcció de tes intervencions de mittora i rehabiLitació dels edificis

(reparacions estructuraLs, reparacions 0 mittores de tes instat-Lacions, miLLora de Les
condicions d'accessibiLitat i habitabiLitat, miLLora de L'eficiència energètica, etc.).

- Redacció i seauiment de ta DLanificació de Les actuacions per a La conservació i eL
bon manteniment de redifid.

- ELaboració det LLibre de redifici i, en paiticuLar, deL Oocument d Especificacions
Tècniques on s9ncLouran tes instruccions d'ús i man enimen i et ta
manteniment de t'ediflci.

Resol ets teus dubtes i contacta amb un arquitecte través de rINFO.ITE.coac

tarragona@coac.cat - telèfon: 977 249 367
Més informació a www.coac.net/ITE
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Adopta Ies mesures Iegals aplicable, en situacions de dsc.
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Ap1I

IO aays de
vigència.


