
21.-MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A LA SIGNATURA D’UN CONVENI  DE
COL·LABORACIÓ  AMB  ELS  COL·LEGIS  D’ARQUITECTES  I
APARELLADORS  AMB  PROMUSA,  PER  TAL  D’AJUDAR  A  LES
COMUNITATS  VEÏNALS  AMB  DIFICULTATS  ECONÒMIQUES  PER A  LA
REALITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS (ITE)

1. Atès que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya està demanant el compliment
de la realització de les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE) a aquells edificis
amb més de 45 anys d’antiguitat.

2. Atès que s’està obligat a realitzar la ITE i que aquesta està regulada en el
Decret 67/2015 i l’incompliment de l’obligació de realitzar-la és una falta greu,
cosa que pot  provocar  sancions entre 9.000 i  90.000€ a les comunitats  de
propietaris.

3. Atès que aquesta inspecció consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta
per  un  professional  tècnic  que  determina  l’estat  de  l’edifici  i  orienta  als
propietaris en les actuacions a realitzar per a un bon manteniment i conservació
d’aquest mateix.

4. Atès que aquest professional ha de ser un arquitecte o aparellador tècnic,
contractat per la comunitat afectada perquè en ells recau la responsabilitat

Atès que aquesta llei  d’obligació de les ITE està afectant a comunitats dels
diferents barris de la ciutat.

 5.  Atès  que  hi  ha  comunitats  afectades  amb greus  problemes econòmics
deguts a les diferents situacions dels propietaris dels pisos, on moltes d’elles
han sofert en primera persona la desigualtat social i econòmica del país.

6. Atès que la ITE té un cost entre 500 i 800€, al qual no poden fer front moltes
de les comunitats citades anteriorment.

7. Atesa la necessitat de millorar la cohesió social entre les diferents comunitats
de la ciutat i així poder ajudar a totes aquelles que ho necessitin i que no hi
hagi greuge comparatiu entre comunitat a la nostra ciutat.

8. Atès que l’ajuntament de Sant Cugat, a través de l’Oficina Local d’Habitatge
tramita  i  assessora,  un  cop  els  edificis  han  passat  la  ITE,  els  ajuts  de
rehabilitació atorgats per l’AMB.



Es proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l’adopció
dels següents 

ACORDS

PRIMER:  Iniciar  els  tràmits  necessaris,  perquè  aquelles  comunitats  que  ho
sol·licitin i que acreditin no poder pagar el cost de les inspeccions, l’ajuntament
posi a disposició, a través de convenis amb les entitats que pertoqui, la figura
del professional tècnic que pugui realitzar les ITE. 

SEGON: Que l’Ajuntament de Sant Cugat contempli en propers pressupostos,
una línia de subvencions per que  les comunitats que tinguin un informe negatiu
de la ITE, puguin rebre una ajuda econòmica per fer front a les reparacions
pertinents. 

TERCER:   Que l’Ajuntament de Sant Cugat  faci  trasllat  d’aquest  conveni  i
acords presos avui al Ple, a la Federació d’Associació de Veïns i a les diferents
entitats veïnals de la ciutat.

Sant Cugat, 14 de maig de 2018 


