
NECESSITES AJUDA? 

L’Oficina Local de l’Habitatge facilitarà tota la informació 
i assessorament que calgui, resoldrà tots els dubtes i 
tramitarà davant de l’Agència d’Habitatge totes les ITE.

Telf. 93 816 90 31
e-mail: habitatge@vilanova.cat


XERRADES INFORMATIVES

 26 d’abril a les 18.30 h al Centre Cívic Tacó.
 Avinguda de Vilafranca del Penedès, 26

 3 de maig a les 18.30 h al Centre Cívic Sant Joan.
 Jardins de Francesc Macià, s/n 

 10 de maig a les 18.30 h al Casal Municipal de Gent
 Gran. Carrer de Josep Llanza, 4

 17 de maig a les 18.30 h a la Confraria de Pescadors.
 Carrer dels Magatzems Nous, 17  

ITE

Inspecció tècnica de l’edifici
QUÈ ÉS? 

La ITE és la revisió d’un edifici en els seus 
elements comuns. D’aquesta inspecció 
se’n deriva un pla i un calendari de 
manteniment i – si és necessari- una 
rehabilitació. 

LA ITE està legislada en el Decret 67/2015, de 5 maig, per al foment del 
deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis, mitjançant 
les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici (ITE).
Les competències en matèria d’habitatge són de la Generalitat de 
Catalunya. L’Ajuntament col·labora mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge 
(OLH).

QUINS EDIFICIS HAN DE PASSAR-LA? 

El decret obliga a realitzar la ITE a tots els 
edificis amb més de 45 anys d’antiguitat, 
amb ús d’habitatge, encara que sigui 
compartit amb altres usos.



El calendari segons l’antiguitat és:

Edificis d’habitatges plurifamiliars:

Antiguitat de l’edificiTermini per passar la ITE

Anteriors al 1950Abans del 2015

Entre 1951 i 1960Fins al 31/12/2015

Entre 1961 i 1971Fins al 31/12/2016

A partir de 1971L’any en què compleixi 45 
anys d’antiguitat.


Edificis d’habitatges unifamiliars:

Antiguitat de l’edificiTermini per passar la ITE

Anteriors al 1900Fins al 31/12/2016

Entre 1901 i 1930Fins al 31/12/ 2017

Entre 1931 i 1950Fins al 31/12/2018

Entre 1951 i 1960Fins al 31/12/ 2019

Entre 1961 i 1975Fins al 31/12/ 2020

A partir de 1975L’any en què compleixi 45 
anys d’antiguitat

COM S’HA DE FER? 

La ITE la realitza un tècnic competent: arquitecte, 
aparellador, arquitecte tècnic i/o enginyer de l’edificació. 

La responsable de la ITE és la propietat (comunitat, 
propietat vertical o particular) que ha d’assumir-ne el 
cost.

La ITE ve acompanyada del Llibre de l’Edifici que indica 
les tasques i calendari de manteniment.

Si la ITE és favorable, l’Agència de l’Habitatge de la 
Generalitat, lliura un certificat d’aptitud de l’edifici amb 
una validesa de 10 anys. Si l’edifici té deficiències, 
importants, greus o molt greus, el certificat queda 
condicionat a la seva resolució i reparació. 

QUAN S’HA DE FER? 

El decret obliga a realitzar la ITE a tots els edificis 
amb més de 45 anys d’antiguitat, amb ús 
d’habitatge, encara que sigui compartit amb altres usos.

L’obligació és extensiva a habitatges plurifamiliars 
sense excepció i als unifamiliars amb algunes 
excepcions.


