
20

sector

el decret 187/2010 de 23 de novembre de 2010 va entrar en vigor
el passat 26 de febrer. en conseqüència, tots els edificis
d’habitatges de més de 45 anys d’antiguitat, en els terminis
previstos en el decret,  hauran de passar una revisió, reparar les
deficiències greus i obtenir el corresponent  certificat  d’aptitud
que lliurarà l’agència de l’Habitatge de catalunya o l’entitat local
que tingui la competència delegada.

s’han realitzat ja les primeres inspeccions en alguns edificis i des
de l’agència catalana de l’Habitatge s’està efectuant un
seguiment  dels primers resultats. des de la comissió rime
participarem activament en el seu desenvolupament i volem
col·laborar per tal que s’assoleixi l’objectiu previst: millorar la
seguretat dels edificis i la protecció dels seus usuaris per mitjà del
manteniment correctiu (reparació o rehabilitació) i millorar
també el manteniment preventiu.

les empreses constructores  especialitzades en rehabilitació
hem de tenir una funció important en les ite. nosaltres hem
d’aportar la nostra experiència i facilitar les obres derivades de les
inspeccions i hem de col·laborar activament amb els tècnics
(arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació) i  els
gestors (administradors de finques, i agents de la propietat), així
com amb l’administració que lliura  els certificats d’aptitud. 

quins rEptEs tEniM  ?

c aconseguir que els informes tècnics descriguin la situació
actual de l’edifici evitant la realització de cales o treballs de
diagnosi prèvies  si no hi ha indicis evidents de vicis ocults.
l’observació visual, detallada i exhaustiva efectuada per tècnics
competents ha de permetre definir l’estat de l’edifici segons el
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criteri de decret. els treballs de diagnosi més exhaustius hauran
de ser   justificats prèviament en base a l’observació visual. 

c arribar a consensuar els tipus de defectes greus, aquells que
exigeixen una reparació prèvia a la concessió del certificat
d’aptitud. davant d’una situació concreta, cal definir si els defectes
afecten a la seguretat dels usuaris, comprometen greument la
salubritat o afecten a l’estabilitat de l’edifici a mig termini.

c cal recordar que els informes tècnics no poden exigir que
l’edifici inspeccionat s’ajusti a  la normativa o als codis tècnics
exigibles avui a l’obra nova. només cal actuar en tot allò que
afecti a la seguretat de l’edifici o de les persones. el bon criteri del
tècnic és essencial, així com les supervisions dels col·legis
professionals i de les administracions competents.

c els informes tècnics han d’incloure també recomanacions
sobre el manteniment per facilitar a la propietat el
manteniment programat de l’edifici, identificant les accions a
efectuar periòdicament. cal recordar que les despeses en
manteniment programat produeixen estalvis importants  en el
manteniment correctiu i per tant, són una bona inversió.

c considerem que en el desplegament del decret sobre les ite
caldrà introduir el concepte de deficiències  a  corregir en un
termini específic. en el decret es preveuen deficiències greus que
cal reparar  per obtenir el certificat d’aptitud. Hi ha deficiències

que no es poden catalogar com a greus en el moment de la
inspecció però que poden generar problemes en el futur. aquesta
situació podria originar un certificat positiu però amb reserves i
exigència de reparació en un termini més llarg. 

c el desplegament del decret de les ite evidenciarà la situació
real del parc d’habitatges. caldrà efectuar reparacions i en alguns
casos els propietaris necessitaran ajuts per poder afrontar  el cost
de les obres. la situació d’alguns nuclis antics és preocupant,
tant per la situació d’alguns edificis com per la situació social dels
seus ocupants i considerem que caldran ajuts de les entitats
públiques que tenen competències en habitatge.  ajuts  de suport
tècnic a la gestió  i ajuts econòmics en molts casos.

des de la comissió de rehabilitació rime volem seguir l’aplicació
del decret de les ite perquè afecta a la millora de la seguretat i
l’habitabilitat dels habitatges. l’objectiu principal  de la comissió
rime és promoure la qualitat i la responsabilitat social de  les
empreses dedicades a la rehabilitació i el manteniment,
fomentant les bones pràctiques en el sector. és un objectiu que
cal que sigui assumit també en l’execució de les obres derivades
de les inspeccions tècniques dels edificis i farem tot el que estigui
al nostre abast perquè aquestes es realitzin en les millors
condicions possibles.<
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