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PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNINIE
G55670772

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL PSC AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 15/10/2018 REFERENT A L’ESTABLIMENT DE MESURES PER AFAVORIR LA
INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS DE LA CIUTAT DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Inspecció Tècnica d’edificis (ITE) és una obligació de la propietat que afecta a:
•
Qualsevol edificació o construcció catalogada o protegida amb independència de la
seva antiguitat i règim de protecció.
•
Tota edificació d’ús residencial amb una antiguitat superior als 45 anys.
•
Totes les edificacions que, amb independència de l’antiguitat i de l’ús, vulguin acollir-se
a ajudes públiques per a la conservació, millora de l’accessibilitat o eficiència energètica.
El programa d’Inspeccions Tècniques obligatòries de la Generalitat de Catalunya estableix que
la inspecció és obligatòria per als edificis plurifamiliars d’habitatges i segons llur antiguitat, per
la qual cosa se’n determina el calendari corresponent. Sens perjudici d’això, els programes o
ordenances locals podran contenir previsions més àmplies i exigents. Els terminis màxims
previstos per demanar a l’administració competent el certificat d’aptitud corresponent, seguint
el procediment que preveu el Decret, són relatius segons l’any de construcció. Però en tot cas
sempre s’ha de tramitar quan l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat. Circumstància que ens
consta avui succeeix a diferents edificis a Reus i que n’afectarà d’altres els pròxims anys.
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L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats locals poden prioritzar les inspeccions
tècniques dels edificis i declarar llur obligació de sotmetre’s a inspecció tècnica, encara que no
hagin assolit l’antiguitat quan entrin en qualsevol dels supòsits següents: existència de
deficiències estructurals o constructives o en les instal•lacions; existència de situacions de risc
per a les persones o els béns, estar situats en àrees de conservació i rehabilitació de les que
preveu la Llei de dret a l’habitatge o qualsevol altra causa degudament justificada.
El cost econòmic derivat de la Inspecció Tècnica obligatòria és a càrrec de les persones
obligades a la realització de la inspecció, propietaris de l’immoble o comunitats de propietaris.
Sense eximir de l’obligació l’estat econòmic de l’obligat, el que dificulta en moltes ocasions el
compliment de l’obligació que a més de poder comportar sancions econòmiques, pot dificultar
la tramitació de negocis jurídics com la compravenda o la constitució d’hipoteca sobre els
immobles.
Atès que a la nostra ciutat hi ha gran quantitat d’immobles que estan obligats a passar
aquesta Inspecció Tècnica i que alguns propietaris, per circumstàncies principalment
econòmiques, no han pogut complir amb aquesta obligació.
Atès que la rehabilitació és una eina clau per abordar les desigualtats socials i que un
manteniment deficient dels edificis es tradueix en un espai públic deteriorat i perjudica la salut
i la qualitat de vida del veïnat.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

1.
Elaborar un cens d’immobles obligats a la redacció de l’Informe de la Inspecció Tècnica
(ITE) a la ciutat de Reus i que no han complert encara amb aquesta obligació.
2.
Conjuntament amb els Col.legis Professionals, impulsar la creació d’una borsa de
professionals que a cost reduït puguin realitzar els informes tècnics en tots aquells casos
acreditats de vulnerabilitat econòmica.
3.
Establir les bases d’una línia de subvencions per a la redacció de l’Informe de la
Inspecció Tècnica (ITE) en casos de vulnerabilitat socioeconòmica.
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D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i el destinatari de la informació és l’Ajuntament de Reus. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça del Mercadal, 1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de l’Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l’avís de dipòsit a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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