
Ajuntament d'Anglés 

Moció que presenta el grup municipal PAU (Per Anglés Units) sobre la necessitat de passar la Inspecció 
Técnica als habitatges ITE 

Senyora alcaldessa Astrid Desset 

Benvolguda, 

Atés que el parc d'habitatges dAnglés és força antic; 
Atés que el departament d'Habitatge ens diu que als edificis amb ús d'habitabilitat els caldrá passar la 
Inspecció Técnica per tal d'obtenir el Certificat d'Aptitud; 
Atés que el departament d'Habitatge ha editat un quadrant amb tot un seguit d'informacions, on es marquen 
els terminis per passar les inspeccions; 

Habitatges plurifamiliars 

Antiguitat de I'edifici 
Anterior a 1930 
Entre 1931 i 1950 
Entre 1951 i 1960 
Entre 1961 i 1971 
A partir de 1972 

Habitatges unifamiliars 

Antiguitat de I'edifici 
Anterior a 1900 
Entre 1901 i 1930 

Entre 1931 i 1950 
Entre 1951 i 1960 
Entre 1961 i 1975 
A partir de 1975 

Per tot aixó, creiem que és de vital importáncia: 

Termini per passar la inspecció 
Fins al 31/12/2012 
Fins al 31/12/2013 
Fins al 31/12/2015 
Fins al 31/12/2016 
Lany que compleixi els 45 anys d'antiguitat 

Termini per passar la inspecció 
Fins al 31/12/2016 
Fins al 31/12/2017 

Fins al 31/12/2018 
Fins al 31/12/2019 
Fins al 31/12/2020 
Lany que compleixi els 45 anys d'antiguitat 

1. Donar a conéixer a la població els terminis marcats pel departament d'Habitatge i els procediments que 
han de seguir els propietaris. 
2. Crear una comissió d'Estudi i Seguiment. Una vegada es coneguin els resultats de camp 
caldrá comunicar-ho als diferents departaments de la Generalitat amb l'objectiu daconseguir ajudes 
técniques i económiques. 
3. Que en els propers pressupostos municipais s'inclogui una partida per tal d'ajudar les famílies amb 
dificultats económiques i socials, seguint el fil de la remodelació dels pisos del carrer de les Fábriques. 

Moció que esperem que pugui rebre el suport de tots els grups del consistori. 
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