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L'ApTO s'adreça a empreses de l'àmbit de la 
construcció amb una activitat definida i diferenciada.

Per emetre l'opinió favorable, l'ITeC avalua l'empresa 
en tres aspectes:

Ofici: La correcta realització de les seves actuacions 
a l'obra, de conformitat amb les especificacions 
tècniques que ha de complir.

Organització: L'aplicació d'un sistema de gestió 
operativa tendent a assegurar l'eficàcia i l'eficiència 
de l'activitat de l'empresa. Inclou els requisits pràctics 
i essencials de gestió de la qualitat, gestió ambiental 
i gestió de la seguretat i salut en el treball (SST).

Compromís: Atendre les reclamacions dels clients i 
assumir les que li són imputables.

L'avaluació consisteix en la realització d'una auditoria 
del seu sistema de gestió i en la verificació tècnica 
d'obres en execució (vegeu-ho a www.itec.cat/apto).

Assolida l'avaluació positiva, l'ITeC ho testifica amb 
l'emissió del document Declaració ApTO i la 
concessió de l'ús de la marca.

L'empresa s'inscriu al Registre ApTO del web de l'ITeC 
amb vincle a l'empresa i se'n fa difusió en els mitjans 
de comunicació de l'ITeC, potenciant, així, el seu 
reconeixement tècnic i la seva penetració al mercat.

ApTO és la certificació voluntària de qualitat que elabora i 
atorga l'ITeC per a testificar l'aptitud tècnica i operativa 
d'una empresa per exercir la seva activitat.

L'empresa amb Declaració ApTO satisfà també altres 
necessitats dels agents del sector de la construcció:

El fabricant dels materials, que necessita assegurar 
la correcta col·locació dels seus productes i consolidar-
ne les propietats i les prestacions.

El contractant (promotor i constructor), que necessita 
confiar en els industrials per obtenir els resultats esperats 
de l'obra en qualitat, cost i terminis.

La direcció de l'obra, atès que en el control 
d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i 
procediments que es contemplen en les avaluacions 
tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, 
equips i sistemes innovadors previstes a l'article 5.2.5 
(CTE part I, article 7.3).

 

 L'empresa amb Declaració ApTO 
transmet confiança als proveïdors, als 
clients i a la direcció de l'obra, i potencia 
la seva competitivitat en el mercat.

L'ITeC és Organisme Autoritzat per l'Administració Pública competent per a la concessió del document 
ApTO (B.O.E. 19.04.2002) i està inscrit al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació-CTE 
(Resolució DGAPV 3.09.2010*)
* http://www.codigotecnico.org/web/recursos/registro/regooaa/texto_0011.html

Wellington 19
E-08018 Barcelona
T 933 09 34 04
F 933 00 48 52
itec@itec.cat
www.itec.cat

266.04.11




