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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE 

LUGO E OS COLEXIOS PROFESIONAIS DE ARQUITECTOS E DE 

APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS DE LUGO PARA O 

CUMPRIMENTO EFECTIVO DA OBRIGA DE REALIZAR A 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS 

 
 
En Lugo, a 22 de xullo de 2009. 
 
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, 
 
 Don José Clemente López Orozco, que actúa na súa condición de 
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de Lugo, e no exercicio das 
súas facultades. 
 
Doutra parte: 
 
 Don Alberte González Rodríguez, Presidente da Delegación en Lugo do 
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), que actúa en nome e 
representación de dita Corporación Profesional, segundo estatutariamente lle 
corresponde, e,  
 
   Don José María López Vega, Presidente do Colexio Oficial de 
Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Lugo, que actúa en nome e 
representación de dita Corporación Profesional, segundo estatutariamente lle 
corresponde. 
 
 Os intervintes recoñécense mutuamente a plena capacidade legal 
necesaria para a formalización do presente convenio e, na súa virtude, 
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EXPOÑEN 
 
I.- Que o día  8 de outubro de 2003 publicouse no Boletín Oficial da Provincia de 
Lugo, a Ordenanza sobre conservación, rehabilitación e estado ruinoso das 
edificacions, establecéndose no seu capítulo 3º do Título I,  a obriga dos 
propietarios de construcións e edificacións de efectuar unha inspección periódica, 
dirixida a determinar o estado de conservación das mesmas e o cumprimento do 
deber de conservación imposto pola normativa urbanística. 
 
II.- Que conforme sinala o artigo 31  da Ordenanza, a citada obriga se verificará 
mediante a obtención, por conta e cargo dos propietarios, dun informe expedido 
por técnico competente de acordo coa Lei de Ordenación da Edificación. 
 
III.- Que, conforme ó anterior, os intervintes, na representación que ostentan, 
consideran necesario a subscripción do presente Convenio de colaboración que 
se suxeitará as seguintes 
 
 

CLÁUSULAS  
 

 
Primeira.-  O presente Convenio ten por obxecto establecer o réxime de 
colaboración entre o Excmo.Concello de Lugo e os Colexios Profesionais de 
Arquitectos (COAG) e de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Lugo 
(COAAT), para a mellor execución da Inspección Técnica de Edificios e, no seu 
caso, a execución subsidiaria da mesma. 
 
 A firma deste convenio non supón limitación da posibilidade de celebrar 
convenios similares con outros Colexios Profesionais en cuxo ámbito 
competencial se encontre, segundo a LOE, a realización das inspeccions. 
 
Segunda.- Os Colexios comprométense á difusión da Ordenanza e a organizar 
cursos de formación técnica respecto da elaboración dos informes da Inspceción 
Técnica da Edificación e da Ficha Técnica de Edificación dacordo cós modelos 
oficiais aprobados xunto coa ordenanza, contando coa colaboración dos tecnicos 
municipais.  
 
Terceira.- Os Colexios Profesionais comprométense a organizar entre os seus 
colexiados unhas listas de traballo, tanto para aqueles casos nos que os 
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propietarios, de forma voluntaria soliciten a asignación dun técnico para a 
realización do informe de inspección, como para aqueles outros casos nos que, 
tras comprobar o incumprimento dos propietarios da realización do informe, 
ordene o Concello a práctica do procedemento de execución subsidiaria, de 
forma voluntaria, e sempre dentro dos límites do contrato menor. 
 O nomeamento dos respectivos colexiados realizarase polos Colexios 
Profesionais, confecionando unha lista específica na que se adscribirán aqueles 
colexiados que o soliciten e que teñan asistido ós cursos de formación que se 
celebren en relación coa Inspección Técnica de Edificios, excluíndose das 
mesmas calquera colexiado que teña a condición de funcionario. 
 
 No caso de execución subsidiaria, o Concello comprométese a intercalar 
para a execución dos traballos, os nomes dos profesionais incluídos nas listas 
elaboradas en cada uns dos Colexios asinantes. 
 
Cuarta.- Os honorarios serán os que resulten de aplicar a tabla de Honorarios 
que se xunta como Anexo I do presente Convenio, para todos os profesionais 
inscritos nos listados referidos na clausula anterior. 
 
Quinta.- Co fin de que o Excmo. Concello de Lugo poida facer un seguimento 
efectivo do cumprimento da Ordenanza, o Colexio Profesional firmante 
comprométese a facilitar tódala información que solicite, previo requirimiento, 
relativa ás Inspeccións Técnicas visadas a través do mesmo, coas limitacions que 
estableza a Lei de Protección de Datos. 
  As partes acordan que toda a información e datos que unha parte entregue 
ou facilite á outra, de forma oral, escrita, gráfica e/ou electrónica para o 
desenvolvemento da actividade obxecto deste convenio, será confidencial e 
secreta, e non se divulgará a ningún terceiro que non teña unha vinculación a este 
pacto de confidencialidade.   
 Os informes e/ou os resultados acadados terán carácter confidencial, polo 
que non poderán ser obxecto de difusión de ningún tipo por parte do Colexio de 
Arquitectos, sen autorización previa e por escrito por parte do Concello de Lugo. 
 
Sexta.- Cada parte intervinte designará dous representantes a fin de constituir 
una Comisión de Seguimento do Convenio, que se reunirá, polo menos, 
semestralmente ou cando se estime necesaria a sua convocatoria para o control e 
seguimento do sistema de colaboración fixado polo presente convenio, 
adoptándose no seu caso, as medidas que se consideren oportunas para acadar o 
seu bon fin. 
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Sétima.- Calesquera dos firmantes poderán en caso de incumprimento, requirir 
por prazo dun mes, o incumpridor, o fin de que proceda a dar cumprimento das 
obrigas contraidas no presente convenio e, en caso contrario, iniciaríase o 
procedemento de resolución do que ser derivarán as correspondentes 
responsabilidades. 
Oitava.- O presente convenio terá unha vixencia dun ano, a partir da data da súa 
sinatura, considerándose tácitamente prorrogado polo mesmo prazo, sempre que 
non medie denuncia por algunha das partes, cunha antelación de tres meses antes 
do vencemento. 
 
 En proba de conformidade co aquí acordado as partes subscriben o 
presente convenio no lugar e data do encabezamento, e por triplicado exemplar. 
 
 

O ALCALDE-PRESIDENTE DO 
CONCELLO DE LUGO 

 
 
 
 

José Clemente López Orozco 

O PRESIDENTE DA DELEGACIÓN EN 
LUGO DO COLEXIO OFICIAL DE 

ARQUITECTOS DE GALICIA (COAG) 
 
 
 

Alberte González Rodríguez  
 

O PRESIDENTE DO COLEXIO DE APARELLADORES E 
 ARQUITECTOS TÉCNICOS DE LUGO 

 
 
 

José María López Vega 
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ANEXOANEXOANEXOANEXO 
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BAREMO DE HORNORARIOS PARA A REALIZACIÓN DA 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ite) DO CONVENIO ENTRE O 

EXCMO. CONCELLO DE LUGO E OS COLEXIOS DE ARQUITECTOS 

DE GALIGIA E DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS 

DE LUGO 

 
 
1.- BAREMO  DE HONORARIOS 
 
 
 Os honorarios (H) correspondentes á emisión do Informe de Inspección 
Técnica de Edificios, obteñense mediante a aplicación da seguinte fórmula: 
 
 Formula de cálculo de HONORARIOS POR EDIFICIO, PORTAL OU 
ESCALEIRA: 

 

H= 300 x CA x CLA x CV x CE x (1+IPC) 
 
 Sendo a cuantía mínima a cobrar por unha ITE a de 300 € + IVE 
  
Onde: 
 

CACACACA = CÓDIGO DE ANTIGUIDADE, segundo a tabla seguinte: 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    

ANTIGUIDADEANTIGUIDADEANTIGUIDADEANTIGUIDADE    CÓDIGO 
Ata            10 anos 1,00 
Ata            20 anos 1,10 
Ata            30 anos 1,20 
Ata            40 anos 1,30 
Ata            50 anos 1,40 
Ata            60 anos 1,50 
Ata            70 anos 1,60 
Ata            80 anos 1,70 
Ata            90 anos 1,80 
Ata          100 anos 1,90 
Mais de   100 anos 2,00 
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CLACLACLACLA = CÓDIGO EN FUNCIÓN DE ALTURA, segundo a tabla seguinte: 

ALTURAALTURAALTURAALTURA (m) (m) (m) (m)    CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    
6,00 1,00 
9,00 1,10 
12,00 1,20 
15,00 1,30 
18,00 1,40 
21,00 1,50 
14,00 1,60 
27,00 1,70 
30,00 1,80 
33,00 1,90 
36,00 2,00 
41,00 2,10 
45,00 2,20 
50,00 2,40 
55,00 2,60 
60,00 2,80 
65,00 3,00 
70,00 3,20 
75,00 3,40 
80,00 3,60 
85,00 3,80 
90,00 4,00 
95,00 4,20 
100,00 4,40 
105,00 4,60 
110,00 4,80 
115,00 5,00 
120,00 5,20 
125,00 5,40 
130,00 5,60 
135,00 5,80 
140,00 6,00 
145,00 6,20 
150,00 6,40 
>150,00 6,60 
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CVCVCVCV = CÓDIGO EN FUNCION DO VOLUME DO EDIFICIO, segundo a tabla 
seguinte: 
 
 

VOLUME (mVOLUME (mVOLUME (mVOLUME (m3333))))    CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    
Ata           1.000 m3 1,00 
Ata           2.000 m3 1,10 

  Ata           5.000 m3 1,20 
Ata         15.000 m3 1,30 
Ata         20.000 m3 1,40 
Ata         25.000 m3 1,50 
Ata         30.000 m3 1,60 
Ata         40.000 m3 1,70 
Ata         50.000 m3 1,80 
Ata         60.000 m3 1,90 
Ata         70.000 m3 2,00 
Ata         80.000 m3 2,10 
Ata       100.000 m3 2,20 

Máis de   100.000 m3 2,40 
 
 
 

CECECECE = CÓDIGO EN FUNCIÓN DA ESTRUTURA, segundo a tabla seguinte: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Estos honorarios contemplanse para o método de inspección visual sen a 
práctica de ensaios técnicos ou probas destructivas, de ser estas precisas,  as cales 
se tarifaran independentemente segundo facturas aportadas. 
 
 Dita cuantía actualizaráse anualmente segundo IPC 

ESTRUTURAESTRUTURAESTRUTURAESTRUTURA    CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    
Formigón 1,00 
Metálica 1,10 

Madeira e/ou Ladrillo 1,20 


