
 

Els documents de certificació de qualitat que emet l'ITeC ja es poden consultar 
en format per dispositius mòbils. 
 
Aquesta millora introduïda en la web de l'ITeC permet a l'usuari visualitzar els documents i la 
seva vigència (Marcat CE, ATE, DAU i ApTO) en un format adaptat a les pantalles 
d'aquestes eines. Així, si ho desitja, l'usuari pot consultar fàcilment la vigència o continguts 
d'un certificat de l'ITeC a peu d'obra des del dispositiu mòbil.  
 
L'ITeC és un organisme autoritzat del Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació per a 
l'elaboració del DAU - Document d'Adequació a l' Ús i de l’ApTO - Aptitud Tècnica a l'Obra. 
Així mateix l'ITeC va ser un dels dos primers Organismes d'Avaluació Tècnica designats en 
el marc del Reglament europeu 305/2011 de productes de la construcció per elaborar i 
emetre les Avaluacions Tècniques Europees, ATE, per al marcatge CE de productes 
innovadors o sense norma harmonitzada. El marcatge CE és obligatori per avalar les 
prestacions dels productes coberts per normes harmonitzades tenint en compte les 
disposicions relatives a l'ús previst . Amb el nou reglament, el marcatge CE significa que el 
producte comercialitzat compleix totes les directives que li són d'aplicació.  
 
L'Avaluació Tècnica Europea (ATE) és el camí per aconseguir el Marcatge CE per a 
productes que no disposen de norma harmonitzada, i que permet als fabricants i importadors 
fer la declaració de prestacions dels seus productes. El DAU, Document d'Adequació a l'Ús 
certifica la qualitat dels productes innovadors respecte a l'ús al qual van destinats segons les 
solucions constructives proposades. L'ApTO, Aptitud Tècnica a l'Obra, certifica la capacitat 
tècnica d'una empresa per a la instal·lació o posada en obra d'un producte o d'un sistema 
constructiu.  
 
La millora en la interfície de consulta i/o descàrrega dels documents de certificació ajuda a la 
usabilitat i consulta dels mateixos així com a la promoció de les empreses que aposten per 
la qualitat, tant en l'àmbit espanyol com en l'europeu. 
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