
El nou Decret 67/2015 de foment del deure 

de la conservació, manteniment i 

rehabilitació dels edificis d’habitatges, 

mitjançant les inspeccions tècniques i el 

llibre de l’edifici. 

Una oportunitat per impulsar la 

rehabilitació 
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DECRET 187/2010, INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS 

Total edificis a 

31/12/2014 

 103.000 



DECRET 187/2010, INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS 

CERTIFICATS D’APTITUD SOL·LICITATS 
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Grau compliment ≈ 10 - 20% 



 Impulsar les inspeccions tècniques 

 Impulsar la rehabilitació. 

 

UN NOU DECRET 
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 DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, 

manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les 

inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici. 

 

 PUBLICACIÓ: DOGC 6866 de 7/05/2015 

 ENTRADA EN VIGOR: 27 DE MAIG DE 2015 

 Deroga el DECRET 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció 

tècnica dels edificis d’habitatges i el Decret 206/1992 que regula el Llibre 

de l‘Edifici. 

UN NOU DECRET 
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RÈGIM TRANSITORI ITES REALITZADES AMB L’ANTERIOR 
DECRET NO PRESENTADES O QUE NO HAN OBTINGUT EL 

CERTIFICAT D’APTITUD 

 

Hi haurà un termini de 6 mesos per presentar ITE realitzades (fins al 
27 novembre de 2015), en cas contrari perdran validesa a efectes de 
sol·licitar el certificat d’aptitud. Els informes ITE hauran de tenir data 
anterior al 27 de maig de 2015, malgrat que es puguin visar 
col·legialment amb posterioritat i presentar-les posteriorment a 
l’Administració. 

 

Hi haurà un termini de dos anys (fins al 27 maig de 2017) per realitzar 
la reparació de les deficiències greus i acreditar-ho amb el 
corresponent certificat tècnic conforme s’han realitzat aquelles obres 
necessàries, i s’atorgarà el certificat d’aptitud per a 10 anys. 

 

La manca de certificat tècnic d’execució de les obres dins del termini 
màxim de 2 anys comportarà l’obligació d’efectuar una nova ITE 
d’acord amb el nou Decret. 
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OBLIGATORIETAT DE PRESENTAR TOTS ELS  

INFORMES,  I AMPLIACIÓ ALS HABITATGES 

UNIFAMILIARS 
 

 Desapareix la no-obligatorietat que dels edificis amb 

qualificació greu se’n remeti l’informe a l’Administració, tots 

els informes s’hauran de presentar en un termini màxim de 4 

mesos des de la seva realització. 

 

 Inclusió dels edificis unifamiliars. Són les construccions amb 

més risc i serà obligatori l’ITE. Transitòriament s’exceptuaran 

aquelles que tinguin la cèdula d’habitabilitat vigent fins a la 

seva caducitat. S’exclouen també les unifamiliars separades 

+ 1,5 m de via publica o finques veïnes. 
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PROGRAMACIÓ PER EDIFICIS PLURIFAMILIARS (annex 1 punt 1) 

ANTIGUITAT DE L’EDIFICI TERMINI MÀXIM 
EDIFICIS 

AFECTATS 

Construïts fins 1950 
Tenen d’haver passat ja la 

inspecció 
72.000 

Entre 1951 i 1960 
31/12/2015 

(anterior decret 31/12/2014) 
31.000 

Entre 1961 i 1971 
31/12/2016 

(anterior decret 31/12/2015) 
53.000 

A partir de 1972 L’any que assoleixi els 45 anys ------------- 

PROGRAMA D’INSPECCIONS OBLIGATÒRIES (1) 
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Edificis d’habitatges abans d’assolir els 45 anys d’antiguitat 

   



 No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal 

estigui separada 1,5m o més de la via pública, zones d’ús públic a finques 

adjacents 

 

 Els habitatges unifamiliars que disposin de cèdula vigent en el moment 

d’assolir els terminis no tenen l’obligació de presentar l’ITE fins a la data en 

què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat 

PROGRAMA D’INSPECCIONS OBLIGATÒRIES (2) 
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PROGRAMACIÓ PER A EDIFICIS UNIFAMILIARS (annex 1 punt 2) 

ANTIGUITAT DE L’EDIFICI TERMINI MÀXIM 

Anterior 1900 31/12/2016 

Entre 1901 i 1930 31/12/2017 

Entre 1931 i 1950 31/12/2018 

Entre 1951 i 1960 31/12/2019 

Entre 1961 i 1975 31/12/2020 

A partir de 1976 L’any que assoleixi els 45 anys 



NOVA CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES I 

INCOPORACIÓ DE MILLORES A L’INFORME 

 Les deficiències es classificaran en 4 nivells diferents:  MOLT 

GREUS, GREUS, IMPORTANTS, LLEUS. Deficients, molt 

greus i greus quan hi hagi risc imminent; importants quan el 

risc sigui de caràcter no imminent. 

 El tècnic no ha de fixar uns terminis de reparació, excepte per 

a la reparació de situacions de risc imminent, i en 

contraposició s’imposa l’obligatorietat d’inspeccions de 

verificació. S’evita així un seguiment impossible per part de 

les administracions 

 Obligatorietat d’incorporar recomanacions en l’informe 

tècnic: de conservació, manteniment o ús, les possibles 

millores de l‘ecoeficiència  dels edificis i els ajustos 

raonables d’accessibilitat o funcionalitat. 
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MAJOR FLEXIBILITAT PERO MÉS COMPROMÍS PER A LA PROPIETAT 

 

 Les comunitats de propietaris, un cop rebut l’informe ITE, disposaran de 12 
mesos per fixar un Programa de rehabilitació que s’haurà d’aprovar per la 
Junta conjuntament amb la dotació d’un Fons de reserva específic que els 
permeti executar les obres segons el calendari i les fases acordades. El 
termini es redueix a 6 mesos en cas de deficiències molt greus i greus. 

 

 Les CCPP necessitaran un tècnic, no únicament per fer la ITE, sinó també 
per aprovar el Programa de rehabilitació i per fer inspeccions de verificació 
periòdiques quan hi hagin lesions molt greus, greus o importants. 

 

 S’incorpora l’obligació de tenir el llibre de l’edifici un cop feta la ITE en els 
edificis existents, no únicament en els posteriors al Decret 206/1992, del 
Llibre de l’edifici. 

 

 L’objectiu no és tant imposar terminis inassolibles com fomentar el 
compromís i la cultura de la rehabilitació, la conservació i el manteniment.  
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MAJOR FLEXIBILITAT I COORDINACIÓ AMB ENS LOCALS 

 

 El calendari obligatori  per a edificis plurifamiliars és manté,  i s’incorpora 

un calendari més dilatat per als edificis unifamiliars que fins ara en 

quedaven exclosos, els quals, transitòriament, si disposen cèdula 

d’habitabilitat vigent podran prescindir de la ITE fins que no caduqui 

aquesta.  

 

 Possibilitat que els ajuntaments determinin zones d'atenció especial i 

d’alterar el calendari i que també puguin requerir la ITE tot i que l’edifici no 

tingui 45 anys antiguitat, si hi han situacions de risc. 

 

 En els edificis amb lesions molt greus o greus, l’AHC podrà demanar 

l'audiència municipal abans d’atorgar el certificat d’aptitud. 

 

 Possibilitat que els ajuntaments o ens locals puguin disposar d'informació i 

efectuar gestió en una base de dades en entorn WEB. 
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 INCENTIVAR MESURES PER POTENCIAR LES INSPECCIONS 

I LA QUALITAT DELS INFORMES TÈCNICS 

 

 Elaborar i mantenir un mapa de riscos, en una base de dades oberta, 

amb informació de les zones de risc geològic i sísmic. 

 

 Promoure un llibre d’estil per a la redacció dels informes de les 

inspeccions tècniques dels edificis d’habitatges, amb la col·laboració 

dels col·legis professionals. 

 

 Promoure accions de formació, en col·laboració amb els col·legis i 

associacions de professionals tècnics. 

 

 Promoure, mitjançant una base de dades oberta, la difusió dels 

informes de les inspeccions tècniques dels edificis i dels projectes de 

rehabilitació en matèria de rehabilitació energètica, accessibilitat i 

funcionalitat que, per la seva qualitat, siguin destacables. 
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L’INFORME DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA 
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 S’elabora d’acord amb el model normalitzat i el format que 

aprova l’Agència de l’Habitatge que es pot obtenir al web 

corporatiu de la Generalitat i al web de l’Agència. 

 

 L’Agència de l’Habitatge ha de facilitar l’elaboració dels 

informes i posar a disposició dels tècnics redactors les eines 

telemàtiques per a la confecció dels informes. 

 

 El tècnic que emet l’informe s’ha d’ajustar als principis 

d’imparcialitat, objectivitat, independència i veracitat en el 

seu contingut. 

 

L’INFORME DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA (art. 8) 
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 Identificació de l’edifici 

 

 Identificació del tècnic redactor 

 

 Característiques generals de l’edifici i descripció del sistemes 

constructius 

 

 Estat de conservació de l’edifici amb la localització i qualificació de 

les deficiències detectades 

 

 Recomanacions per a un correcte manteniment i conservació de 

l’edifici, així com la periodicitat de les accions a dur a terme. 

 

(Aquestes recomanacions hauran de formar part  del Llibre de l’Edifici) 

CONTINGUT DE L’INFORME DE LA INSPECIÓ TÈCNICA 1  (art. 8) 
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 Recomanacions per a la millora de la sostenibilitat i l’ecoeficiència 

de l’edifici (no substitueix l’obligació  de la certificació energètica  

quan aquesta sigui preceptiva). 

 

 L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat d’acord amb 

la normativa vigent i recomanacions d’intervencions tècnicament 

viables que permetin assolir la millor adequació possible. 

 

 Declaració responsable del tècnic redactor conforme té la 

qualificació professional exigible i sobre la veracitat de les dades 

de l’informe. 

 

 Declaració responsable del tècnic conforme disposa d’assegurança 

de responsabilitat civil vigent i que no incorre en cap 

incompatibilitat, prohibició o inhabilitació. 

CONTINGUT DE L’INFORME DE LA INSPECIÓ TÈCNICA 2 (art. 8) 
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MOLT GREUS Pel seu abast i gravetat representen un risc imminent 

i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la 

seguretat de persones i bens i requereixen una 

intervenció immediata (desallotjament de l’edifici, 

altres mesures urgents i cautelars o, en el seu cas, la 

declaració de ruïna). 

  

GREUS Per la seva incidència representen una situació de 

risc imminent per a l’estabilitat o la seguretat de 

determinants elements de l’edifici o greus problemes 

de salubritat que pressuposen un risc per a la 

seguretat de persones o bens i requereixen l’adopció 

de mesures cautelars prèvies a l’execució de les 

obres d’esmena d’aquestes deficiències. 

 

QUALIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES (art. 9) 
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IMPORTANTS Són les que malgrat no presentar, en un 

principi, un risc imminent ni per a l’estabilitat 

de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, afecten a la salubritat i funcionalitat  

i fan necessària una intervenció correctora que 

no pot quedar relegada a treballs de 

manteniment. 

 

LLEUS Són aquelles que fan necessària la realització 

de treballs de manteniment preventiu i/o 

corrector per a evitar el seu agreujament  o 

l’aparició de noves lesions. 

 

QUALIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES (art. 9) 
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 Comuniqui de manera immediata tant a la propietat com a 

l’Ajuntament (comunicat de situació de risc), la situació de risc 

imminent i, en el seu cas, la proposta de mesures de seguretat 

cautelars i urgent a adoptar amb caràcter previ a l’execució de 

les obres. 

 

 En aquests casos, la comunicació per part del tècnic a 

l’Administració no necessita el consentiment de la propietat. 

 

 Indiqui en l’informe si les mesures cautelars relatives a la 

seguretat han estat executades  (cal que l’informe indiqui nom i 

titulació del tècnic responsable d’aquestes). 

DEFICIÈNCIES GREUS O MOLT GREUS 
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Cal que el tècnic:  



EL CERTIFICAT D’APTITUD: 

 

Un recordatori d’obligacions. 

Una visió ràpida de l’estat de l’edifici. 
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EL CERTIFICAT D’APTITUD I LA CADUCITAT DELS 
EFECTES DE LES INSPECCIONS 

 La vigència del Certificat d’aptitud de la inspecció serà en funció 
de la qualificació de les deficiències, i proporcionalment a la 
gravetat de la seva manca de conservació : 

  sense deficiències o amb deficiències lleus, serà de 10 anys. 
“Certificat d’aptitud apte”. 

 amb deficiències importants, serà de 6 anys condicionada al fet 
que al cap de 2 i 4 anys s’efectuï una verificació tècnica que 
acrediti la mateixa qualificació de la deficiència si no s’han fet les 
obres. “Certificat d’aptitud apte provisional. 

 amb deficiències molt greus o greus, serà de 3 anys 
condicionada al fet que cada 12 mesos (el tècnic en pot demanar 
un d’inferior) s’efectuï una verificació tècnica que acrediti la mateixa 
qualificació de la deficiència, o bé que s’han fet les obres. Caldrà 
que s’hagin adoptat mesures cautelars que resolguin el risc per a 
les persones o els béns prèviament, en cas contrari es denegarà el 
certificat d’aptitud de l’edifici. Certificat d’aptitud cautelar.  

 amb deficiències molt greus o greus i sense mesures cautelars 
executades. Denegació del certificat d’aptitud. 
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- Sense deficiències 

 

- Amb deficiències lleus 

La propietat acredita el deure 

fixat a l’art. 30.6 de la Llei Dret 

Habitatge 

- Amb deficiències 

importants 

 

- Amb deficiències greus 

 

- Amb deficiències molt 

greus 

La propietat no acredita el 

deure. Cal realitzar les obres 

necessàries per a esmenar la 

totalitat d’aquest tipus de 

deficiència 

ACREDITACIÓ DEL DEURE DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ 

 (art. 30.6 Llei Dret Habitatge) 
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 L’informe de verificació s’ha d’elaborar segons el model 

normalitzat aprovat per l’Agència de l’Habitatge i pot servir per 

acreditar l’estat de les deficiències així com per a fer constar 

que s’han reparat. 

 

L’INFORME DE VERIFICACIÓ TÈCNICA (art. 14.4) 
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 En els actes i contractes de transmissió, els transmitents han de 

lliurar als adquirents, en el cas que l’edifici estigui obligat a passar 

la inspecció, una còpia de l’informe de la Inspecció Tècnica 

realitzada i del certificat d’aptitud. 

 

 La llei del Dret a l’Habitatge (art. 124) considera com a infracció greu 

el  no disposar de l’informe d’inspecció de l’edifici quan aquest sigui 

exigible. 

 

 Si no es pot disposar del certificat d’aptitud i de l’informe tècnic de 

l’edifici per causes que hauran de quedar degudament justificades 

davant del fedatari públic, la persona adquirent podrà exonerar al 

transmitent de manera expressa d’aquesta obligació. 

Els notari i registradors han d’informar d’aquestes obligacions i fer 

constar, si escau, l’exoneració en els actes de transmissió. 

 

LLIURAMENT A LES PERSONES ADQUIRENTS (art.15) 
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RENOVACIÓ DEL CERTIFICAT 

 

  Després del certificat d’aptitud podrem: 

 Renovar-lo amb una nova ITE just abans de la seva 

caducitat. 

 Renovar-lo quan s’hagin realitzat obres i ho facin 

aconsellable perquè hi ha modificacions substancials en 

l’aptitud, passar d’apte cautelar a provisional, o de provisional 

a apte. 

 En aquest darrer supòsit és aconsellable fer-ho just en 

acabar les obres, amb l'emissió d’una nova ITE de forma 

simultània al CFO. 

 Idèntic supòsit seria quan s’ha denegat el certificat d’aptitud 

per manca de mesures cautelars; un cop realitzades cal fer 

una nova ITE i sol·licitar-ne el certificat aptitud corresponent.  
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EL LLIBRE DE L’EDIFICI 
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 L’obligatorietat de la seva formalització correspon a la propietat o 

comunitat de propietaris i es constitueix a partir de la data de 

recepció de l’informe (IITE) 

 

 Un cop rebut l’informe (IITE) per part de la propietat, aquesta ha 

de formalitzar el Llibre de l’Edifici que inicialment ha d’estar 

format com a mínim per l’informe d’inspecció tècnic i el document 

acreditatiu del seu lliurament a l’Administració. Si s’escau, cal 

incloure el comunicat de situacions anòmales d’habitatge i en els 

seu cas, el comunicat de situacions de risc. 

 

 Les inscripcions d’incidències i operacions de manteniment han 

de fer-se dins del termini d’un mes d’haver-se produït. 

EL LLIBRE DE L’EDIFICI DELS EDIFICIS EXISTENTS (art. 22 i 26) 
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a) Instrucció o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i 

les seves instal·lacions (art. 24) 

 

b) Arxiu de documents (art. 25) 

 

c) Registre d’Incidències (annex 2, apart. 4) 

 

CONTINGUT DEL LLIBRE DELS EDIFICIS EXISTENTS (art. 23) 
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a) Ús i funcionament dels components singulars de l’edifici 

 

b) Operacions de manteniment i revisió i la seva periodicitat 

 

c) Els documents que modifiquin o ampliïn les instruccions 

de manteniment com a resultat d’incidències en l’edifici 

 

EL LLIBRE DE L’EDIFICI / INSTRUCCIÓ D’ÚS I MANTENIMENT (art. 24) 
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• L’informe d’inspecció tècnica (IITE) 

• Document acreditatiu de la seva presentació a l’Administració 

• Comunicat de situació de risc a l’Ajuntament si s’escau 

• Programa de rehabilitació en cas d’existir deficiències amb l’acord  

d’aprovació de la comunitat i el seu finançament 

• Certificats final d’obres que s’executin a l’edifici 

• Certificat d’aptitud, si en disposa 

• Certificat de l’Eficiència Energètica, si en disposa 

• Documents que en justifiquin la realització de les operacions de reparacions, 

manteniment i rehabilitació, empreses que les han realitzat i garanties 

donades 

• Pressupostos i contractes d’obres, manteniment i honoraris professionals 

• Certificat d’inscripció en el Registre d’Instal·lacions de Seguretat Industrial de 

Catalunya de les instal·lacions comuns de baixa tensió, gasos combustibles, 

instal·lacions petrolíferes instal·lacions tèrmiques i d’ascensors 

• Certificats d’inspeccions tècniques d’instal·lacions comuns sotmeses a 

reglamentació de seguretat 

EL LLIBRE DE L’EDIFIC / ARXIU DE DOCUMENTS (art. 25) 
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓ: 

 

UNA OPORTUNITAT DE REHABILITACIÓ INTEL·LIGENT 
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L’ESCENARI ACTUAL 

Enquesta a 566 persones 

Projecte Everest 

 

 

 

 

 

Response 

Percent

48,1%

51,9%

Answer Options

Si

No

¿Se plantea llevar a cabo una 

renovación o reforma de su vivienda?

Answer 

Options

Response 

Percent

72,9%

38,1%

35,9%

23,8%

19,3%

14,4%

13,8%

12,2%

2,8%

Por incomodidad, molestias, ruido, suciedad

Incertidumbre sobre la calidad de la ejecución/resultado

Por falta de información sobre las soluciones existentes 

Impacto en la rutina diaria (trasladarse a otra vivienda…)

Por desconocimiento de los beneficios que aporta

¿Porqué no?. Escoja por favor cuatro de las siguientes razones

Por falta de tiempo

Incertidumbre sobre el cumplimiento de plazos de 

Por razones económicas

Por desconocimiento de los pasos a dar y cómo darlos 

¿Qué va a renovar?

Answer Options
Response 

Percent

Baños 56,3%

Cocina 47,4%

Distribución de espacios 32,1%

El interior: escaleras, zonas comunes… 23,3%

La fachada 18,6%

Red eléctrica 17,2%

Red de abastecimiento de agua y 

saneamiento/evacuación
15,3%

Estado de conservación/salubridad 11,6%

Red de telefonía/datos 10,2%

Ventanas 10,2%

La cubierta 8,8%

Suelos 6,5%

Otras renovaciones (por favor indíquelas) 4,2%

Aislamiento  térmico y acústico 3,7%

Los cimientos 1,9%
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EINES PER INFLUIR EN EL CANVI: 
 

Marc normatiu  intel·ligent  (potenciar  la rehabilitació,  exigir a aquell 

que no compleix, premiar aquell que compleix, certificat d’aptitud amb 

efectes diferents segons l’estat de l’edifici. 

 

 Informe  ITE, una  eina  per  detectar  deficiències,  necessitats   i 

oportunitats. 

 

Mitjans de comunicació  sensibles i potenciadors.  Estratègies de 

comunicació.  Xarxes socials. 
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ESTRATÈGIES  I  AGENTS PER INFLUIR EN EL CANVI I LIDERAR-LO: 

 

 AGENTS INTEL·LIGENTS: TÈCNICS, ADMINISTRADORS, CONSTRUCTORS  EN 

ACCIÓ COORDINADA I EN EQUIP AMB LES COMUNITATS DE PROPIETARIS. 

Satisfer les necessitats del client. 

Adaptar-se a les possibilitats del client.  

 PROGRAMA DE REHABILITACIÓ, UN PROCÉS BÀSIC PER A UNA REHABILITACIÓ 

INTEL·LIGENT:  conservació + accessibilitat + sostenibilitat + funcionalitat amb l’ 

objectiu de:  

Millora de la seguretat. 

Millora funcional i en el confort. 

Estalvis que s’obtindran, o pèrdues que ens estalviarem. 

Revaloració de l’habitatge com a producte econòmic. 

Millora contínua. Sovint no podrem fer-ho tot alhora, fem-ho per fases!! 
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Entre tots impulsarem una rehabilitació intel·ligent 

 

www.gencat.cat 

 
Gràcies per la vostra atenció 
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