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Disposicions

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

DECRET

187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels ediicis d’habi-
tatges.

PREÀMBUL

L’article 137 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència 
exclusiva de la Generalitat en matèria d’habitatge que, entre d’altres àmbits, inclou 
específicament la inspecció i el control de l’habitatge d’acord amb les necessitats 
socials i d’equilibri territorial, l’establiment de prioritats i objectius de l’activitat 
de foment de les administracions públiques de Catalunya en matèria d’habitatge, 
la inspecció i el control sobre la qualitat de la construcció, i la normativa sobre 
conservació i manteniment dels habitatges i la seva aplicació.

En aquest sentit, el Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016, signat el dia 8 
d’octubre de 2007 entre el Govern de la Generalitat i entitats i organitzacions rela-
cionades amb el sector de l’habitatge de Catalunya, preveu, en el seu repte segon, 
millorar les condicions del parc d’habitatges ja existent. Per aconseguir-ho proposa, 
entre d’altres, l’acció 2.4, consistent a establir el sistema d’inspecció tècnica dels 
edificis, que es concreta en la mesura 111, on es preveu “l’aprovació del decret 
d’instauració de la inspecció tècnica dels edificis”.

La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, configura alhora el 
marc normatiu pel qual s’ha de regir aquesta matèria i, especialment, el foment 
de la conservació i rehabilitació dels habitatges i el control periòdic de l’estat dels 
edificis d’habitatges com una mesura imprescindible per impedir la degradació 
del parc immobiliari.

Amb aquesta finalitat, la Llei del dret a l’habitatge estableix en el seu article 28.3 
que els continguts i la vigència de les inspeccions tècniques dels edificis d’habi-
tatges s’han de determinar per reglament. Així mateix, l’article 22 preveu que, per 
aconseguir uns nivells elevats de qualitat del parc immobiliari residencial, el de-
partament competent en matèria d’habitatge ha de promoure, entre altres qüestions, 
l’establiment d’uns programes d’inspecció tècnica dels edificis d’habitatges. En 
aquest sentit, la disposició addicional desena d’aquest cos normatiu estableix que 
el Govern ha de determinar els continguts i programes de la inspecció tècnica dels 
edificis dins l’any posterior a la data de publicació de la Llei del dret a l’habitatge 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En desplegament de les disposicions esmentades, aquest Decret institueix un sistema 
de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges i porta en definitiva a la pràc-
tica un procediment per verificar el deure genèric que tenen tots els propietaris i les 
propietàries de conservar i rehabilitar els immobles de manera que sempre estiguin en 
condicions d’ús efectiu i adequat segons allò que preveuen la Llei del dret a l’habitatge 
i la normativa d’ordenació de l’edificació, del patrimoni cultural i arquitectònic, de 
protecció del medi ambient i del paisatge i d’urbanisme. Això, sens perjudici de les 
millores recomanables que puguin incorporar els propietaris i les propietàries dels 
immobles relatives a la funcionalitat i la sostenibilitat, fonamentalment pel que fa a 
l’eficiència energètica i l’accessibilitat dels edificis i habitatges.

El Decret s’estructura en tres capítols, el primer dels quals, relatiu a les disposicions 
generals, conté la definició dels objectius de la norma i el seu àmbit d’aplicació, i 
estableix els supòsits d’obligatorietat determinats per la inclusió dels edificis en el 
programa d’inspeccions de la Generalitat o en els programes i ordenances locals, o 
quan llurs propietaris i propietàries sol·licitin ajuts públics per a la rehabilitació.

Aquest capítol preveu també la col·laboració en les tasques de control periòdic 
dels edificis amb els col·legis o les associacions professionals vinculats a l’edificació 
mitjançant la signatura dels convenis que siguin adients.
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El capítol segon estableix la definició, el contingut i el procediment de tramitació 
de l’informe tècnic resultant de la inspecció de l’edifici d’habitatges. Aquest informe 
és el resultat d’una inspecció visual realitzada per un/a tècnic/a competent segons 
el model contingut a l’annex 1. En el supòsit que les deficiències comportin un risc 
per a les persones, cal que el/la tècnic/a ho comuniqui de manera immediata tant a 
la propietat de l’edifici com a l’ajuntament del municipi on estigui ubicat segons el 
model contingut a l’annex 2. Si el/la tècnic/a hi detecta possibles situacions anòmales 
amb aparença d’infrahabitatge, ho ha de comunicar a l’Administració segons el mo-
del contingut a l’annex 4. Finalment, cal presentar l’informe davant l’administració 
competent perquè aquesta adopti la resolució que escaigui. En els casos en què la 
inspecció tècnica detecti deficiències greus que siguin esmenables, la propietat ha 
d’efectuar prèviament les oportunes obres de reparació i acreditar-ne la realització 
davant l’administració competent per obtenir el certificat d’aptitud.

El capítol tercer regula la definició, el contingut i el procediment del certificat 
d’aptitud dels edificis d’habitatges, que és una resolució administrativa emesa segons 
el contingut de l’informe de la inspecció tècnica i de la qualificació sobre l’estat 
general de l’edifici que s’hi faci. Contindrà la qualificació d’apte quan no s’hagin 
detectat deficiències en l’edifici o quan aquestes deficiències tinguin la consideració 
de lleus, i serà no apte quan l’estat general de l’edifici resulti molt greu; en aquest 
cas, l’administració competent pot disposar, fins i tot, el desallotjament i la clausura 
de l’edifici. Pel que fa a l’administració competent per tramitar i atorgar el certificat 
d’aptitud, s’estableix que serà l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, creada per la 
Llei 13/2009, de 22 de juliol, tret d’aquells supòsits en què l’ens local corresponent 
manifesti el seu interès a fer-ho; en aquest cas, caldrà simplement que amb caràcter 
previ ho comuniqui a la Generalitat de Catalunya.

Aquest capítol tercer regula també el termini en què s’ha de notificar la resolució 
administrativa, la vigència del certificat d’aptitud i la seva extinció, i les conseqüències 
de l’incompliment de les obligacions que preveu el Decret. Finalment, es preveuen 
ajuts als propietaris i les propietàries d’edificis d’habitatges que tinguin dificultats 
importants per assumir el cost de les inspeccions tècniques obligatòries.

Finalment, cal destacar que l’annex 3 conté el programa d’inspeccions tècniques 
obligatòries de la Generalitat de Catalunya i estableix que la inspecció és obligatòria 
només per als edificis plurifamiliars d’habitatges i segons llur antiguitat, per la qual 
cosa se’n determina el calendari corresponent. Sens perjudici d’això, els programes 
o les ordenances locals podran contenir previsions mes àmplies i exigents, com, 
per exemple, estendre l’obligació de la inspecció tècnica als edificis unifamiliars o 
establir uns terminis més reduïts per dur-la a terme.

Per tot això, de conformitat i d’acord amb els dictàmens del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya i de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del 
conseller de Medi Ambient i Habitatge i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

1. El Decret té per objecte regular les inspeccions tècniques que cal dur a terme 
per garantir els nivells de qualitat exigibles als edificis d’habitatges, i aprovar el Pro-
grama d’inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat que conté l’annex 3.

2. Sense perjudici del que preveu aquest Decret, tots els edificis d’habitatges han 
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de complir les condicions que estableix la normativa urbanística i la resta de les 
normes sectorials aplicables en matèria de seguretat, manteniment i conservació 
dels edificis.

Article 2
Àmbit d’aplicació

El Decret és aplicable als edificis d’habitatges, sense perjudici que simultàniament 
puguin contenir altres usos.

Article 3
Supòsits d’obligatorietat de la inspecció tècnica d’ediicis d’habitatges

1. La inspecció tècnica d’un edifici és obligatòria:
a) Si ho determina el Programa d’inspeccions tècniques obligatòries de la Ge-

neralitat contingut a l’annex 3.
b) Si ho determinen els programes o les ordenances locals, que s’han d’ajustar 

a les determinacions d’aquest Decret, sense perjudici que puguin contenir previsi-
ons mes àmplies i exigents quant als edificis sotmesos a inspecció obligatòria i als 
terminis per dur-la a terme.

c) Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics de 
foment de la rehabilitació. Quan es tracti de la rehabilitació d’elements privatius 
dels habitatges, el document acreditatiu de llur aptitud serà el que determinin les 
bases dels ajuts a la rehabilitació.

2. Cal dur a terme una inspecció tècnica per a cada edifici d’habitatges. En el 
cas d’immobles subjectes a règim de propietat horitzontal en què hi hagi més d’una 
comunitat de propietaris i propietàries, es pot dur a terme una inspecció tècnica 
per a cada comunitat.

3. Resten exclosos de l’obligació d’inspecció tècnica aquells edificis d’habitatges 
que hagin estat declarats inicialment en ruïna per l’ens local competent.

4. Sense perjudici de les obligacions que estableix el Decret, tots els propietaris 
i les propietàries d’edificis d’habitatges de Catalunya tenen el deure de conservar-
los i rehabilitar-los, de manera que sempre estiguin en condicions d’ús efectiu i 
adequat, d’acord amb el que estableixen la Llei del dret a l’habitatge i la normativa 
d’ordenació de l’edificació, del patrimoni cultural i arquitectònic, de protecció del 
medi ambient i del paisatge i d’urbanisme.

Article 4
Persones i entitats subjectes al deure de realitzar la inspecció tècnica obligatò-

ria

1. L’obligació de sotmetre els edificis d’habitatges a inspecció tècnica correspon 
a llurs propietaris i propietàries. En el cas d’edificis sotmesos al règim de propietat 
horitzontal, aquesta obligació es compleix mitjançant els òrgans pertinents de la 
comunitat.

Els propietaris i les propietàries i les persones ocupants han de facilitar l’accés 
als habitatges i a les altres entitats de l’edifici en el moment de la inspecció, per 
possibilitar l’examen dels elements comuns de l’edifici que calguin segons les 
exigències que estableix l’ordenament jurídic.

2. El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica obligatòria és a càrrec de les 
persones obligades a la realització de la inspecció.

Article 5
Convenis amb col·legis i associacions professionals

A fi d’impulsar i facilitar la realització de les inspeccions tècniques, l’Admi-
nistració de la Generalitat pot signar convenis de col·laboració amb els col·legis i 
les associacions professionals vinculats a l’edificació, en els quals s’han d’establir 
les condicions generals de llur realització. Entre llurs determinacions, aquests 
convenis han de contenir previsions sobre els costos econòmics de les inspeccions 
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tècniques, i sobre els mecanismes de seguiment i control per part de l’Administració 
en relació amb les activitats de col·laboració ofertes pels col·legis i les associacions 
professionals esmentats.

Les persones propietàries obligades a la inspecció tècnica poden acollir-se a les 
condicions establertes en aquests convenis de col·laboració, o bé contractar direc-
tament un/a tècnic/a competent.

Article 6
Inspecció tècnica dels ediicis d’habitatges per part de l’Administració

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els ens i les administracions locals poden 
dur a terme la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, de conformitat amb la 
legislació vigent, per comprovar-ne l’estat.

CAPÍTOL II
La inspecció tècnica d’ediicis d’habitatges

Article 7
La inspecció tècnica i el personal inspector

1. La inspecció és l’acció d’examinar l’edifici que duu a terme el/la tècnic/a 
competent a qui hagi estat encarregada, i que dóna lloc a l’informe de la inspecció 
tècnica d’edificis d’habitatges.

2. La inspecció tècnica d’edificis d’habitatges la duu a terme personal tècnic 
amb titulació d’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació. 
L’Administració pot establir convenis de col·laboració amb els col·legis professio-
nals per garantir la idoneïtat del personal tècnic i, si s’escau, la qualitat de l’informe 
tècnic resultant.

3. La inspecció és visual, i es fa respecte d’aquells elements de l’edifici als quals 
s’hagi tingut accés. No forma part de la inspecció detectar possibles vicis ocults, 
ni preveure causes sobrevingudes. Els elements objecte d’inspecció són els que 
consten al model d’informe de l’annex 1.

4. Quan les dades obtingudes en la inspecció visual no siguin suficients per a 
la qualificació de les deficiències detectades, el/la tècnic/a encarregat/ada de la 
inspecció ha de proposar a la propietat de l’immoble fer una diagnosi de l’element 
o elements constructius afectats, i també les proves que consideri necessàries.

Article 8
L’informe de la inspecció tècnica

1. L’informe de la inspecció tècnica és el document emès pel/per la tècnic/a 
competent encarregat/ada de la inspecció, on descriu les característiques generals 
de l’edifici, les possibles deficiències detectades en els seus elements comuns, llur 
qualificació i els terminis per esmenar-les, i, finalment, fa una qualificació sobre 
l’estat general de l’edifici.

2. L’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges s’elabora seguint el 
model normalitzat que recull l’annex 1, i que es pot obtenir al web corporatiu de la 
Generalitat de Catalunya i al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

3. L’emissió de l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges s’ha 
d’ajustar als principis d’imparcialitat, objectivitat i independència del seu autor o 
la seva autora, i al de veracitat de les manifestacions que s’hi continguin.

4. L’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges ha de detallar les 
deficiències detectades en els diversos elements constructius de l’edifici, i les ha 
de qualificar de la manera següent:

a) “Deficiències greus”: són les que, per la seva importància, cal esmenar en els 
terminis indicats. En el cas que representin un risc per a les persones, cal indicar-
ho expressament i detallar les mesures urgents de seguretat a adoptar prèvies a 
l’execució de les obres.
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b) “Deficiències lleus”: són les que, sense ser greus, fan necessària la realització 
de treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o d’una part.

5. Segons el tipus, la gravetat i la generalització de les deficiències, el/la tècnic/a 
qualifica l’estat general de l’edifici de la manera següent:

a) “Molt greu”: existència generalitzada de deficiències que per la seva importància 
afecten greument l’estabilitat de l’edifici i representen un perill per a la seguretat 
de les persones. En aquest cas, l’informe ha d’especificar les mesures de seguretat 
que cal adoptar amb caràcter immediat, les deficiències que s’han de reparar i el 
termini per fer-ho.

b) “Amb deficiències greus”: existència de deficiències que per la seva importància 
cal esmenar. L’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges especifica les 
deficiències que s’han de reparar i el termini per fer-ho. En el cas que les deficiències 
comportin risc per a les persones, cal descriure les mesures urgents de seguretat a 
adoptar, prèvies a l’execució de les obres.

c) “Amb deficiències lleus”: existència de deficiències produïdes per manca de 
conservació. Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de 
l’edifici o d’una part.

d) “Sense deficiències”: no s’hi aprecien deficiències.
6. En aquells casos en què el/la tècnic/a detecti l’existència de deficiències, siguin 

generalitzades o no, que comportin risc per a les persones, cal que ho comuniqui de 
manera immediata tant a la propietat com a l’ajuntament del municipi on és l’edifici, 
a fi que adoptin les mesures que resultin adients. La comunicació a l’ajuntament es 
pot fer d’acord amb el model de document previst a l’annex 2. Sense perjudici d’això, 
i amb posterioritat a la comunicació urgent esmentada, el/la tècnic/a ha d’elaborar 
l’informe d’inspecció de l’edifici d’habitatges i l’ha de tramitar de conformitat amb 
el que preveu aquest Decret.

Article 9
Lliurament de l’informe a la propietat i actuacions a realitzar

1. L’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges s’ha de lliurar a la 
propietat de l’immoble o a la persona representant de la comunitat de propietaris 
i propietàries.

2. Quan l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges contingui una 
qualificació de l’estat general de l’edifici de “molt greu”, el/la tècnic/a que l’hagi 
emès també l’ha de presentar, juntament amb la comunicació que preveu l’article 
8.6, immediatament davant l’administració competent pels mitjans previstos a la 
normativa d’aplicació per a la presentació electrònica de documents, als efectes del 
que preveu l’article 11.3.

3. Quan l’informe de la inspecció tècnica qualifiqui l’estat general de l’edifici 
com a “amb deficiències greus”, la propietat de l’immoble ha d’adoptar les mesures 
correctores necessàries per esmenar les deficiències, en el termini que estableixi 
aquest informe. Quan les deficiències comportin un risc per a les persones, la pro-
pietat de l’edifici ha d’adoptar de manera urgent les mesures de seguretat indicades 
a l’informe de la inspecció tècnica prèvies a l’execució de les obres.

Un cop finalitzades les obres necessàries, per a les quals cal haver obtingut 
les autoritzacions administratives preceptives de conformitat amb la normativa 
d’aplicació, la propietat de l’immoble ha de presentar sol·licitud d’expedició de 
certificat d’aptitud davant l’Administració, a la qual caldrà adjuntar l’informe de 
la inspecció tècnica i la certificació emesa pel/per la tècnic/a competent que hagi 
dirigit les obres d’esmena de les deficiències assenyalades i que acrediti llur correcta 
realització i finalització.

4. Quan l’informe de la inspecció tècnica qualifiqui l’estat general de l’edifici com 
a “amb deficiències lleus” o “sense deficiències”, el/la tècnic/a que l’hagi emès l’ha de 
presentar davant de l’administració competent pels mitjans previstos a la normativa 
d’aplicació per a la presentació electrònica de documents perquè l’administració pugui 
atorgar el certificat d’aptitud, el qual s’ha de trametre directament a la propietat.
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CAPÍTOL III
El certiicat d’aptitud

Article 10
Deinició

El certificat d’aptitud és el document emès per l’administració competent sobre 
la base de l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges presentat i de les 
comprovacions que la inspecció pugui realitzar, en virtut del qual es qualifica la 
idoneïtat de l’edifici per a l’ús d’habitatge.

Article 11
Contingut del certiicat d’aptitud

1. Segons quin sigui l’estat general de l’edifici d’acord amb l’informe de la ins-
pecció tècnica, el certificat d’aptitud el qualifica d’apte o no apte.

2. El certificat conté la qualificació d’apte:
a) Quan l’estat general de l’edifici es qualifica com a “sense deficiències”.
b) Quan l’estat general de l’edifici es qualifica com a “amb deficiències lleus”. 

En aquest cas, la resolució d’atorgament del certificat d’aptitud ha d’indicar els 
treballs necessaris de manteniment que cal dur a terme per evitar la degradació de 
l’edifici o d’una part.

c) Quan, en virtut del que preveu l’article 9.3, es presenta un certificat emès per 
un/a tècnic/a competent en què acredita que les deficiències indicades en l’informe 
de la inspecció tècnica han estat correctament esmenades.

3. El certificat conté la qualificació de no apte quan de l’informe de la inspec-
ció tècnica, en resulti que l’estat general de l’edifici és “molt greu”. En aquest cas, 
l’administració competent ha d’adoptar les mesures legals aplicables i, si escau, 
disposar el desallotjament i la clausura de l’edifici.

Article 12
Lliurament a les persones adquirents

En els actes i els contractes de transmissió d’habitatges inter vivos, les persones 
transmitents han de lliurar a les persones adquirents, en el cas que l’edifici hagi 
estat obligat a passar la inspecció tècnica, una còpia degudament autenticada del 
certificat d’aptitud.

Si no es disposa de la resolució administrativa esmentada perquè l’edifici no ha 
passat encara la inspecció tècnica, o bé perquè l’informe de la inspecció tècnica 
determina deficiències que encara no han estat esmenades, les persones adquirents 
d’un habitatge poden exonerar de manera expressa les persones transmitents de 
l’obligació de lliurar-los el certificat d’aptitud. En aquest cas, la transmissió queda 
subjecta a les obligacions que determina la normativa d’habitabilitat vigent.

Article 13
Competència per a l’atorgament del certiicat d’aptitud

1. El certificat d’aptitud és atorgat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o 
bé pels ens locals de conformitat amb l’apartat següent.

2. Quan els ens locals estiguin interessats a atorgar els certificats d’aptitud, prè-
viament ho han de comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i publicar-ho 
al butlletí oficial corresponent.

3. En el supòsit que preveu l’apartat 2, els ens locals han de mantenir comunica-
ció per via electrònica amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè aquesta 
pugui disposar d’informació actualitzada sobre l’estat de tramitació dels informes 
de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges, dels informes de la inspecció tècnica 
per part de l’Administració prevista a l’article 6 i dels certificats d’aptitud, a fi de 
mantenir el seguiment de la qualitat del parc d’edificis de Catalunya. Aquesta in-
formació té el contingut que preveu el model establert per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya.
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Les comunicacions electròniques previstes s’han d’efectuar de conformitat amb 
la normativa aplicable en aquesta matèria per a l’àmbit de les administracions 
públiques de Catalunya.

Article 14
Termini de resolució

1. El termini per notificar la resolució administrativa per la qual s’emet el cer-
tificat d’aptitud és de dos mesos des de l’entrada de la sol·licitud, acompanyada de 
l’informe de la inspecció tècnica i, si escau, de la certificació tècnica que preveu el 
segon paràgraf de l’article 9.3 en el registre de l’òrgan competent. En el cas del que 
preveuen els apartats 2 i 4 de l’article 9, el termini de dos mesos es computa a partir 
de la presentació de l’informe per mitjans electrònics per part del/de la tècnic/a.

En el cas que l’administració competent modifiqui o complementi la relació i 
qualificació de les deficiències assenyalades en l’informe tècnic, i també els ter-
minis per esmenar-les, el termini de dos mesos es computa des de l’entrada de la 
sol·licitud acompanyada, si escau, de la certificació tècnica acreditativa de l’esmena 
de deficiències.

2. Si en el termini de dos mesos fixat a l’apartat anterior no s’ha notificat una 
resolució expressa, la persona interessada pot entendre obtingut el certificat d’ap-
titud amb la qualificació d’apte per silenci administratiu positiu, segons regula la 
normativa del procediment administratiu.

Article 15
Vigència del certiicat d’aptitud

1. El certificat d’aptitud amb la qualificació d’apte té una vigència de deu anys. 
Transcorregut aquest termini, cal renovar-lo, seguint el mateix procediment, dins 
de l’any següent al de la seva caducitat.

2. La vigència del certificat d’aptitud amb la qualificació d’apte resta subordinada 
a mantenir els requisits exigits per a la seva concessió.

3. En el cas que, amb posterioritat a l’atorgament del certificat d’aptitud amb la 
qualificació d’apte, l’administració competent constati que l’edifici ha perdut les 
condicions que en van determinar l’atorgament, pot declarar la revocació de la seva 
vigència, amb audiència prèvia a les persones interessades.

4. La revocació del certificat d’aptitud es pot dur a terme sense perjudici de les 
mesures adreçades a la conservació i rehabilitació de l’immoble i del règim sanci-
onador que siguin aplicables.

5. Sense perjudici dels recursos que escaiguin contra la resolució que declari la 
revocació del certificat d’aptitud, la propietat pot instar novament el seu atorgament 
d’acord amb el procediment establert.

Article 16
Conseqüències de l’incompliment

1. La manca del certificat d’aptitud de l’edifici en els supòsits en què sigui exi-
gible pot donar lloc, amb les diligències prèvies adients, a la imposició de multes 
coercitives i de sancions a les persones responsables, de conformitat amb allò que 
preveu la Llei del dret a l’habitatge.

2. L’incompliment de la realització de les obres d’esmena de deficiències o de 
l’adopció de mesures de seguretat previstes en aquest Decret faculten l’administració 
competent per adoptar les ordres d’execució i altres mesures d’intervenció adminis-
trativa previstes a la Llei del dret a l’habitatge i a la resta de normativa aplicable.

Article 17
Fitxer comú d’inspeccions tècniques d’ediicis d’habitatges

1. Als efectes d’assegurar un control públic eficient de les inspeccions tècniques 
dutes a terme en el parc d’habitatges, el departament competent en matèria d’ha-
bitatge ha de crear un fitxer comú on han de figurar les dades dels informes de la 
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inspecció tècnica presentats, les de les inspeccions administratives realitzades i els 
certificats d’aptitud emesos.

Pel que fa a les dades personals que continguin els documents que figuren al 
fitxer esmentat, se subjecten, a tots els efectes, a allò que preveuen la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el seu 
Reglament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

2. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha d’establir un programa de controls 
aleatoris per garantir la qualitat de les inspeccions i verificar el funcionament 
correcte del sistema.

3. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot emetre certificacions on constin, en 
relació amb l’edifici objecte de la petició, les circumstàncies assenyalades a l’apartat 
primer que contingui el fitxer. L’accés a les dades d’aquest fitxer i l’emissió de les certi-
ficacions s’han de fer de conformitat amb el procediment que estableix la Llei de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Relacions entre persones propietàries i companyies d’assegurances

Les obligacions que aquest Decret estableix respecte de la conservació dels edi-
ficis d’habitatges no afecten les relacions, subjectes al dret privat, entre propietaris 
i companyies asseguradores.

Segona
Advertiment de situacions anòmales dels habitatges

1. Si en l’exercici de les tasques d’inspecció el/la tècnic/a competent detecta 
alguna situació anòmala amb aparença d’infrahabitatge, cal que la comuniqui a 
l’administració competent mitjançant el model de document previst a l’annex 4, a 
fi que pugui adoptar les mesures que escaiguin.

2. L’existència eventual de les situacions anòmales esmentades a l’apartat anterior 
no condiciona la certificació d’aptitud de l’edifici mentre no afecti l’estabilitat o 
seguretat dels elements comuns de l’edificació.

Tercera
Previsions sobre el Llibre de l’ediici

1. El Llibre de l’edifici, que s’ha de lliurar en el Registre de la Propietat segons 
determina l’article 25.4 de la Llei del dret a l’habitatge, ha de contenir únicament la 
documentació i les dades de l’edifici fins a l’acta de recepció de l’obra, d’acord amb 
l’article 6 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

2. Han de formar part del contingut del Llibre de l’edifici els documents que 
provenen de les inspeccions tècniques obligatòries que inclouen els informes tècnics 
sobre l’estat de conservació i manteniment dels edificis i els certificats d’aptitud, 
segons determina l’article 25.2.c) de la Llei del dret a l’habitatge.

Quarta
Ajuts excepcionals pel cost de les inspeccions tècniques obligatòries

Els ajuts pel cost de les inspeccions tècniques obligatòries tenen caràcter excep-
cional i es poden atorgar quan s’acrediti la insuficiència de mitjans econòmics de 
les persones que compleixin els requisits de les convocatòries de subvencions per 
a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Ediicis que hagin estat sotmesos al test de l’ediici

1. Els edificis d’habitatges que a l’entrada en vigor d’aquest Decret hagin estat 
sotmesos al test de l’edifici i els propietaris i propietàries dels quals hagin dut a 
terme les obres requerides per l’Administració per a l’esmena de deficiències poden 
obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici amb la qualificació d’apte. En aquest cas, la 
vigència de la inspecció tècnica de l’edifici és de deu anys des de la data d’avaluació 
positiva del test de l’edifici.

2. Aquells edificis que a l’entrada en vigor del Decret hagin estat sotmesos al 
test de l’edifici i els propietaris i propietàries dels quals no hagin estat requerits per 
dur a terme obres d’esmena de deficiències, o bé encara no les hagin dut a terme, 
poden emprar vàlidament aquest test per sol·licitar el certificat d’aptitud de l’edi-
fici corresponent i per acollir-se a programes públics de foment de la rehabilitació 
sempre que l’esmentat test de l’edifici tingui una antiguitat màxima de 24 mesos 
des de la seva data d’emissió.

Segona
Agència de l’Habitatge de Catalunya

Mentre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya no entri en funcionament, totes les 
referències que s’hi fan en aquest Decret s’entendran realitzades al departament de 
la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’habitatge.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Modiicació del programa d’inspeccions i del model d’informe d’inspecció tèc-

nica
Es faculta la persona titular de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè 

pugui modificar els annexos 1 i 3 a fi d’adaptar-los als nivells de qualitat exigibles 
als edificis d’habitatges en cada moment.

Segona
Relació entre la cèdula d’habitabilitat dels habitatges i el certiicat d’aptitud dels 
ediicis d’habitatges

Si hi ha cap discrepància entre la cèdula d’habitabilitat atorgada als habitatges i 
el resultat del certificat d’aptitud atorgat a l’edifici, prevaldrà aquest certificat per 
acreditar l’estat d’ús i conservació dels elements comuns, i la cèdula d’habitabilitat, 
per acreditar l’estat dels elements privatius dels habitatges.

Tercera
Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor al cap de tres mesos de la seva publicació al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de novembre de 2010

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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Emplaçament Data de la inspecció

Localitat Any de construcció

Ref. cadastral de l’edifici Finca / Parcel·la Full del plànol Local / Pis Con.

Sol·licitant En qualitat de Adreça Telèfon de contacte

Tècnic/a Telèfon de contacte Titulació Núm. col·legiat/ada

ANNEXOS

ANNEX 1

Model d’informe de la inspecció tècnica
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Descripció

Croquis (esquema en planta que indiqui façanes, mitgeres i patis)

Existents Inspeccionades

Planta
Habitatges Locals Pàrquing Total

Habitatges Locals Total
    (assenyaleu les portes visitades)  d’entitats
    inspeccionades

1 2 3 4 1 2 

Pl. sota rasant -2

Pl. sota rasant -1

Pl. baixa

Pl. entresòl

Pl. primera

Pl. segona

Pl. tercera

Pl. àtic

Pl. sobreàtic

Altres .........

Total d’entitats
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Descripció

Fotografia
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Cal especificar el sistema estructural de l’edifici fent esment, fins on sigui possible, dels materials i elements que el componen o, si 
s’escau, dels que no es poden determinar.

Descripció

Descripció

Descripció
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Localització

Baixant Situació Vist Encastat

Material Ceràmic Fibrociment PVC Es desconeix

Col·lector Situació Enterrat Vist Encastat

Material Formigó Ceràmic Fibrociment PVC Es desconeix

Procedència Xarxa general Aforament Captació pròpia

Ubicació bateria comptadors

Ubicació clau de pas general

Tipus canonada dels muntants Plom Ferro Coure Plàstic ...................

Ubicació de quadre de protecció 

Quadre general de protecció ICP Interruptor diferencial 

Ubicació de comptadors Individuals a cada habitatge Centralitzats

Tipus de subministrament Gas natural .............................

Ubicació de comptadors Individuals a cada habitatge Centralitzats

Hi ha ascensor Sí Dimensions de la cabina: Profunditat ............................. Amplada ....................................

No És possible la instal·lació? Sí No

Ubicació

Observacions
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Localització

Descripció de la deficiència

Fotografia

Deficiència que cal esmenar en el termini indicat: 6 mesos 12 mesos Altres: 

  Representa un risc per a les persones? Sí No

  Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres: 

Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o d’una part. 
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Element   

Localització Termini per a esmena Hi ha risc per
Descripció de deficiències  a les persones?

Cal realitzar una diagnosi estructural? SÍ NO

Cal realitzar altres tipus de proves? SÍ NO

Indiqueu-les

Existència generalitzada de deficiències que per la seva importància afecten greument l’estabilitat de 
l’edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones.
Cal adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat corresponents.

Existència de deficiències que per la seva importància cal esmenar en els terminis indicats.
Si les deficiències comporten risc per a les persones, cal adoptar mesures urgents de seguretat, 
prèvies a l’execució de les obres.

Existència de deficiències produïdes per manca de conservació. Cal efectuar treballs de manteniment 
per evitar el deteriorament de l’edifici o d’una part.  

No s’aprecien deficiències en la inspecció ocular. 

Signatura del/de la tècnic/a Col·legi professional

Data

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, de caràcter personal (LOPD), us informem que les 
vostres dades de caràcter personal seran incorporades en un fitxer del qual és responsable l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb domicili social 
al carrer de la Diputació, 92, 08015 Barcelona, a fi de gestionar la vostra sol·licitud. Us informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació 
i, en cas de finalitzar la vostra relació amb l’Agència, cancel·lació de les vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu 
d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a la seu de l’Agència (Àrea TIC), al domicili social abans esmentat.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5764 – 26.11.2010 86779

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

Ajuntament (A/a dels Serveis Tècnics) Adreça

Codi postal Localitat

En la inspecció duta a terme en data ....................................., als efectes de complir allò que prescriu el Decret 187/2010, de 23 de 

novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, s’ha detectat l’existència de deficiències que representen un risc per a 

la seguretat de les persones en l’edifici situat a 

Emplaçament

Localitat

Aquest fet comporta que la propietat de l’edifici està obligada a adoptar de manera urgent les mesures de seguretat adients indicades 

pel/per la tècnic/a redactor/a de l’informe, del qual us adjuntem còpia perquè en tingueu coneixement als efectes oportuns.

Tècnic/a 

Titulació Núm. col·legiat/ada

Signatura del/de la tècnic/a

Localitat i data

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, de caràcter personal (LOPD), 
us informem que les vostres dades de caràcter personal seran incorporades en un fitxer del qual és responsable l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, amb domicili social al carrer de la Diputació, 92, 08015 Barcelona, a fi de gestionar la vostra sol·licitud. 
Us informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació amb l’Agència, cancel·lació de 
les vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a la seu de 
l’Agència (Àrea TIC), al domicili social abans esmentat.

ANNEX 2

Model de comunicat a l’ens local del municipi en supòsits de situacions 
de risc per a les persones
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ANNEX 3

Programa d’inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat

1. S’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria els edificis plurifamiliars 
d’habitatges segons llur antiguitat. Als efectes d’aquest Programa, s’entén per edifici 
plurifamiliar d’habitatges aquell que contingui més d’un habitatge, sense perjudici 
que simultàniament pugui contenir altres usos.

Aquells edificis que, segons la normativa urbanística d’aplicació, tinguin la 
consideració d’unifamiliars no s’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria, i 
resten subjectes a la normativa d’habitabilitat vigent.

Els terminis màxims previstos per demanar a l’administració competent el 
certificat d’aptitud corresponent, seguint el procediment que preveu el Decret, són 
els següents:

Antiguitat de l’edifici Termini màxim per passar la inspecció
Anteriors a 1930 Fins al 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970 Fins al 31 de desembre de 2015
A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici 

assoleixi els 45 anys d’antiguitat

2. L’antiguitat dels edificis es pot acreditar per qualsevol mitjà que sigui vàlid 
en dret.

3. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats locals poden prioritzar 
les inspeccions tècniques dels edificis i declarar llur obligació de sotmetiment a 
inspecció tècnica, encara que no hagin assolit l’antiguitat que preveu l’apartat 1, 
quan entrin en qualsevol dels supòsits següents:

Existència de deficiències estructurals o constructives o en les instal·lacions, 
existència de situacions de risc per a les persones o els béns, o qualsevol altra causa 
degudament justificada.

Estar situats en àrees de conservació i rehabilitació de les que preveu la Llei del 
dret a l’habitatge. 
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ANNEX 4

Model de comunicat a l’Administració de situacions anòmales

(10.322.147)

En la inspecció duta a terme en data ....................................., als efectes de complir allò que prescriu el Decret 187/2010, de 23 de no-

vembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, s’ha detectat l’existència d’una possible situació anòmala amb aparença 

d’infrahabitatge.

Emplaçament de l’edifici

Entitat

Causes

Tècnic/a 

Titulació Núm. col·legiat/ada

Signatura del/de la tècnic/a

Localitat i data

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, de caràcter personal (LOPD), us informem 
que les vostres dades de caràcter personal seran incorporades en un fitxer del qual és responsable l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb 
domicili social al carrer de la Diputació, 92, 08015 Barcelona, a fi de gestionar la vostra sol·licitud. Us informem de la possibilitat d’exercir el dret 
d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació amb l’Agència, cancel·lació de les vostres dades personals mitjançant una comuni-
cació escrita, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a la seu de l’Agència (Àrea TIC), al domicili social abans esmentat.
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	173/2010, de 23 de novembre, de la Inspecció de Telecomunicacions.
	DECRET
	174/2010, de 23 de novembre, pel qual es crea la Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya (Xecat) i es constitueix el Consell d’Equipaments Cívics de Catalunya.
	DECRET
	175/2010, de 23 de novembre, pel qual es crea la Comissió Mixta Administració de la Generalitat de Catalunya-Àrea Metropolitana de Barcelona.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	DECRET
	176/2010, de 23 de novembre, pel qual es dissol el Consorci Front Portuari Català.
	EDICTE
	de 24 de novembre de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, referent al terme municipal de Badalona.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	DECRET
	169/2010, 16 de novembre, sobre estructura i organització de l’oficina judicial a Catalunya.
	ORDRE
	JUS/550/2010, de 15 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria i s’aproven les bases reguladores de l’adjudicació de quatre beques de col·laboració en tasques d’investigació i anàlisi al Servei de Laboratori Forense de l’Institut de Medicina Legal de
	 Catalunya per a l’any 2011.
	RESOLUCIÓ
	JUS/3769/2010, de 15 de novembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’
	Ofici de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	DECRET
	177/2010, de 23 de novembre, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/3760/2010, de 15 de novembre, per la qual es fa pública la concessió dels Premis Catalunya d’Educació corresponents a l’any 2010.
	RESOLUCIÓ
	EDU/3761/2010, de 16 de novembre, per la qual es disposa l’inici d’activitats de vuit centres educatius públics.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ORDRE
	CMC/548/2010, de 16 de novembre, dels paràmetres mínims que han de complir determinats equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya i dels mecanismes de suport.
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	RESOLUCIÓ
	CMC/3758/2010, de 8 de novembre, per la qual es modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de sèries i llargmetratges d’animació destinats a ser emesos per 
	televisió.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	DECRET
	170/2010, de 16 de novembre, de regulació del sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut.
	DECRET
	178/2010, de 23 de novembre, d’estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut.
	DECRET
	179/2010, de 23 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària de les ortopèdies i dels establiments d’audiopròtesis i se’n regula el procediment d’autorització.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	DECRET
	179/2010, de 23 de novembre, de l’Observatori del sector cunícola de Catalunya.
	DECRET
	181/2010, de 23 de novembre, pel qual es convoquen les eleccions a cambres agràries de Catalunya de l’any 2011.
	ORDRE
	AAR/549/2010, de 19 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre AAR/390/2010, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis a les llotges de contractació de productes agraris, i es convoquen els corresponents a l’any 
	2010.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	DECRET
	171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció.
	DECRET
	182/2010, de 23 de novembre, d’ordenació de la formació professional per a l’ocupació a Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	DECRET
	 /2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic.
	DECRET
	184/2010, de 23 de novembre, de modificació del Decret 200/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
	DECRET
	186/2010, de 23 de novembre, de concessió dels guardons del Turisme de Catalunya.
	ORDRE
	IUE/547/2010, de 18 de novembre, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials corresponent als diumenges i dies festius de l’any 2011.
	RESOLUCIÓ
	IUE/3752/2010, de 18 de novembre, de concessió de medalles i diplomes turístics de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	DECRET
	XXXX/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges.
	DECRET
	188/2010, de 23 de novembre, d’aprovació del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3763/2010, de 8 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte de tractament i valorització d’efluents porcins al terme municipal de Santa Maria de Corcó (exp. BA20070276).
	RESOLUCIÓ
	MAH/3764/2010, d’11 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte d’activitat extractiva d’explotació d’àrids anomenada Feixa Llarga, al terme municipal de Moià (exp. BL20040133).
	RESOLUCIÓ
	MAH/3765/2010, de 12 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte “Millora general. Condicionament de l’autopista C-58: ampliació a tres carrils i calçades entre el PK 8+300 i el 19+600. Cerdanyola del Vallè
	s - Terrassa”.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3766/2010, de 15 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte “Millora general. Variant de Piera i Vallbona d’Anoia. Carretera B-224, del PK 2,000 al 14,000. Tram: variant de la carretera B-224 i enllaç 
	de les carreteres B-231 i BV-2243”.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3767/2010, de 15 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte de condicionament de la carretera C-51. Del PK 65+000 al 90+500. Tram: el Vendrell-Valls, al terme municipal d’Albinyana.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3768/2010, de 15 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte “Millora de l’accessibilitat a la variant de Mataró. Autopista C-32. Del PK 98+500 al 104+100. Tram: Argentona-Mataró”.
	CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL
	RESOLUCIÓ
	MAH/3770/2010, de 18 de febrer, per la qual publiquen els acords del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal corresponents al segon semestre de l’any 2009, d’aprovació de plans tècnics de gestió i millora forestal, de plans simples de gestió fo
	restal i de la seva publicació.
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	OAC/PER09/2010, de 22 de novembre, per la qual es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per proveir un lloc de treball en règim de contractació laboral a l’Oficina Antifrau de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/3759/2010, de 17 de novembre, per la qual es fa pública la llista complementària d’aspirants seleccionats que modifica la Resolució EDU/2020/2010, de 15 de juny, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han superat les proves per a la 
	provisió de places docents convocades mitjançant la Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució EDU/3332/2010, de 14 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docent de caràcter singular en centres públics d’ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic per a l
	a promoció de l’autonomia del centre educatiu (DOGC núm. 5741, pàg. 77924, de 25.10.2010).
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	RESOLUCIÓ
	CMC/3754/2010, de 17 de novembre, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball dels grups A i B de personal laboral fix del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (convocatòria núm. LCU/001/10).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3755/2010, de 17 de novembre, d’adaptació del nomenament del senyor Fernando Álava Cano com a cap del Servei d’Inspecció d’Assistència Sanitària a l’actual estructura de la Direcció General de Recursos Sanitaris.
	RESOLUCIÓ
	SLT/3756/2010, de 19 de novembre, d’adaptació del nomenament del senyor Mateo Quintana Lázaro com a cap del Servei d’Investigació i Avaluació del Sistema Sanitari a l’actual estructura de la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut.
	SLT/3757/2010, de 12 de novembre, de cessament de la senyora Montserrat Domínguez i Font com a directora del Servei Regional de Girona de l’Agència de Protecció de la Salut.
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3753/2010, de 17 de novembre, per la qual es convoca la campanya de carrera professional per a l’assoliment del primer, segon, tercer i quart nivell ordinari de carrera professional per al personal facultatiu i diplomat sanitari, i la campanya de carr
	era professional del personal de l’àrea sanitària de formació professional de grau superior i grau mitjà i del personal de gestió i serveis de l’Institut Català de la Salut.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	RESOLUCIÓ
	AAR/3762/2010, de 8 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (convocatòria de provisió núm. AG/008/10).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	DECRET
	185/2010, de 23 de novembre, de cessament i nomenament de vocals del Consell d’Administració de l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministraments.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 23 de novembre de 2010, pel qual se sotmet a consulta pública l’ampliació de l’abast del projecte Xarxa Oberta.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	relatiu a una resolució que acorda deixar sense efectes l’acord d’aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació en la modalitat de cooperació del Pla parcial urbanístic del sector discontinu SUD-15 Molí d’en Reixach - Bernades, al terme municipal de Sa
	nta Cristina d’Aro.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (JU-48/11. GEEC JU 2010 4298).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (JU-46/11 GEEC JU 2010 4212).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 19 de novembre de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es modifica la delimitació de determinats sectors sanitaris.
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	EDICTE
	de 16 de novembre de 2010, pel qual es notifica la nova proposta de resolució relativa a l’exp. ED núm. 24/2010, instruït a la senyora Teresa Lucio Criado.
	EDICTE
	de 23 de novembre de 2010, pel qual es notifica la resolució d’ampliació del termini de tramitació de l’exp. ED núm. 24/2010, instruït a la senyora Teresa Lucio Criado.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ANUNCI
	de licitació per a la contractació d’un servei.
	DIVERSOS
	AGRÍCOLA SAN SALVADOR DE GERB, SCCL
	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES
	FUNDACIÓ PRIVADA CATALUNYA-PORTUGAL, PER A LA COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL
	FUNDACIÓ PRIVADA PUNTAIRES
	INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA
	R.M.& B ASESORES, SCCL
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	L’ALBAGÉS
	BALENYÀ
	CALDES DE MALAVELLA
	CANOVELLES
	CERDANYOLA DEL VALLÈS
	CERVELLÓ
	CUBELLES
	FALSET
	FIGUERES
	MONISTROL DE CALDERS
	OLESA DE MONTSERRAT
	OLIVELLA
	OLOT
	PONTS
	RUBÍ
	SANT CUGAT DEL VALLÈS
	SANT PERE DE SALLAVINERA
	SITGES
	VALLMOLL
	VESPELLA DE GAIÀ
	LA VILELLA BAIXA
	VINEBRE
	CONSELLS
	COMARCALS
	RIPOLLÈS
	ALTRES
	ORGANISMES
	DE BARCELONA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 310/2010).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre ampliació d’un recurs contenciós administratiu (exp. 85/2009).
	EDICTE
	de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 687/2010).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 406/2010).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 407/2010).
	EDICTE
	de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 815/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre actuacions de recurs ordinari (exp. 49/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 387/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 388/2010).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Tretzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (rotlle 453/2009).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 26/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Sabadell, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 2285/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Sant Feliu de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 472/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Sabadell, sobre actuacions de judici verbal (exp. 62/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Terrassa, sobre actuacions de judici verbal (exp. 2156/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1957/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Granollers, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 1069/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Sabadell, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1949/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 23 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 686/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 20 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 264/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona, sobre procediment de judici verbal (exp. 1252/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Santa Coloma de Gramenet, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 200/2010).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 350/2008).
	JUTJATS DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
	EDICTE
	del Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Gavà, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 15/2010).
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