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Preámbulo.

… disposiciones finales, conviene hacer mención particular a la quinta, que modifica la Ley 12/2012,
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios. Con la aprobación de dicha Ley se han agilizado y disminuido los plazos de inicio de las
actividades y se ha facilitado la dinamización de la iniciativa empresarial en el ámbito del comercio
interior, al eliminar las licencias municipales previas de apertura, instalación, funcionamiento, cambios
de titularidad y de determinadas obras de acondicionamiento que afectaban al inicio y ejercicio de la
actividad comercial y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de la misma,
realizados a través de establecimientos permanentes cuya superficie de exposición y venta al público no
supere los 750 m², y sustituirlas por declaraciones responsables o comunicaciones previas que habilitan
desde el momento de su presentación para el ejercicio inmediato de la actividad, sin que sea necesario
esperar pronunciamiento administrativo alguno.

Desde su entrada en vigor, se ha valorado positivamente el impacto del nivel de implantación de las
medidas de la Ley en la apertura de nuevos establecimientos y se han llevado a cabo medidas para su
efectiva aplicación.

Para dar cumplimiento a la disposición final decimotercera de la referida Ley 12/2012, de 26 de
diciembre (El Gobierno, en el plazo de un año, presentará un proyecto de ley, que regule las infracciones
y sanciones aplicables a los casos de incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley) …
mediante esta Ley, se establece un régimen sancionador propio para hacer posible el ejercicio
de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública en caso de incumplimiento
de lo establecido en el título I de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre.
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Disposición final quinta. Modificación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios.

Uno. Se introduce un nuevo título III, que queda redactado del siguiente modo:

«TÍTULO III Régimen sancionador por incumplimiento de las medidas para el inicio y 
ejercicio de la actividad comercial y de determinados servicios

Artículo 16. Ámbito de aplicación.
1.Este título tiene por objeto tipificar las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de las

obligaciones contenidas en el título I de esta Ley.

2. No se impondrá sanción alguna por infracciones de los preceptos de esta Ley sino en virtud de
procedimiento instruido con arreglo a las normas previstas en el presente título. En todo aquello que
no esté previsto en esta Ley, serán de aplicación las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
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Articulo 17. Disposiciones generales.

1. En los términos del artículo 5 de esta Ley, las entidades locales competentes comprobarán el
cumplimiento de lo previsto en el título I, a cuyo fin podrán desarrollar las actuaciones
inspectoras precisas en los correspondientes establecimientos comerciales y de prestación de
determinados servicios y actividades.

2. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir, las
Administraciones Públicas sancionarán, mediante resolución motivada, las infracciones
cometidas previa instrucción del oportuno expediente y de acuerdo con lo previsto en el título IX
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y sus normas de desarrollo.

3. Quienes, en el marco de una actuación inspectora, conozcan de la posible comisión de hechos
constitutivos de delito o falta deberán ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Asimismo, las
personas y las entidades de cualquier naturaleza jurídica que dispongan o tengan el deber jurídico de
disponer de información o documentación que pudiera contribuir al esclarecimiento de la comisión de
infracciones o a la determinación del alcance y/o gravedad de las mismas, colaborarán con quienes realicen
las actividades de comprobación de los requisitos de los declarantes.

4. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la tramitación del expediente
administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los mismos hechos y, en su caso, la eficacia de las
resoluciones sancionadoras.

5. La competencia sancionadora corresponderá a las entidades locales, en el ámbito de sus
competencias, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas en su normativa específica
establezcan otra cosa.
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Artículo 20. Infracciones leves.
a) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter no esencial en cualquier dato, o manifestación contenido en la 
declaración responsable o comunicación previa a las que se refiere esta Ley.
b) La falta de comunicación previa por cambio de titularidad en las actividades comerciales y servicios a 
los que se refiere esta Ley.

Artículo 21. Infracciones graves.
a) El inicio o desarrollo de las actividades comerciales y de prestación de servicios a los que se refiere esta 
Ley sin la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa, salvo que 
la normativa correspondiente autorice expresamente a presentar la declaración responsable o la comunicación 
previa dentro de un plazo posterior al inicio o desarrollo de las actividades comerciales y de prestación de servicios.
b) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, o manifestación contenida 
en la declaración responsable o comunicación previa a las que se refiere esta Ley. Se considerará esencial, 
en todo caso, la información relativa a la titularidad de la actividad, naturaleza de la misma, el cumplimiento de 
las obligaciones relativas a la adopción de las medidas de seguridad en el ejercicio de la actividad, incluidas las 
relativas a la protección del medio ambiente y aquellas obligaciones que afecten a la salud de los consumidores y 
usuarios.
c) No estar en posesión de la documentación o el proyecto a los que hace referencia la declaración responsable o la 
comunicación previa, o bien la falsedad, inexactitud u omisión en el contenido de los mismos.
d) La falta de firma por técnico competente de inspectoras por parte de la autoridad competente. 

Artículo 22. Infracciones muy graves.
La reiteración o reincidencia de una infracción grave, en los términos definidos en el artículo 24.

Artículo 23. Infracciones permanentes.
Para los supuestos previstos en las letras a), b) y c) del artículo 21 de esta Ley, tendrán la consideración de 
infracciones permanentes aquellas constituidas por un único ilícito que se mantiene en el tiempo y susceptible de 
interrupción por la sola voluntad del infractor. 
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Artículo 25. Medidas provisionales.
En los términos y con los efectos previstos en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Administración competente podrá adoptar las medidas de carácter provisional que estime necesarias 
para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, las exigencias de los intereses generales, 
el buen fin del procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.

Artículo 27. Clases de sanciones.
1. Las infracciones en esta materia se sancionarán mediante la imposición de sanciones 
pecuniarias, y cuando proceda, de sanciones no pecuniarias. Estos dos tipos de sanciones 
serán compatibles entre sí y se podrán imponer de manera simultánea en el caso de las 
infracciones graves y muy graves, en atención a la naturaleza de la infracción.
2. Las sanciones pecuniarias consistirán en una multa, fijada de conformidad con lo establecido 
en el artículo 29.
3. Las sanciones no pecuniarias, que se podrán imponer en caso de infracciones graves o muy 
graves, podrán consistir en:
a) Suspensión con carácter definitivo o temporal de la actividad comercial y acuerdo de la 
correspondiente clausura del establecimiento. El acuerdo de cierre deberá determinar las 
medidas complementarias para su plena eficacia.
b) Inhabilitación por un período máximo de tres años para abrir un comercio, desarrollar 
una actividad comercial, recibir subvenciones o beneficiarse de incentivos fiscales.
c) Resarcimiento de todos los gastos que haya generado la intervención a cuenta del 
infractor.
d) Decomiso de las mercancías y/o precintado de las instalaciones que no cuenten con la 
declaración responsable o comunicación previa.
e) Obligación de restitución del estado de las cosas a la situación previa a la comisión de la 
infracción. 
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Artículo 28. Graduación de las sanciones.
En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, para lo que se atenderá a los siguientes criterios
para la graduación de la sanción:
a) Gravedad del perjuicio ocasionado e imposibilidad de reparación del mismo.
b) Cuantía del beneficio obtenido.
c) Plazo de tiempo durante el que se haya cometido la infracción.
d) Existencia y/o grado de intencionalidad.
e) Existencia de reiteración o reincidencia en un plazo superior al año.
En cualquier caso, el montante de la sanción pecuniaria impuesta deberá ser, como mínimo, el
equivalente a la estimación del beneficio económico obtenido con la infracción más los daños y
perjuicios ocasionados, sin perjuicio de la imposición de las sanciones no pecuniarias procedentes.

Artículo 29. Cuantía de las sanciones.
1. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 60.001 euros a 1.000.000 de euros.
2. Las infracciones graves se sancionarán con multas de 3.001 euros a 60.000 euros.
3. Las infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 3.000 euros.



Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia 
concursal.
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Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Se introduce una disposición adicional segunda ter en los siguientes términos:

«Disposición adicional segunda ter. Régimen especial aplicable a las situaciones de
insolvencia de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las
Administraciones Públicas.

En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las
Administraciones Públicas, se aplicarán las especialidades que se hallen establecidas en la
legislación de contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de cada tipo
de contrato administrativo.

Asimismo, en estos concursos se acordará la acumulación de los procesos concursales ya
iniciados cuando se formulen propuestas de convenio que afecten a todos ellos, pudiendo ser
presentadas las propuestas de convenio por las Administraciones Públicas, incluidos los
organismos, entidades y sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de ellas. Podrá
condicionarse la aprobación de la propuesta de convenio presentada en cada uno de los
procedimientos concursales a la aprobación de las propuestas de convenio presentadas en los
restantes procedimientos concursales acumulados según lo establecido en esta disposición.

La competencia para la tramitación de los concursos acumulados a los que se refiere esta disposición se
regulará conforme al artículo 25 bis.3 de la presente Ley.» (Los concursos declarados conjuntamente y
acumulados se tramitarán de forma coordinada, sin consolidación de las masas. Excepcionalmente, se
podrán consolidar inventarios y listas de acreedores a los efectos de elaborar el informe de la
administración concursal cuando exista confusión de patrimonios y no sea posible deslindar la
titularidad de activos y pasivos sin incurrir en un gasto o en una demora injustificados.)
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Se añade un artículo 146 bis a la la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal:

«Artículo 146 bis. Especialidades de la transmisión de unidades productivas.

1.En caso de transmisión de unidades productivas, se cederán al adquirente los derechos y obligaciones derivados de
contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no hubiera sido solicitada.
El adquirente se subrogará en la posición contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte.
La cesión de contratos administrativos se producirá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.

Artículo 226. Cesión de los contratos 
1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las 
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión
no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta 
suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio 
público, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de 
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de 
liquidación.
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

2. También se cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad
empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la actividad
en las mismas instalaciones.
3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a aquellas licencias, autorizaciones o contratos en los que el
adquirente haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse. Ello sin perjuicio, a los efectos laborales, de la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de sucesión de empresa.



Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial.
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Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente ley es regular la acción general de salvaguardia que deben ejercer los
poderes públicos sobre los bienes que integran el patrimonio cultural inmaterial, en sus respectivos
ámbitos de competencias.

Artículo 2. Concepto de patrimonio cultural inmaterial.
Tendrán la consideración de bienes del patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los
individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, y en particular:
a) Tradiciones y expresiones orales, incluidas las modalidades y particularidades
lingüísticas como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; así como la toponimia
tradicional como instrumento para la concreción de la denominación geográfica de los
territorios.
b) artes del espectáculo.
c) usos sociales, rituales y actos festivos.
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
e) técnicas artesanales tradicionales.
f) gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación.
g) aprovechamientos específicos de los paisajes naturales.
h) formas de socialización colectiva y organizaciones.
i) manifestaciones sonoras, música y danza tradicional.
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Régimen general del patrimonio cultural inmaterial

Artículo 4. Protección de los bienes materiales asociados.
1. Las Administraciones Públicas velarán por el respeto y conservación de los lugares, espacios,
itinerarios y de los soportes materiales en que descansen los bienes inmateriales objeto de
salvaguardia.
A estos efectos, las medidas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial podrán
determinar las medidas específicas y singulares de protección respecto de los bienes muebles
e inmuebles asociados intrínsecamente a aquél, siempre que esa protección permita su
mantenimiento, evolución y uso habitual, sin perjuicio de las medidas singulares que, para la
protección de dichos bienes muebles e inmuebles, puedan establecerse a tenor de lo dispuesto
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y en la legislación de las
Comunidades Autónomas competentes en la materia.

2. Los bienes muebles y espacios vinculados al desenvolvimiento de las manifestaciones
culturales inmateriales podrán ser objeto de medidas de protección conforme a la legislación
urbanística y de ordenación del territorio por parte de las Administraciones competentes.

Artículo 8. Medidas de información y sensibilización.
La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales, en el ejercicio de sus respectivas competencias, y en el marco del Plan Nacional
de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, podrán promover medidas tendentes a informar y
sensibilizar a la población sobre las características y valores del patrimonio cultural inmaterial y las
amenazas que pesan sobre él.
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Competencias de la Administración General del Estado

Artículo 11. Competencias
...
2. Corresponden a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las siguientes funciones:
a) La propuesta, elaboración, seguimiento y revisión del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial.
b) La gestión del Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial.
c) La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial mediante la Declaración de Manifestación Representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial, en los términos previstos en esta ley.

Artículo 12. Declaración de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.
1. La Administración General del Estado, de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, tendrá 
competencias para declarar la protección y adoptar medidas de salvaguardia respecto de los bienes del 
patrimonio cultural inmaterial en los que concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando superen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y no exista un instrumento jurídico de 
cooperación entre Comunidades Autónomas para la protección integral de este bien.
b) Cuando así lo solicite la Comunidad Autónoma donde tenga lugar la manifestación, previa petición a la misma 
de la comunidad portadora del bien.
c) Cuando la consideración en conjunto del bien objeto de salvaguardia requiera para su específica comprensión 
una consideración unitaria de esa tradición compartida, más allá de la propia que pueda recibir en una o varias 
Comunidades Autónomas.
d) Cuando tenga por objeto aquellas manifestaciones culturales inmateriales que, en su caso, puedan aparecer 
asociadas o vinculadas a los servicios públicos de titularidad estatal o a los bienes adscritos al Patrimonio 
Nacional.
e) Cuando el bien posea una especial relevancia y trascendencia internacional para la comunicación cultural, al 
ser expresión de la historia compartida con otros países.
2. Por Real Decreto podrá otorgarse una singular protección a los bienes culturales inmateriales anteriormente 
citados, mediante su declaración como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.



Normativa de Catalunya

� 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.



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.

Article 1. Objecte
Aquest Decret té per objecte fomentar la conservació, el manteniment i la rehabilitació i l’adequació funcional 
dels edificis d’habitatges mitjançant la regulació de la inspecció tècnica, l’aprovació del Programa d’inspeccions 
obligatòries i l’establiment del contingut del llibre de l’edifici, per als edificis d’habitatges d’obra nova o resultants 
d’una gran rehabilitació i per als edificis d’habitatges existents.

Article 16 .Col·laboració i coordinació entre administracions
1. La Generalitat i les administracions locals han d’establir mecanismes de col·laboració per a la implementació de les 
inspeccions tècniques dels edificis d’habitatges, del llibre de l’edifici i de qualsevol altre instrument facilitador de la 
conservació, el manteniment i la rehabilitació del parc d’edificis d’habitatges.

2. A aquests efectes, correspon a l’Administració de la Generalitat l’impuls i el foment de les inspeccions 
tècniques, la implementació d’un sistema d’informació per al manteniment del fitxer comú d’inspeccions 
tècniques d’edificis d’habitatges de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, la recepció de les inspeccions 
realitzades i l’atorgament dels certificats d’aptitud, sens perjudici del que indica l’article 13, així com el control 
del parc inspeccionat i la renovació de les  inspeccions.
Les administracions locals podran disposar, mitjançant la consulta al fitxer comú d’inspeccions tècniques d’edificis 
d’habitatges, de la informació sobre les inspeccions tècniques d’edificis presentades en el seu corresponent àmbit 
territorial, per poder fer el seguiment de l’estat de conservació del parc d’edificis d’habitatges del seu àmbit.
...
3. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les administracions locals han d’establir plans de control i inspeccions 
aleatòries per garantir la veracitat i la qualitat dels informes d’inspecció tècnica presentats, i el compliment de 
les obligacions dels ...

4. En el cas que les administracions locals assumeixin l’atorgament del certificat d’aptitud, segons el que preveu 
l’article 13.2, s’entén que exerceixen les funcions de control relatives a les inspeccions i sancions.
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Article 2 Definicions

1. Inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE): Acció d’examinar l’edifici, que duen a terme els
professionals tècnics competents a qui els ha estat encarregada per la propietat de l’immoble, i que dóna lloc a 
l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges (IITE).

3. Certificat d’aptitud: document que emet l’Administració sobre la base de l’informe ITE presentat. En cap cas 
el certificat d’aptitud pressuposa l’adequació dels habitatges de l’edifici inspeccionat a la legalitat d’usos 
urbanístics ni al compliment de les condicions d’habitabilitat. El certificat d’aptitud haurà d’identificar l’edifici, 
indicar el període de vigència i les condicions que s’estableixen sobre aquesta segons les disposicions del present 
Decret.

4. Llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges: conjunt de documents o fitxers, sigui quin sigui el seu format, 
que donen informació sobre les característiques de l’edifici i doten la propietat de les instruccions d’ús i 
manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació.

5. Zones d’atenció especial: àmbits d’un terme municipal que, per les característiques del subsòl, de l’entorn o 
de la tipologia de l’edificació segons el període constructiu, així com per les deficiències constructives 
generalitzades del parc d’habitatge construït, han de ser objecte d’un seguiment més exhaustiu per part de 
l’Administració.

D. Final Cinquena. 
Els ens locals poden declarar en els seus municipis zones d’atenció especial les que requereixin un més gran 
control del manteniment i la conservació dels edificis d’habitatges. La declaració de zones d’atenció especial s’ha 
de comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya acompanyada d’un fitxer electrònic on constin les 
referències cadastrals i l’adreça de les finques incloses, així com una breu memòria justificativa de la proposta. 
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La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges

Article 4 . Supòsits d’obligatorietat de la inspecció tècnica

1. La inspecció tècnica és obligatòria en la tipologia d’edificis descrita a l’article 3, i sempre que es
compleixin qualssevol dels supòsits següents:

a) Si ho determina el Programa d’inspeccions tècniques obligatòries que consta en l’annex.

b) Si ho determinen els programes o les ordenances locals, que han de respectar com a mínim el que
estableix aquest Decret, sens perjudici que puguin establir obligacions més estrictes. En aquests
programes, els ens locals poden incloure zones d’atenció especial per a les quals sigui aconsellable
establir uns terminis o condicions més exigents per passar les inspeccions tècniques obligatòries que
es determinen a l’annex 1.

c) Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics d’ajuts per al foment de la
rehabilitació.

2. Resten exclosos de l’obligació d’inspecció tècnica els edificis d’habitatges sobre els quals s’hagi
iniciat l’expedient de declaració de ruïna.
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Decret 67/2015 (Annex 1) Decret 187/2010 (Annex 3) DEROGAT
Tots els edificis d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars s’han de 
sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat; sens 
perjudici de que puguin contenir també altres usos diferents al 
residencial.

Inspecció tècnica obligatòria pels edificis plurifamiliars. (els que 
tinguin més d’un habitatge encara que puguin contenir altres usos). 

No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, 
excloses construccions auxiliars d'escassa entitat constructiva, estigui 
separada 1,5 metres o més de la via pública, zones d’ús públic i de les 
finques adjacents.

Els edificis unifamiliars no es sotmeten a inspecció tècnica obligatòria, 
n' obstant queden subjectes a la normativa d’habitabilitat vigent.

1.Edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior a 
1950:
Entre 1951 i 1960.........fins 31/12/2015
Entre 1961 i 1970.........fins 31/12/2016
A  partir de 1971.......... L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

2.Edificis d’habitatges unifamiliars: 
Anteriors a 1900 ..........fins 31/12/2016
Entre 1901 i 1930.........fins 31/12/2017
Entre 1931 i 1950.........fins 31/12/2018
Entre 1951 i 1960.........fins 31/12/2019
Entre 1961 i 1975 ........fins 31/12/2020
A  partir de 1975.......... L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula
d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en
aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la
inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta
cèdula d’habitabilitat.

Terminis màxims per demanar a l’administració el certificat d’aptitud.
Anteriors a 1930 ..........fins 31/12/2012
Entre 1931 i 1950.........fins 31/12/2013
Entre 1951 i 1960.........fins 31/12/2014
Entre 1961 i 1970.........fins 31/12/2015
A  partir de 1971..........fins 31/12 de l’any en què l’edifici assoleixi 
els 45 anys d’antiguitat
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Decret 67/2015 (Annex 1) Decret 187/2010 (Annex 3) DEROGAT
L’antiguitat  de l’edifici és la que consta al cadastre. Si no hi consta, es 
pot acreditar per altres mitjans admesos en dret.

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

En el cas dels edificis d’habitatges que duguin a terme rehabilitacions
integrals i hagin obtingut la llicència municipal de primera ocupació, o
en el seu cas, hagin efectuat la comunicació prèvia que preveu la
normativa d’urbanisme vigent un cop finalitzades les obres, el termini
d’antiguitat de 45 anys de l’obligació de passar la inspecció tècnica
s’inicia a partir de la data de finalització de les obres de rehabilitació
integral que fixi el certificat de final d’obres.

Tots els edificis s’han de sotmetre a una nova inspecció tècnica i 
presentar el seu informe a l’Administració abans de la fi de la vigència 
del seu certificat d’aptitud.

Excepcionalment, en aquells edificis d’habitatges que, malgrat no tenir
l’antiguitat requerida per passar la inspecció tècnica obligatòria, i quan
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’ajuntament del municipi on
estigui ubicat l’edifici constatin l’existència de deficiències tècniques,
es podrà exigir aquesta inspecció a la propietat de l’edifici.

L’obligació de passar la inspecció tècnica de l’edifici s’haurà de
comunicar a la propietat a través d’un requeriment de l’Administració
actuant, on quedin degudament justificades les causes objectives i el
termini per poder efectuar la inspecció tècnica, el qual no podrà ser
inferior a tres mesos.

L’Agència d’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 determinada quan es trobin en :
a. 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 justificada.

b. Estar situats en àrees de conservació i rehabilitació de les que 
preveu la Llei del dret a l’habitatge. 
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Article 6. Conseqüències de l’incompliment del deure d’inspecció
El fet de no disposar de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici en els supòsits en què sigui exigible pot
comportar la imposició de multes coercitives i de sancions a les persones responsables segons el que preveu
la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.

Article 7. La inspecció tècnica i el personal inspector
...
2. La inspecció tècnica és visual i es fa, almenys, de les parts que consten en el model d’informe
normalitzat, facilitat per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, amb el contingut que determina el present
Decret.
3. Cal dur a terme una inspecció tècnica per a cada edifici d’habitatges.
4. La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges s’ha de dur a terme per una persona amb titulació
habilitant acadèmica i professional com a projectista, director/a d’obra o director/a d’execució de l’obra en
edificació residencial d’habitatges, segons el que estableix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de
l’edificació, que hagi contret i tingui en vigor l’assegurança de responsabilitat civil corresponent, i que no
incorri en cap incompatibilitat, prohibició o inhabilitació per a l’exercici professional.
5. Els professionals tècnics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i dels ens o administracions locals o
d’altres administracions publiques que tinguin la titulació habilitant poden dur a terme la inspecció tècnica
dels edificis d’habitatges titularitat de les respectives administracions, sens perjudici que puguin realitzar
inspeccions tècniques en altres edificis, d’acord amb les seves competències.

Article 8. L’informe de la inspecció tècnica
1.L’informe de la inspecció tècnica s’elabora d’acord amb el model normalitzat i el format que aprova
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquest model es pot obtenir al web corporatiu de la Generalitat de
Catalunya i al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
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Article 9. Qualificació de les deficiències

1. L’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges ha de detallar les deficiències detectades en
l’edifici, i les ha de qualificar de la manera següent:
a) Deficiències molt greus
b) Deficiències greus
c) Deficiències importants
d) Deficiències lleus

2. En els casos en què el personal tècnic que fa la inspecció detecti l’existència de deficiències
qualificades com a greus o molt greus, cal que comuniqui de manera immediata tant a la
propietat com a l’ajuntament del municipi on es trobi l’edifici la situació de risc imminent, i
en el seu cas, la proposta de mesures de seguretat cautelars i urgents a adoptar amb caràcter
previ a l’execució de les obres, i el termini orientatiu per esmenar les deficiències. En el
supòsit d’adopció de mesures urgents per risc imminent, la comunicació per part del personal
tècnic a l’Administració no necessitarà el consentiment de la propietat.

3. Les deficiències greus i molt greus tenen la consideració de situacions de risc imminent per
a la salut i la seguretat de les persones i les coses, i queden sotmeses també al que disposa la
legislació urbanística.
En aquests casos, l’informe de la inspecció tècnica ha d’indicar si les mesures cautelars relatives a la
seguretat de l’edifici han estat executades.
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Article 11 . Presentació a l’Administració de l’informe de la inspecció tècnica dels edificis 
d’habitatges i la sol·licitud d’emissió del certificat d’aptitud. El fitxer comú de les inspeccions 
tècniques d’edificis d’habitatges.

1. L’informe de la inspecció tècnica de l’edifici junt amb la sol·licitud d’emissió del certificat d’aptitud 
s’han de presentar davant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o de les administracions locals que 
hagin decidit emetre certificats d’aptitud, d’acord amb el que preveu l’article 13, preferentment per via 
telemàtica i, en el cas de l’informe, en el format que s’estableixi d’acord amb la disposició final quarta.

2.  ... l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha de mantenir el fitxer comú d’inspeccions tècniques 
d’edificis d’habitatges i facilitar-ne l’accés a les administracions locals.
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El certificat d’aptitud

Art. 12 Emissió del certificat d’aptitud

1. El certificat d’aptitud s’emet un cop presentat l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici junt amb la sol·licitud
d’emissió del certificat ...

L’Administració competent resoldrà la sol·licitud en el termini màxim de tres mesos des de la data de presentació amb
l’emissió del certificat d’aptitud de l’edifici. En funció de les deficiències que constin en l’informe de la inspecció tècnica,
el certificat d’aptitud s’emet com a:
a) i b) “Apte”, si l’edifici no presenta deficiències o presenta deficiències qualificades com a lleus.
c) “Apte provisional”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a importants.
d) “Apte cautelarment”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus, si bé amb les mesures
cautelars executades que hagin resolt provisionalment les situacions de risc per a les persones i els béns.
e) “Resolució denegatòria d’aptitud”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus sense les
mesures cautelars executades. En aquest supòsit caldrà presentar una nova sol·licitud que acompanyi un nou IITE que
acrediti que s’han executat les mesures cautelars, o l’execució de les obres per obtenir el certificat d’aptitud.

2. Si, en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud amb l’informe de la inspecció tècnica degudament
complimentat, no s’ha notificat una resolució expressa, la persona interessada pot entendre obtingut el certificat
d’aptitud per silenci administratiu positiu, segons regula la normativa del procediment administratiu.

3. El certificat d’aptitud atorgat determina que l’edifici és apte per ser usat com a habitatge. ...

4. En els supòsits d’informes de la inspecció tècnica que indiquin l’existència de deficiències greus o molt
greus a l’edifici, per a l’emissió del certificat d’aptitud es podrà requerir l’audiència prèvia de l’ajuntament
corresponent, per un termini de dos mesos. Si transcorre aquest termini sense que l’Ajuntament hagi manifestat la seva
oposició, s’entén que està conforme amb l’informe tècnic pel que fa a l’execució de les mesures cautelars. El tràmit
d’audiència s’ha de fer telemàticament.
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Art. 13. Competència per atorgar el certificat d’aptitud
Són competents per atorgar el certificat d’aptitud:
1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, mitjançant els seus serveis d’habitatge en les diferents 
demarcacions del territori.
2. Les administracions locals en els supòsits que hagin aprovat programes o ordenances locals 
de conformitat amb l’article 28.2 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Article 14 Vigència del certificat d’aptitud
1. La data d’emissió de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fixa l’inici del còmput de la vigència 
del certificat d’aptitud, que s’estableix d’acord amb els terminis següents:
-En edificis d’habitatges sense deficiències o amb deficiències lleus és de deu anys.
-En edificis d’habitatges amb deficiències importants és de sis anys, sens perjudici del compliment de les 
condicions establertes a l’apartat 2 d’aquest article.
-En edificis d’habitatges amb deficiències greus o molt greus amb mesures cautelars executades, és de 
tres anys, sempre que aquestes mesures hagin resolt provisionalment les situacions de risc per a les 
persones i els béns i la propietat compleixi les condicions establertes a l’apartat 3.

2. En el supòsit de deficiències importants, la vigència del certificat d’aptitud queda condicionada al fet 
que cada dos anys s’efectuï una verificació tècnica que inclogui la visita d’un professional tècnic a 
l’edifici per examinar els elements amb deficiències importants i l’elaboració d’un informe per fer 
constar que aquelles deficiències no han passat a la qualificació de greu o molt greu, llevat del supòsit en 
què s’hagin iniciat les obres per reparar-les.
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Article 15. Lliurament a les persones adquirents

1. En els actes i els contractes de transmissió d’habitatges entre vius, les persones transmitents 
han de lliurar a les adquirents, en el cas que l’edifici estigui obligat a passar la inspecció tècnica, 
una còpia de l’informe de la inspecció tècnica realitzada i del certificat d’aptitud.

2. Si el certificat d’aptitud s’ha obtingut per silenci administratiu positiu o si no es pot obtenir aquest 
certificat perquè, d’acord amb l’informe de la inspecció tècnica, s’han apreciat deficiències greus o molt 
greus i les mesures cautelars no han estat executades, les persones transmitents han de lliurar una còpia 
de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici amb l’acreditació de la data de presentació davant de 
l’Administració.

3. En el cas que la persona transmitent d’un habitatge no pugui 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 que autoritzi la transmissió, la persona adquirent podrà exonerar la 
persona transmitent de manera expressa de l’obligació de lliurar aquests documents en l’acte 
de transmissió.

4. Els notaris i els registradors han d’informar d’aquestes obligacions i fer constar, si s’escau, 
l’exoneració en els actes de transmissió. En aquest cas, la transmissió de l’habitatge queda 
subjecta a les obligacions que determina la normativa d’habitabilitat vigent.
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El llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges

El llibre de l’edifici és l’instrument d’informació de la vida de l’edifici.

Hi ha tres instruments d’informació, regulats a la normativa:

a)El llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges de nova construcció o resultants d’una gran 
rehabilitació.

b)Manual de l’habitatge.

c) El llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges existents
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a. El llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges de nova construcció o resultants d’una gran 
rehabilitació

1. La formalització del llibre de l’edifici ha de ser prèvia a la formalització de la primera venda o
transmissió dels habitatges de l’edifici des de la construcció o de la gran rehabilitació.
2. En el llibre s’hi ha de fer constar, a més de la documentació bàsica d’identificació de l’edifici i
del seu règim legal, la documentació final de l’obra executada; la relativa a la conservació, l’ús i
el manteniment de l’edifici; així com la identificació dels agents intervinents en el procés
d’edificació, i la declaració de l’obra nova en construcció o, en el seu cas, de l’obra nova acabada.
3. El contingut del llibre de l’edifici s’ha d’actualitzar amb la documentació de les possibles
modificacions del seu règim legal, la que derivi de les successives obres de reforma o canvi d’ús que
s’executin, la que generi la gestió de l’edifici i els controls tècnics i periòdics obligatoris i, en el seu cas,
amb l’acta notarial declarativa del final d’obra.
4. També complementa la documentació que conté el llibre de l’edifici la que es deriva de les inspeccions
tècniques a què s’hagi de sotmetre l’edifici.

Article 21 Publicitat del llibre de l’edifici
1. El llibre de l’edifici ha d’estar a disposició de tots els copropietaris de l’edifici i dels representants de
l’Administració que han de vetllar pel compliment de les disposicions que el regulen. En el cas de
comunitats de propietaris, els representants o administradors de la finca han de facilitar el coneixement
del llibre de l’edifici a les persones adquirents.
2. El llibre de l’edifici s’ha de dipositar inicialment, abans de la transmissió dels habitatges, en
el Registre de la Propietat que correspongui segons la situació i la ubicació de l’edifici. Les
persones interessades que acreditin interès legítim poden adreçar-se al Registre de la Propietat, per
poder conèixer el contingut del llibre de l’edifici dipositat.



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.

b. El Manual de l’habitatge

Art. 20.  Contingut. 
Els propietaris de cada habitatge de l’edifici, de manera individualitzada, han de poder conèixer, 
a més de les dades del conjunt de l’edifici, les que corresponen al seu habitatge, amb el contingut 
següent:

a) Un plànol a escala mínima 1:50 de l’habitatge amb l’especificació de la seva superfície útil i construïda i 
amb els mesuraments acreditats per tècnics competents. Si hi ha annexos, els mesuraments han de ser 
diferenciats.
Hi han de figurar grafiats els punts de tall dels serveis de què disposa l’habitatge i els esquemes de pas de 
les instal·lacions.

b) Plànols a escala mínima 1:100 de les plantes on estiguin els elements privatius, com garatges, trasters o 
altres dependències vinculades a l’habitatge.

c) Instruccions d’ús i funcionament de l’habitatge on s’indiquin les operacions de manteniment i revisió 
que siguin obligatòries i aquelles que raonablement siguin recomanables per assolir i allargar la vida útil 
de l’habitatge.

d) Les garanties i manuals de funcionament dels equips individuals de què gaudeix l’habitatge.

Els encarregats de la custòdia del llibre de l’edifici facilitaran una còpia del manual de l’habitatge a 
cadascun dels propietaris. Per a successives transmissions o canvis d’ocupants de l’habitatge, caldrà 
facilitar una còpia del manual als posteriors adquirents o usuaris.



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.

c. El llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges existents.

1. L’obligatorietat de la formalització del llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges existents correspon
a la persona propietària o a la comunitat de propietaris, en el cas d’edificis amb règim de propietat
horitzontal, i es constitueix a partir de la data de recepció de l’informe de la inspecció tècnica de
l’edifici que preveu aquest Decret.
...

Article 23 Contingut del llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges existents
a) Les instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions.
b) L’arxiu de documents.
c) El registre d’incidències, del qual formen part els documents que preveu l’annex 2, apartat quart.

Article 26 Formalització del llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges existents
1. Un cop rebut l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (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 tècnica i el document acreditatiu de lliurament a l’Administració. Si s’escau, cal incloure
els comunicats de les situacions anòmales d’habitatge i, en el seu cas, el comunicat de situacions de
risc.
...
Article 27 Accés i publicitat del llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges existents
El llibre de l’edifici està sotmès a la custòdia dels propietaris o de la persona que presideix la comunitat
de propietaris. Quan ho acordi expressament la comunitat, podrà ser custodiat pel secretari o
secretària, o bé per l’administrador o administradora de la finca. El llibre ha d’estar a disposició de tots
els copropietaris de l’edifici i dels representants de l’Administració
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Sentència del Tribunal Suprem de 19 de maig de 2015, recurs 836/2012,  la qual estima 
parcialment un recurs contra el Reial Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual 
s’aprova el reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de 
contractes i reducció de jornada.

Reial Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament dels procediments
d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada

Artículo 35. Objeto del procedimiento
…

3. A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas, … se entenderá que concurren
causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida
y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la
insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que
concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos
de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre
otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.

A los efectos de determinar la existencia de causas económicas, … se entenderá que existe insuficiencia
presupuestaria cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que en el ejercicio anterior la Administración Pública en la que se integra el Departamento, órgano, ente,
organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario, y

b) Que los créditos del Departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo
o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5 por ciento en el ejercicio corriente o en un 7 por ciento en los
dos ejercicios anteriores.

A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las minoraciones efectuadas en el Presupuesto inicial como, respecto
del ejercicio en curso, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria.
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_

Sentència del Tribunal Suprem de 19 de maig de 2015

Fonament de dret cinquè.
…
La disposición final 20ª del Estatuto de los Trabajadores -tal como ha quedado redactada en virtud de la disposición final
19ª de la Ley 3/2012- establece, entre otras cosas, que concurren causas económicas para el despido colectivo en dichas
entidades "cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente
para la financiación de los servicios públicos correspondientes". Y a continuación añade: "En todo caso, se entenderá que
la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.“
…
Las demandantes tachan este desarrollo reglamentario de ultra vires , por entender que se excede de lo previsto en la
norma legal desarrollada.

Pues bien, esta Sala considera que asiste la razón a las demandantes. El art. 35.3 del Reglamento introduce dos
criterios bastante precisos para determinar si hay insuficiencia presupuestaria, a saber: el déficit
presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior, y la minoración de créditos
en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores. Y seguramente ambos criterios
pueden reflejar situaciones de insuficiencia presupuestaria…. Ahora bien, lo que la norma legal de referencia -
esto es, la actual disposición final 20ª del Estatuto de los Trabajadores- configura como causa justificativa del
despido colectiva no es la mera insuficiencia presupuestaria, sino la "insuficiencia presupuestaria
sobrevenida y persistente". Esta importante adjetivación está literalmente ausente en el art. 35.3 del
Reglamento y, sobre todo, este precepto reglamentario no responde a la exigencia legal de que la insuficiencia
presupuestaria sea persistente: el simple déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en
el ejercicio anterior no implica forzosamente tal persistencia; y en cuanto a la minoración de créditos, aun
cuando pueda a veces ser indicio de dicha situación, no conduce ineluctablemente a ella. Más aún, este criterio
reglamentario supone una desviación del criterio legal, consistente en un dato material o sustantivo -como es
la imposibilidad de financiar los servicios públicos encomendados- sustituyéndolo por un dato puramente
formal.


