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Informe de la Inspecció Tècnica 

Identificació de l’expedient 
Data de la inspecció Any de construcció 

  

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala 
Carrer               

Codi Postal Població Província 
 Barcelona Barcelona 

Referència Cadastral de l’edifici  
(14 primers dígits de qualsevol entitat de l’edifici. Els 7 primers indiquen la finca i els 7 següents el full de plànol)  
Finca / Parcel·la  Full de plànol   

 
Fotografia de l’edifici 
(en entrar en el camp de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge)  
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Dades del sol·licitant (Propietat de l’edifici o comunitat de propietaris) 
NIF / CIF / NIE / Altres Nom i cognoms / Raó social 

   

Tipus de via Nom de via Número Bloc Escala Pis Porta 
Carrer                           

Codi Postal Població Província 
 Barcelona Barcelona 

Telèfons de contacte Adreça electrònica 

        

 
 
Dades del tècnic 
Nom i cognoms del tècnic/a inspector/a 
Josep Mª Enrich i Solà 

Titulació Núm. Col·legiat Telèfons de contacte 
Arquitecte/a   
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Índex 
 
01. Dades relatives a l’edifici 

Descripció de l’edifici 
Relació de nombre d’entitats 

 
02. Descripció del sistema envoltant  
 
03. Descripció del sistema estructural 
 Estructura vertical 
 Estructura horitzontal 
 Escala 
 
04. Descripció del sistema d’instal·lacions 
 Xarxa de sanejament 
 Instal·lació d’aigua 
 Instal·lació d’electricitat 
 Instal·lació de gas o altres fonts energètiques 
 Ascensor 
 
05. Deficiències detectades  
 Descripció de la deficiència detectada 
 Qualificació de la deficiència detectada 
 Fotografies 
 
06. Relació i qualificació de les deficiències detectades 
 
07. Estat general de l’edifici segons les deficiències detectades  

Qualificació de l’estat general de l’edifici 
Signatura del/de la  tècnic/a  
 

08. Altre documentació d’interès  
En aquest apartat es podrà adjuntar tot tipus de documentació, tant gràfica com escrita, que  es consideri adient 
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01.   Dades relatives a l’edifici 

Descripció de l’edifici 
Descripció 

L'edifici data de  segons cadastre. 

És un edifici entre mitgeres amb dues façanes. La principal dóna al carrer  i l'oposada al pati interior d'illa.  

L'edifici consta de planta baixa amb 3 locals (2 comercials i 1 destinat  a oficina), planta principal amb 2 locals destinats a 
oficines, 4 plantes pis amb dos habitages per planta i una coberta plana a la catalana. 

Hi ha 5 patis interiors de ventilació: un pati central i 4 patis laterals mitjaners. 

Els locals de la planta baixa tenen sortida a un pati interior d'illa parcialment cobert per unes terrasses a les quals s'accedeix 
des de la planta principal. 

La façana principal té una composició simètrica amb 4 balcons a les plantes primera, segona i tercera.   

A la planta quarta els dos balcons centrals estan units formant un unic balcó.  

 A la planta principal hi ha 2 tribunes unides per un balcó corregut.   

La façana posterior que dóna al pati d'illa té una composició també simètrica amd dos galeries tancades i dos finestres per 
planta.   

 
Croquis (esquema en planta que indiqui façanes, mitgeres i patis) 
(en entrar en el camp de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 
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Relació de nombre d’entitats 
 

EXISTENTS INSPECCIONATS 

Habitatges 
(indiqueu les portes visitades) Locals PLANTA 

H
ab

ita
tg

es
 

Lo
ca

ls
 

P
àr

qu
in

g 

To
ta

l 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

TOTAL 
D’ENTITATS 

inspeccionades 

BAIXA    3                                1 1 1    3 

PRINCIPAL    2                                1 1       2 

PRIMERA 2           1 1                               2 

SEGONA 2           1 1                               2 

TERCERA 2           1 1                               2 

QUARTA 2           1 1                               2 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

Total d’entitats 8 5                                            13 
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02.   Descripció del sistema envoltant 

Descripció del sistema envoltant 
Subsistema 

Façana  

Descripció 

Es tracta d'una façana de composició simètrica.  

A la planta baixa hi ha dos grans obertures corresponents a dos locals i una la centre corresponent a l’accés al vestíbul dels 
habitatges. Les obertures estan separades entre si per matxons massissos i els locals queden dividits per un pilar metàl•lic. 
La part superior de la planta baixa està ornamentada amb motius vegetals sobreposats i esculpits en pedra.  

De la planta principal a la quarta, la façana és de paret de càrrega de 30 cms de maó massís amb una cabat arrebossat i 
estucat.  

A la planta principal hi ha dos tribunes tancades i un balcó central en continuitat amb les tribunes. 

A les plantes segona i tercera hi ha 4 balcons (2 per habitatge).   

A la planta quarta els balcons centrals queden units en un sol balcó.   

Els balcons són de pedra natural amb mènsules. L'acabat és un revestiment lliscat aplicat amb posterioritat .Les baranes són 
de ferro forjat. Les obertures disposen de fusteries i porticons seguint l'estètica de l'eixample. Els dintells de les balconeres 
centrals de la planta principal, 1a, 2a i 3a estan units per uns relleus ornamentals.  

La façana està rematada per la part superior per una cornissa i una barana de pedra. Aquesta està composta per una 
balustrada, unes ornamentacions de pedra artificial i un passamà.    

 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  

Imatge 3:  
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Annex de la descripció del sistema envoltant 
Subsistema 

Façana posterior  

Descripció 

La façana té una composició simètrica. 

Té dues galeries tancades als extrems i dues balconeres al centre. L'esquema es repeteix en totes les plantes.  

Cada galeria té un tipus de fusteria i persiana. Moltes mantenen l'antiga barana. 

La paret és de càrrega de 30 cms de maó massís i l'acabat és arrebossat i estucat. 

A la part superior hi ha una cornissa ornamental i una barana tipus balustrada. 

La planta principal disposa de dues terrasses independents que cobreixen part del pati de la planta baixa. Antigament 
aquestes terrasses debien ser un pas per accedir al terrat del davant que ara forma part d'una altra finca.   

   
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 
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Imatge 1:  
 

Imatge 2:  
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Imatge 3:  
 

 



 

 
Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

ITE-912/1 

Annex de la descripció del sistema envoltant 
Subsistema 

Patis 

Descripció 

Hi ha 5 patis interiors: un pati central i 4 patis laterals adossats a les mitgeres. Són patis de llum i ventilació oberts per la part 
superior. Per aquests patis hi passen instal·lacions comuns i privades.  

Les parets són portants de maó massís de 15 cms arrebossades i estucades.   

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 

Imatge 2:  
 
Imatge 3:       
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Annex de la descripció del sistema envoltant 
Subsistema 

Coberta 

Descripció 

Coberta plana a la catalana. De les alçades de les baranes i les ventilacacions no originals deduïm que s'han afegit gruixos de 
paviment a sobre de la coberta original. 

Com a elements a destacar hi trobem el badalot de l'escala cobert amb un lluernari i les xemeneies.  

També hi trobem instal·lacions d'aire, els comptadors del gas, les antenes de televisió, etc.   
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
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03.   Descripció del sistema estructural 

Descripció del sistema estructural 
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. 

Estructura vertical 
Descripció 

L'estructura vertical és majoritàriament de parets de càrrega de maó massís. Les parets dels patis, les interiors i les mitgeres 
són de 15 cms i les de les façanes de 30 cms.  

La paret de la façana principal i alguna paret interior dels locals s'han substituit per pilars i jàsseres metàl·liques en arribar a la 
planta baixa. D'aquesta manera s'aconsegueix un espai interior dels locals més diàfan i unes obertures a façana més grans.  

 

 

Estructura horitzontal 
Descripció 

L'estructura horitzontal és de biguetes metàl·liques i revoltons ceràmics emplenats segurament amb formigó magra de ciment 
lent.  

Els revoltons que s'entreguen a una paret de tancament són revoltons plans a diferència de la resta. D'aquesta manera es 
redueixen les empentes. 

Escala 
Descripció 

L'escala està formada per tres trams i un replà al voltant de l'ascensor. L'element suport de l'escala és la volta tabicada a la 
catalana construida normalment amb tres gruixos de rajola.      



 

 
Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

ITE-903/1 

04. Descripció del sistema d’instal·lacions 

Descripció del sistema d’instal·lacions 

Xarxa de sanejament 
Localització 

Als patis interiors 

Baixant Situació:  Vist  Encastat    

 Material:  Ceràmic  Fibrociment  PVC  Es desconeix  

Col·lector Situació:  Enterrat  Vist  Encastat   

 Material:  Formigó  Ceràmic  Fibrociment  PVC  Es desconeix 

 
Instal·lació d’aigua 
Procedència:  Xarxa general  Aforament  Captació pròpia 

Ubicació bateria comptadors 

Pati central (5) 

Ubicació clau de pas general 

Al vestíbul d'accés a planta baixa 

Tipus de canonada dels muntants:  Plom  Ferro  Coure  Plàstic Altres:      

 
Instal·lació d’electricitat 
Ubicació de quadre de protecció 

A planta baixa, darrere de l'ascensor 

Quadre general de protecció:  ICP  Interruptor diferencial 

Ubicació de comptadors:  Individuals a cada habitatge  Centralitzats 

 
Instal·lació de gas o altres fonts energètiques 
Tipus de subministrament:  Gas natural  Gas ciutat 

Ubicació de comptadors:  Individuals a cada habitatge  Centralitzats 

 
Ascensor 
Hi ha ascensor?:  Sí Dimensions de la cabina: Profunditat: 95 cms Amplada  105 cms 

  No És possible la instal·lació?  Sí  No 
 Ubicació 

 
      

Observacions 
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05.   Deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Revestiment lliscat dels balcons 

Localització 

Balcons de la façana de  

Descripció de la deficiència 

Els balcons són originalment de pedra natural però en alguna reparació posterior es va aplicar un lliscat de ciment portland.  
Aquest s'està fissurant i desprenent amb perill de caure sobre la vorera.  

 

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos  3 mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres: col·locació de malla de protecció  

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

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Llosa del balcó i dintell de la balconera  

Localització 

Balcons de la façana de  

Descripció de la deficiència 

En alguns balcons s'observa una esquerda per la part inferior de la llosa de pedra que travessa tot l'ample del bacó i es 
prolonga fins el dintell de la balconera inferior. Es desconeix el grau d'afectació de l'esquerda a la llosa ja que està 
pavimentada.  

Caldria realitzar una diagnosi estructural per comprovar el grau d'afectació i poder qualificar la gravetat de la deficiència amb 
més seguretat.  

 

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres: col·locació d'una malla de protecció 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Forjat sostre de les tribunes  

Localització 

Part superior del forjat sostre de les tribunes de planta principal que correspon als paviments de les terrasses de la planta 
primera. 

Descripció de la deficiència 

S'observen unes esquerdes i deformacions marcant les bigues (amb més relevància a la biga central). Al 1er 2a no es detecta 
cap tipus d'impermeabilització del forjat i al 1er 1a es troba en mal estat.  

Caldria realitzar una diagnosi estructural per comprovar el grau d'afectació i poder qualificar la gravetat de la deficiència amb 
més seguretat.  

  

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos  3 mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Forjats planta primera i tercera 

Localització 

Zona del dormitori davant de la terrassa-balcó que dóna a la façana de  

Descripció de la deficiència 

Al 1er 2a es detecta un abombament d'uns 5 cms. 

Al 1er 1a ens informen que hi havia un abombament però que es va reparar. Actualment pràcticament no s'aprecia 
l'abombament però s'observa un aixecament de la part central de la fusteria de la balconera. Es desconeix el tipus de 
reparació feta. 

Al 3er 1a també es detecten unes deformacions similars a la mateixa zona.  

Caldria realitzar una diagnosi estructural per comprovar el grau d'afectació i poder qualificar la gravetat de la deficiència amb 
més seguretat. 

  

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 
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Imatge 1:  
 

Imatge 2:  
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Imatge 3:  
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Barana composta de balustrada, ornaments de pedra artificial i un passamà  

Localització 

Barana de la coberta que dóna a la façana de  

Descripció de la deficiència 

La barana presenta fractures amb risc de despreniment. Algunes peces i zones han estat reparades.  

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres: col·locació de malla de protecció 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Baranes  

Localització 

Coberta 

Descripció de la deficiència 

Deduim que s'ha fet un recrescut del paviment de la coberta doncs l'alçada de les baranes ha quedat reduida, sent en el punt 
més baix, de 72 cms.  

En cas de que la coberta sigui accesible pels veïns, és considera una alçada que no cumpleix amb els requisits de seguretat.  

Per tant és considera una coberta només accessible per feines de manteniment.   

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:      
 

 



 

Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 

ITE-909/1 

Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Escopidors ceràmics  

Localització 

Balconeres de la façana posterior 

Descripció de la deficiència 

Alguns dels ecopidors ceràmics de la façana posterior estan puntualment trencats amb perill de despreniment.  

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres: col·locació de malla de protecció o 
arrencada dels trossos trencats que es puguin despendre. 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

mitgera i paret de pati  

Localització 

Pati (3) i mitgera (2) amb la finca del carrer  

Descripció de la deficiència 

Esquerda horitzontal a la mitgera (2) que dóna al pati de la finca  i que continua per la paret del pati (3)de la finca .  

Des de l'interior no s'ha pogut observar per l'existència d'una armari però els habitants del 4t 2a ens informen que l'esquerda 
es veu desde l'interior.   

A la mitgera que dóna al pati de la finca  s'observa una zona amb el revestiment desprès.    

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres: Col·locació de malla de protecció a la 
zona de revestiment desprès 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Paret del pati 

Localització 

Paret del pati central corresponent a les cuines de les portes primeres. 

Descripció de la deficiència 

A la paret del pati corresponent a les cuines de les portes primeres, al costat del baixant, s'observa una esquerda vertical.  

A l'alçada de la finestra de la cuina del 2on 1a s'observa un fragment de paret amb perill de despreniment. En aquest punt 
l'esquerda es bifurca fins a afectar al dintell.  

S'observa un forat d'instal·lacions al brancal de la finestra, la qual cosa debilita el matxó en carga.  

En la mateixa paret, a la part superior, s'observa una altra esquerda vertical al costat dels muntants d'aigua i un fragment amb 
perill de despreniment.   

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres: col·locació de malla de protecció a les 
zones amb despreniment de revestiment i apuntalament del dintell de la cuina del 2on 1a 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Paret del pati  

Localització 

Paret del pati central a l'alçada de la coberta 

Descripció de la deficiència 

Fissura horitzontal a l'alçada de la coberta. Es veu una reparació però la fissura ha tornat a sortir. La causa pot ser l'empenta 
del forjat o les dilatacions del terrat. També pot afectar l'augment de gruixos de la coberta.  

   

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Volta del replà d'escala  

Localització 

Part inferior i lateral de la volta del replà d'escala de la planta coberta 

Descripció de la deficiència 

Fissura horitzontal al lateral de la volta del replà de l'escala que continua per la part inferior d'aquesta.   

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Biguetes metàl·liques   

Localització 

Forjats de les terrasses posteriors de la planta principal.   

Descripció de la deficiència 

Els forjats de les terrasses posteriors de la planta principal són de biguetes metàl·liques i revoltos ceràmics. La part inferior 
del forjat està pintada. La pintura està en molt mal estat i les biguetes estan oxidades.  

A les terrasses no s'observa cap tipus d'impermeabilització.   

   

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Tancaments i sostres de les tribunes  

Localització 

Tribunes de la planta principal   

Descripció de la deficiència 

S'observen humitats als sostres i als tancaments de les tribunes de la planta principal. 

   

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:      
 

 



 

Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 

ITE-909/1 

Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Parets  

Localització 

Parets del local (pizzeria) de planta baixa. Les humitats es troben tant a la paret mitgera (1) com a les parets que donen al pati 
central i a l'altre local. 

Al local esquerra (motos)   

   
Descripció de la deficiència 

S'observen humitats de forma generalitzada a la part baixa de les parets. 

Les humitats s'estenen des del terra fins a una alçada máxima aproximada de 50-60 cms. 

S'hauria de comprovar l'estat dels col•lectors per veure si són la causa de les humitats.    

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Fals sostres  

Localització 

Fals sostres de la majoria dels habitatges.     

Descripció de la deficiència 

S'observen algunes fissures als fals sostres de les vivendes, sobretot a les cantonades de les estances. Aquestes poden estar 
causades pels petits moviments i les vibracions a les quals està sotmès l'edifici al llarg del temps.    

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 
Imatge 1:      
 

Imatge 2:  
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Part massissa de la coberta de l'escala 

Localització 

Coberta de l'escala      

Descripció de la deficiència 

S'observa una esquerda.  

El revestiment d'aquesta zona i de les parets del badalot presenta humitats (aparentment reparades) i està degradat.     

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Dintell del tancament de la galeria   

Localització 

Galeria de l'oficina del principal segona.       

Descripció de la deficiència 

S'observa una esquerda horitzontal al llarg del dintell, tant per l'exterior, com per l'interior.   

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Barana  

Localització 

Part massissa de la barana que dóna a la façana interior d'illa, en especial a la cantonada sud.   

Descripció de la deficiència 

Esquerda a la cantonada sud entre la façana de l'interior d'illa i la mitgera. L'esquerda és bastant ample i ha trencat la barana i 
la peça ceràmica que la cobreix.  

L'esquerda continua en horitzontal trencant les peces de la balustrada. 

El matxó central també presenta fissures i desprendiment de l'arrebossat.  

També s'observen ferros obsolets i rovellats.   

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres: col·locació de malla de protecció 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Coberta plana a la catalana  

Localització 

Coberta de l'edifici.  

Descripció de la deficiència 

Es dedueix, degut a l'alçada actual de les baranes i a les modificacions de les ventilacions, que hi ha una superposició de 
gruixos a la coberta. Això pot representar un sobrepès que no estava considerat.  

Caldria verificar els gruixos afegits a la coberta i realitzar una diagnosi estructural per comprovar el grau d'afectació i poder 
qualificar la gravetat de la deficiència amb més seguretat.  

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:      
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Baixants de fibrociment 

Localització 

Patis   

Descripció de la deficiència 

La majoria dels baixants dels patis són de fibrociment i es troben en un estat envellit. Alguns d'ells tenen pèrdues.  

S'han fet reparacions puntuals. 

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 



 

Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 

ITE-909/1 

Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

paret mitgera (2) 

Localització 

paret mitgera (2) cantonada amb la façana posterior a l'alçada del 4t 1a  

Descripció de la deficiència 

Esquerda horitzontal i diagonal. 

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 
Imatge 1:      
 
Imatge 2:     
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Estucat de façana 

Localització 

Façana posterior d'interior d'illa  

Descripció de la deficiència 

Desprendiment puntual de l'estucat amb possibilitat de caiguda. 

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres: col·locació de malla de protecció o 
arrencada de les zones que es puguin despendre 
 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:     
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Paraments, carpinteries i baranes  

Localització 

Façana  

Descripció de la deficiència 

Aspecte envellit pel pas del temps i falta de manteniment. 

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:     
 
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Paraments, carpinteries i baranes  

Localització 

Façana posterior d'interior d'illa 

Descripció de la deficiència 

Aspecte envellit pel pas del temps i falta de manteniment. 

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:     
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Paraments de les baranes, xemeneies i badalot de la coberta 

Localització 

coberta de l'edifici 

Descripció de la deficiència 

Aspecte envellit pel pas del temps i falta de manteniment. 

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:     
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Paraments i carpinteries 

Localització 

patis 

Descripció de la deficiència 

Aspecte envellit pel pas del temps i falta de manteniment. 

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:     
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 
Element 

Paret portant interior  

Localització 

Paret del passadís de l'habitatge del 1er 1a   

Descripció de la deficiència 

Fissura vertical.  

A la resta de les plantes no s'ha observat cap fissura en la mateixa zona, excepte a la planta principal que hi ha una fissura 
d'uns 40 cms gairabé inapreciable.   

   

Qualificació de la deficiència 
 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  
 

 

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

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 
Imatge 1:      
 
Imatge 2:      
 
Imatge 3:      
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06.   Relació i qualificació de les deficiències detectades 

Relació i qualificació de les deficiències detectades 
Greus 

 Termini per a 
esmena de 
deficiències 

Hi ha risc per a les 
persones? 

Lleus 

Element: revestiment lliscat dels balcons 

Localització:balcons de la façana de  

Descripció: fissuració i despreniment del lliscat 

6 mesos  Si   No  

Element: llosa balcons i dintell balconera 

Localització: balcons de la façana de  

Descripció: esquerda  

6 mesos  Si   No  

Element: forjat sostre de les tribunes 

Localització: part superior del forjat sostre de les tribunes de la 
planta principal 

Descripció: deformacions i esquerdes 

6 mesos  Si   No  

Element: forjat de la planta primera i tercera 

Localització: davant de la sortida a la terrassa-balcó que dóna a 
la façana de  

Descripció: abombament del paviment 

6 mesos  Si   No  

Element:barana composta per balustrada, ornamentació i 
passamà 
Localització: barana de la coberta que dóna a la façana  

 

Descripció: Trencament i despreniment de material 

6 mesos  Si   No  

Element: baranes  

Localització: coberta 

Descripció: alçada inferior a l'alçada de seguretat 

   mesos  Si   No  

Element: escopidors de les balconeres  

Localització: façana posterior 

Descripció: trencament 

6 mesos  Si   No  

Element: mitgera i paret del pati  

Localització: mitgera (2) amb la finca i paret del pati (3)   

Descripció: esquerda horitzontal i despreniment de revestiment 

6 mesos  Si   No  

Element: paret del pati central (5)  

Localització: paret de les cuines, dintell de la finestra de la cuina 
del 2on 1a i zona a l'alçada de la planta 4a 

Descripció: esquerdes verticals i despreniment de material 

6 mesos  Si   No  

Element: paret del pati central 

Localització: paret del pati central a l'alçada de la coberta 

Descripció: fissura horitzontal 

6 mesos  Si   No  

Element: volta del replà d'escala 

Localització: volta del replà de l'escalà de la planta coberta 

Descripció: esquerda 

6 mesos  Si   No  

Element:      

Localització:      

   mesos  Si   No  
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06.   Relació i qualificació de les deficiències detectades 

Relació i qualificació de les deficiències detectades 
Greus 

 Termini per a 
esmena de 
deficiències 

Hi ha risc per a les 
persones? 

Lleus 

Element: biguetes metàl·liques 

Localització: forjat terrassa posterior planta principal  

Descripció: oxidació 

   mesos  Si   No  

Element: tancament i sostres tribunes 

Localització: tribunes de la planta principal 

Descripció: humitats 

   mesos  Si   No  

Element: parets  

Localització: locals planta baixa 

Descripció: humitats 

   mesos  Si   No  

Element: fals sotres 

Localització: sostres de totes les vivendes en general 

Descripció: petites fissures  

   mesos  Si   No  

Element: part massissa de la coberta de l'escala 

Localització: coberta de l'escala  

Descripció: esquerda i degradació del revestiment per humitats 

   mesos  Si   No  

Element: dintell del tancament de la galeria 

Localització: galeria de l'oficina del principal segona 

Descripció: esquerda horitzontal 
 

   mesos  Si   No  

Element: barana  

Localització:part massissa de la barana de la coberta que dóna 
a la façana posterior. 

Descripció: esquerda  

6 mesos  Si   No  

Element: coberta plana a la catalana 

Localització: coberta de l'edifici. 

Descripció: possible sobrepès degut a un possible augment de 
gruixos 

   mesos  Si   No  

Element: baixants de fibrociment 

Localització: patis 

Descripció: baixants de fibrociment envellits i amb pèrdues.  

   mesos  Si   No  

Element:mitgera (2) 

Localització:mitgera (2) cantonada amb la façana posterior a 
l'alçada del 4t 1a 

Descripció: esquerda i desplaçament 

6 mesos  Si   No  

Element:estucat façana posterior 

Localització:façana posterior d'interior d'illa  

Descripció: desprendiment de l'estucat de façana 

6 mesos  Si   No  

Element: paraments, carpinteries i baranes 

Localització: façana de  

Descripció: envelliment 

   mesos  Si   No  
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06.   Relació i qualificació de les deficiències detectades 

Relació i qualificació de les deficiències detectades 
Greus 

 Termini per a 
esmena de 
deficiències 

Hi ha risc per a les 
persones? 

Lleus 

Element: paraments, carpinteries i baranes  

Localització: façana porterior d'interior d'illa 

Descripció: envelliment 

   mesos  Si   No  

Element: paraments  

Localització: badalot, baranes i xemeneies de la coberta 

Descripció: envelliment 

   mesos  Si   No  

Element: paraments i carpinteries 

Localització: patis 

Descripció: envelliment 

   mesos  Si   No  

Element: paret portant interior 

Localització: passadís habitatge 1er 1a 

Descripció: esquerda vertical 

   mesos  Si   No  

Element:      

Localització:      

Descripció:       

   mesos  Si   No  

Element:      

Localització:      

Descripció:       

   mesos  Si   No  

Element:      

Localització:      

Descripció:       

   mesos  Si   No  

Element:      

Localització:      

Descripció:       

   mesos  Si   No  

Element:      

Localització:      

Descripció:       

   mesos  Si   No  

Element:      

Localització:      

Descripció:       

   mesos  Si   No  

Element:      

Localització:      

Descripció:       

   mesos  Si   No  

Element:      

Localització:      

Descripció:       

   mesos  Si   No  
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Descripció:       

 
Cal realitzar una diagnosi estructural?   Sí  No 

Cal realitzar altre tipus de proves?   Sí  No 

Indiqueu-les 

Caldria realitzar una diagnosi estructural de: 

- Les lloses dels balcons del 4t 1a i el 3er 2a i el dintell de les balconeres del 3er 1a i el 2on 2a 

- El forjat sostre de les tribunes del principal 

- La zona del forjat davant de la terrassa-balcó de la façana de  del 1er 1a, 1er 2a i 3er 1a 

- Els gruixos que deduïm que s'han afegit a la coberta 

 

També s'hauria de comprovar l'estat del clavagueró enterrat per veure si és la causa de les humitats de les parets del local de 
planta baixa.   
 
 
 
07.   Estat general de l’edifici segons les deficiències detectades 

Estat general de l’edifici segons les deficiències detectades 

 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. 

Cal adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat corresponents. 

 Amb deficiències greus: 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. 

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

 Sense deficiències: No s’aprecien deficiències en la inspecció ocular. 

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

Nom i cognoms: Josep Maria Enrich i Solà  

Localitat i data: Barcelona,   

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 de d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació amb l’Agència, cancel·lació de les vostres 
dades personal 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.   
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