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El passat 5 de maig del 2015, es va aprovar el Decret 67/2015, amb el qual es dero-
guen i actualitzen en un sol document legislatiu la regulació de la inspecció tècnica 
d’edificis d’habitatges (ite), l’aprovació del programa d’inspeccions obligatòries i 

l’establiment del contingut del llibre de l’edifici. 

Amb l’aprovació d’aquest nou Decret, l’Administració catalana pretén millorar la imple-
mentació en la societat d’aquests instruments que són bàsics per fomentar la rehabilita-
ció, conservació, manteniment i adequació funcional dels edificis d’habitatges. Aquestes 
tasques són deures obligatoris dels propietaris d’edificis d’habitatges i formen part de les 
activitats professionals habituals del tècnic de capçalera.

El nou Decret desenvolupa aquests instruments, incorporant importants novetats i fun-
cions que han de ser tingudes en compte pels tècnics de capçalera, ja que poden afectar i 
condicionar la seva proposta econòmica d’honoraris professionals.

   Per què s’ha de fer una proposta d’honoraris?
Tradicionalment l’exercici de les professions liberals estava regulat i es disposava d’unes 
tarifes d’honoraris en les quals s’establia l’import mínim a cobrar en cadascuna de les 
activitats de les quals el professional liberal tenia atribucions.  Aquesta circumstància com-
portava que molts professionals no realitzessin un càlcul dels costos econòmics del seus 
treballs i que la seva proposta d’honoraris fos calculada segons aquesta tarifa d’honoraris. 
Això va canviar amb la liberalització de les professions i des d’aleshores aquestes s’exercei-
xen en règim de lliure competència. Aquesta liberalització es va iniciar amb l’aparició de 
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la Llei 7/1997, de 14 d’abril, sobre mesures liberalit-
zadores en matèria de sòl i de col·legis professionals. 
L’aplicació d’aquesta Llei va comportar la derogació 
del Reial Decret 314/1979, de 19 de gener, que esta-
blia les tarifes d’honoraris dels aparelladors i arqui-
tectes tècnics en treballs de la seva professió. Com a 
substitució de la tarifa d’honoraris es va aprovar un 
barem orientatiu d’honoraris que també va haver de 
ser derogat posteriorment de conformitat amb els 
criteris de la Comissió Europea. El darrer barem ori-
entatiu d’honoraris va ser elaborat pel Consell de Col-
legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalu-
nya l’any 2002, el qual va ser derogat el 21 de gener de 
2005, en compliment de l’acord pres per l’Assemblea 
General del Consejo General de la Arquitectura Tèc-
nica de España amb data 27 de novembre de 2004.

Des d’aleshores els arquitectes tècnics o les societats 
professionals en què participen tenen l’obligació d’in-
formar el client des de l’inici de la seva missió, indi-
cant amb el màxim detall els serveis que es prestarà i 
acordant-ne la remuneració econòmica que es pretén 
percebre a canvi. L’oferta de serveis 
i la fixació de la remuneració econò-
mica estan subjectes a la Llei 3/1991 
de competència deslleial i a la Llei 
15/2007 de defensa de la competèn-
cia, que prescriuen que el vincle con-
tractual entre els professionals i els 
seus clients s’estableixi d’acord amb 
la lliure voluntat d’ambdues parts. 

És obvi i preferible que aquest acord 
sigui per escrit i amb el vistiplau de 
les dues parts. Un document pot ser 
llegit a posteriori i en cas de discrepàncies pot ser 
interpretat per un tercer. Un dels mitjans més habi-
tuals per informar el client és la presentació d’una 
proposta d’honoraris. Això obliga a què l’autor de la 
proposta econòmica faci un càlcul dels costos i deter-
mini el benefici per a cada encàrrec. 

Per calcular els costos s’ha de conèixer les diferents 
tasques que s’han de realitzar en el desenvolupament 
del treball objecte de l’encàrrec, estimar-ne el temps 
de dedicació per cadascuna, així com els costos direc-
tes, els indirectes i les despeses generals que compor-
ta l’exercici de l’activitat, com poden ser: les despeses 
de despatx, personal, amortitzacions d’equips infor-
màtics, col·legiació, assegurances, temps dedicat a 
activitats que no són directament productives però 
necessàries com la formació, realització de pressu-
postos, tasques comercials, etc... Per ajudar a realit-
zar aquesta tasca de càlcul dels costos s’han elaborat 
diversos articles en la revista L’infoRmatiU, i que es 
poden consultar a l’hemeroteca.

•	Honoraris professionals: Quant val el meu treball?  
L’infoRmatiU, 340, juny 2014

•	Quant costa el meu temps?  
L’infoRmatiU, 341, setembre del 2014

•	Què val la meva feina?  
L’infoRmatiU, 342, desembre del 2014

 
   Inspecció tècnica d’edificis

Tot i això, en el cas de la inspecció tècnica d’edificis 
d’habitatges encara és habitual que algun professi-
onal faci la seva proposta econòmica d’honoraris 
segons una taula o tarifa en funció del número d’uni-
tats d’ocupació de l’edifici. Amb aquesta proposta 
d’honoraris professionals no es té en compte les dife-
rències entre edificis per la seva antiguitat, l’estat de 
conservació, la informació disponible de l’edifici, la 
distància entre el despatx i l’immoble, la complexitat 
per la seva realització, el nombre de visites d’inspec-
ció incloses a l’immoble, etc...
Per modificar aquesta forma de proposar els honora-

ris tampoc hi ajuda que l’Admi-
nistració faci públic unes taxes o 
imports subvencionables del cost 
de les ite, ja que en alguns casos 
és mal interpretat en el mercat 
com un tarifa d’honoraris.

En aquest sentit tenim actual-
ment vigent dos imports públics. 
Per una banda, hi ha la convoca-
tòria per la sol·licitud d’inscripci-
ons per la rehabilitació d’edificis 
d’ús residencial i d’habitatges a 

la ciutat de Barcelona, del Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona per l’any 2015, publicat al DoGC el dia 5 de 
maig de 2015, en el que es regula l’import màxim dels 
honoraris que aquesta Administració subvenciona 
per a realitzar la inspecció tècnica d’edificis d’habi-
tatges. És evident que aquesta Administració no fixa 
una tarifa d’honoraris com tampoc fixa l’import que 
el constructor ha de cobrar per executar les obres de 
rehabilitació de l’edifici, i és per això que cal insistir 
que aquest import no és ni pot ser utilitzat com una 
tarifa i/o barem d’honoraris.

Per altra banda, el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat ha aprovat unes taxes per aplicar com a hono-
raris professionals en el supòsit que els tècnics de la 
Generalitat de Catalunya realitzin els informes d’ins-
pecció tècnica d’edificis d’habitatges. Aquesta taxa es 
correspon a l’import que l’Administració fixa com a 
quantitat a percebre pels seus treballadors quan rea-
litzin l’informe ite segons el Decret 187/2010. És per 
això, que aquesta taxa no pot ser comparada amb els 
honoraris que ha de percebre un professional liberal 

El professional té 
l’obligació d’informar 
el client dels serveis 
que prestarà acordant 
la remuneració 
econòmica
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extern de l’Administració, ja que aquesta tarifa no 
inclou els costos indirectes d’aquests treballadors i 
tampoc incorpora els nous apartats que s’inclouen 
de forma obligatòria en el nou Decret 67/2015. És 
per això que també cal insistir en aquest cas que la 
taxa tampoc és, ni pot ser utilitzada com una tarifa i/o 
barem d’honoraris per realitzar informes ite. Es pot 
veure en la taula 1 la diferència entre ambdós casos 
per a l’any 2015. Cal afegir que en la taula de la taxa 
publicada l’any 2015 pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat hi ha un error en la fórmula per a comp-
tabilitzar aquestes taxes. Aquesta és una taula amb 
un import econòmic creixent, segons una ponderació 
en funció del número d’entitats que cal inspeccionar 
en l’edifici. No obstant això, en aplicar la fórmula 
s’obté un import econòmic major pels edificis amb 20 
entitats, que per als edificis de 21 a 33 entitats, essent 
aquest fet un clar error pel qual es planteja cobrar 
menys en un edifici amb més entitats inspeccionades.

Amb l’aparició del nou Decret 67/2015, aprovat el 
passat 5 de maig del 2015, s’incorpora un nombre 
important de novetats, que en alguns casos suposa 
una modificació del procés d’inspecció i en altres 
suposa l’aparició de noves tasques o activitats pro-
fessionals per gestionar la conservació i manteniment 
dels edificis que no existien fins al moment. Les prin-
cipals novetats del nou Decret i les qüestions més 
rellevants que cal tenir en compte a l’hora de presen-
tar una proposta econòmica d’honoraris professio-
nals són les següents:

   Novetats en la inspecció tècnica de l’edifici 
d’habitatges
•	S’incorpora l’obligatorietat d’aplicació als edificis 

unifamiliars on la seva edificació principal, exclo-
ses construccions auxiliars d’escassa entitat cons-
tructiva, estigui separada menys de 1,5 metres de 
la via pública, de zones d’ús públic i de les finques 
adjacents.

•	Es determina un programa d’inspeccions tècni-
ques obligatori pels edificis unifamiliars i es modi-
fica el programa d’inspeccions tècniques pels edi-
ficis d’habitatges plurifamiliars.

•	S’especifica que cal dur a terme una inspecció tèc-
nica per cada edifici d’habitatges i en el cas d’im-
mobles subjectes a un règim de propietat horitzon-
tal complexa, es poden dur a terme tantes inspecci-
ons tècniques com subcomunitats hi hagi, sempre 
que el conjunt d’inspeccions tècniques abasti tot 
l’edifici i els elements i les instal·lacions comunes 
entre edificis que conformen el conjunt complex. 
Els elements compartits amb les diferents subco-
munitats han de constar en els informes de la ins-
pecció de totes aquestes.

•	L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha habilitat 
una eina telemàtica per generar els informes d’ins-

Import màxim subvencionable 
pel Consorci de l’Habitatge de 

Barcelona 

Entitats €

2 641,33€

3 846,38€

4 1.263,46€

5 1.298,31€

6 1.333,11€

7 1.723,25€

---------- ----------

22 2.855,35€

23 2.890,35€

24 2.925,35€

25 2.960,35€

26 2.995,35€

27 3.030,35€

Taxa a aplicar com a honoraris 
pels tècnics de la Generalitat de 

Catalunya

Entitats €

2 377,05€

3 439,90€

4 502,75€

5 534,20€

6 565,60€

7 597,05€

---------- ----------

22 830,00€

23 845,00€

24 860,00€

25 875,00€

26 890,00€

27 905,00€

pecció tècnica dels edificis d’habitatges segons un 
format i model normalitzat.

•	El nou informe ite inclou amb caràcter obligatori 
tres apartats nous:
a. Apartat de les recomanacions necessàries per faci-

litar a la propietat el coneixement de les accions 
que, segons el parer dels tècnics, cal dur a terme 
per a un manteniment i conservació correctes de l’edi-
fici, així com la periodicitat d’aquestes accions. 
Aquestes recomanacions han de formar part de 
les instruccions que conté el llibre de l’edifici.

b. Apartat de les recomanacions tècniques per a la 
millora de la sostenibilitat i l’ecoeficiència de l’edifici, 
especialment quan aquestes puguin anar asso-
ciades a la reparació de deficiències detectades 
durant la inspecció. Aquestes recomanacions no 
són substitutòries de l’obligació de disposar de 
la certificació energètica de l’edifici quan aques-
ta sigui preceptiva.

c. Apartat d’avaluació de les condicions bàsiques 
d’accessibilitat universal i no discriminació de 
les persones amb discapacitat per a l’accés i la 
utilització de l’edifici d’acord amb la normativa 
vigent, que identifiquin i recomanin les inter-
vencions tècnicament viables que permetin 
assolir la millor adequació possible d’aquestes 
condicions, especialment quan les propostes 
puguin anar associades a la reparació de defici-
ències detectades durant la inspecció.

•	Es modifica l’escala de gravetat per qualificar les 
deficiències detectades en la inspecció visual de 

TAULA 1
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l’edifici per a realitzar la ite, passant d’una escala 
amb 4 graus de gravetat a una escala de 5 graus de 
gravetat, essent aquests graus els següents: molt 
greus, greus, importants, lleus i sense deficiències.

•	En el model normalitzat d’informe ite s’estableix 
l’obligació que quan les dades obtingudes en la ins-
pecció visual de reconeixement a l’edifici no siguin 
suficients per valorar les deficiències detectades, 
el tècnic encarregat de la inspecció ha de proposar 
a la propietat de l’immoble, efectuar una diagnosi 
de l’element o elements constructius afectats, així 
com les cales o proves que consideri necessàries per 
poder qualificar la deficiència observada.

•	S’estableix l’obligació d’adoptar o haver adoptat 
mesures cautelars, en els casos que hi hagi deficièn-
cies que hagin de ser qualificades com a greus o 
molt greus.

•	L’informe ite ha d’incloure dues declaracions res-
ponsables:
a. Declaració responsable del personal tècnic con-

forme té la qualificació professional exigible i 
sobre la veracitat de les dades que conté l’infor-
me.

b. Declaració responsable con-
forme la persona tècnica que 
elabora l’informe disposa 
de l’assegurança de respon-
sabilitat civil i que la manté 
vigent, i que no incorre en cap 
incompatibilitat, prohibició o 
inhabilitació per a l’exercici 
professional.

•	Per a la sol·licitud del certificat 
d’aptitud no és requisit obligatori que l’informe ite 
estigui visat pel col·legi professional al qual estigui 
col·legiat el tècnic redactor. No obstant això, pot 
ser necessari el seu visat quan ho sol·licita el client, 
com a requisit de la companyia d’assegurances  de 
responsabilitat civil, etc... En aquests casos el Caa-
teeb ofereix el servei de visat de la ite, i com a valor 
afegit al visat també ofereix la revisió i validació 
de la idoneïtat del contingut de l’informe ite, tal 
com es feia fins a l’entrada en vigor del nou Decret 
per requeriment de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. Si no es desitja que es realitzi aquesta 
validació d’idoneïtat, cal indicar-ho en la sol·licitud 
del visat, ja que si no es rep cap notificació per part 
del col·legiat es procedirà a realitzar la validació 
d’idoneïtat i el visat de l’expedient.

•	Cal disposar de signatura digital per tancar i signar 
l’informe ite amb l’eina telemàtica. 

•	Un cop tancat l’informe ite generat amb l’eina 
telemàtica, es disposa de 4 mesos perquè el pro-
pietari de l’edifici sol·liciti directament o a través 
d’un representant el certificat d’aptitud de l’edifici. 
Transcorregut aquest període l’informe serà elimi-
nat de forma automàtica de la base de dades. És per 
això que és necessari que l’autor de l’informe ite 

disposi d’una còpia del document en format pDf 
amb la signatura en la darrera pàgina de la per-
sona que rep l’informe ite , i amb la data en què 
és fa entrega. També cal que l’autor de l’informe 
ite exporti en l’entorn local del seu ordinador el 
fitxer de l’informe de la inspecció tècnica de l’edi-
fici generat amb l’eina telemàtica habilitada per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per poder 
tenir una còpia informàtica dels fitxers utilitzats 
per redactar l’informe ite  i d’aquesta forma poder 
obrir, editar, modificar o fer-ne còpies posteriors.

•	Es modifica el model de certificat d’aptitud, el pro-
cés d’obtenció i la seva vigència. Amb el nou Decret 
tots els edificis inspeccionats han de sol·licitar el 
certificat d’aptitud. En funció de la qualificació de 
les deficiències que constin en l’informe ite , l’ad-
ministració competent emet el certificat d’aptitud 
de totes les sol·licituds presentades com a:
a. “Apte”, si l’edifici no presenta deficiències.
b. “Apte”, si l’edifici presenta deficiències qualifi-

cades com a lleus. 
c. “Apte provisional”, si l’edifici presenta deficièn-

cies 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 situ-
acions de risc per a les persones i els 
béns.
e. “Resolució denegatòria d’aptitud”, 
si l’edifici presenta deficiències quali-
ficades 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.

•	La vigència del certificat d’aptitud es fixa en funció 
de la qualificació de les deficiències, essent aquesta 
la següent:
a. En edificis d’habitatges sense deficiències o amb 

deficiències lleus és de deu anys. 
b. En edificis d’habitatges amb deficiències impor-

tants és de sis anys.
c. En els edificis d’habitatges amb deficiències 

greus o molt greus amb mesures cautelars exe-
cutades, és de tres anys. 

d.  La vigència del certificat no es modifica per la 
realització de les obres de rehabilitació. Finalit-
zat el temps de vigència cal tornar a realitzar la 
inspecció tècnica de l’edifici.

•	En el supòsit de deficiències importants, greus 
o molt greus, la vigència del certificat d’aptitud 
queda condicionada a què s’efectuï una verifica-
ció tècnica que inclogui la visita d’un professional 
tècnic a l’edifici per examinar els elements amb 
deficiències i s’elabori un informe per fer constar 

La vigència del 
certificat d’aptitud 
no es modifica 
per a la realització 
de les obres de 
rehabilitació
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que les mesures executades en l’edifici es mante-
nen en bon estat, que l’estat de l’edifici es manté 
sense risc per a les persones i els béns i que les 
deficiències no han modificat la qualificació de la 
seva gravetat. En el cas de deficiències importants 
cal realitzar la verificació tècnica cada dos anys i 
en el supòsit de deficiències greus o molt greus 
s’ha d’efectuar en els terminis fixats en l’informe 
de la inspecció tècnica de l’edifici o com a mínim, 
cada dotze mesos, llevat del supòsit en què s’hagin 
iniciat les obres per reparar-les. L’informe de veri-
ficació s’ha d’elaborar segons el model normalitzat 
aprovat per l’Agència d’Habitatge de Catalunya i 
pot servir per acreditar l’estat de les deficiències a 
verificar com també per fer constar que s’han repa-
rat. La propietat de l’edifici ha d’adjuntar aquest 
informe amb el certificat d’aptitud, per tal d’acre-
ditar la seva vigència quan sigui exigible. 

•	Un cop es rep el certificat d’aptitud s’inclou l’obli-
gació que un tècnic supervisi el programa de 
rehabilitació que ha d’aprovar la propietat en un 
termini màxim de sis mesos quan les deficiències 
hagin estat qualificades de greus o molt greus i en 
un termini màxim d’un any quan les deficiències 
hagin estat qualificades d’importants o lleus.

   Novetats en el llibre de l’edifici:
•	És obligatori la formalització del llibre de l’edifici 

dels edificis d’habitatges existents, a partir de la 
data de recepció de l’informe de la inspecció tèc-
nica.

•	L’obligatorietat de la formalització del llibre de 
l’edifici dels edificis d’habitatges existents corres-
pon a la persona propietària o a la comunitat de 
propietaris, en el cas d’edificis amb règim de pro-
pietat horitzontal.

•	El llibre de l’edifici ha de contenir:
a. Les instruccions o recomanacions d’ús i mante-

niment 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 
del Decret 67/2015.

   Com puc calcular una proposta  
econòmica d’honoraris?

La proposta econòmica d’honoraris professionals és 
el document en el qual s’ha de plasmar de forma clara 
el treball encarregat, els conceptes i les tasques que 
es desenvoluparan, els imports que es volen percebre 
per cadascun dels conceptes, les condicions de paga-
ment, les condicions en les que es realitzaran cadas-
cuna de les activitats especificant el que està inclòs i 
el que no està inclòs, etc...
Tal com s’ha dit anteriorment, per realitzar una pro-
posta econòmica cal conèixer les tasques que s’han 

de desenvolupar en l’encàrrec, estimar el temps de 
dedicació per cadascuna i aplicar l’import dels costos 
directes de l’encàrrec i els indirectes que comporta 
l’exercici de l’activitat professional.
Les tasques que s’han de desenvolupar per realitzar 
un informe d’inspecció tècnica d’un edifici o per for-
malitzar un llibre de l’edifici han de ser conegudes pel 
tècnic que les ha d’elaborar, ja que són l’objecte de la 
seva tasca professional. 

El temps de dedicació pot variar en funció de diferents 
aspectes, essent els més importants els següents:

•	La mida de l’edifici. Com més gran sigui l’edifi-
ci caldrà supervisar més entitats i fer el reconei-
xement de més elements constructius i per tant 
s’haurà de dedicar més temps a la inspecció de 
l’edifici i a la redacció del document.

•	Distància del despatx. Com major sigui la dis-
tància entre el despatx i l’immoble a inspeccionar 
major seran les despeses per desplaçament del per-
sonal inspector.

LA MIDA DE 
L’EDIFICI CON-
DICIONA LA 
PROPOSTA  
ECONÒMICA DELS 
HONORARIS
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•	La disposició d’informació prèvia. Quanta més 
informació es disposi de l’edifici, menor serà el 
temps dedicat al reconeixement de l’edifici i la 
redacció de l’informe. En aquest sentit és evident 
que el tècnic de capçalera que gestiona el mante-
niment d’un edifici disposa de major informació i 
coneixement de l’edifici que un tècnic extern.

•	L’estat de conservació de l’edifici. El nombre 
de deficiències que s’hagin de qualificar en l’edi-
fici objecte d’inspecció estan relacionades amb 
l’estat de conservació i manteniment de l’edifici, i 
per tant, un edifici més ben conservat comportarà 
menys dedicació en la inspecció i en la redacció 
de l’informe que un edifici menys ben conservat. 
Aquesta dada és molt difícil de poder-la tenir abans 
de realitzar la inspecció. Tot i que no sempre dóna 
una informació adequada a l’hora d’establir una 
proposta econòmica es pot tenir en consideració 
l’antiguitat de l’edifici com una dada que pot apor-
tar informació sobre l’estat de conservació de l’edi-
fici a inspeccionar.

•	Valor patrimonial. Alguns edificis objecte de la 
inspecció tècnica poden disposar d’un grau de 
protecció històricoarquitectònica. La cura i detall 
amb què s’ha d’inspeccionar i analitzar aquests 
tipus d’edificis no són el mateix que el d’un edifici 
sense cap mena de catalogació, essent necessari en 
aquests casos la realització d’una o diverses visites 
de reconeixement per realitzar la proposta d’ho-
noraris.

•	La facilitat d’accés a les diferents entitats. Per 
realitzar la inspecció de l’edifici cal disposar d’ac-
cés a les entitats privatives que aportin informació 
per analitzar deficiències constructives o funcio-
nals que afectin als elements comunitaris. Prèvi-
ament a la inspecció cal informar a la propietat de 
quantes visites d’inspecció engloba la proposta 
d’honoraris per garantir el cobrament de les visi-
tes complementàries que s’hagin de realitzar per 
causes alienes al personal inspector.

•	Les condicions amb què es realitzarà el treball 
d’inspecció. Per realitzar la inspecció de l’edifici 
cal disposar d’accés als diferents elements comu-
nitaris que s’han d’inspeccionar; coberta, façanes, 
patis, garatges, cambres i armaris d’instal·lacions. 
Cal que l’accés sigui adequat i segur per realitzar 
els treballs d’inspecció. És obligació de la propietat 
que l’edifici disposi dels mitjans per poder realit-
zar les tasques d’inspecció i que aquestes siguin 
segures. Per altra banda, és obligació del personal 
inspector no arriscar la seva vida per realitzar les 
tasques d’inspecció. En el cas que no es disposi 
d’accés o aquest no sigui suficientment segur per 
realitzar les tasques d’inspecció no es podrà quali-
ficar les deficiències en l’informe. És per això que 
s’aconsella realitzar una proposta d’honoraris de la 
visita de reconeixement i una altra per a la redacció 
de l’informe. D’aquesta forma es podrà garantir el 
cobrament de la visita d’inspecció realitzada en els 
casos en què no es pugui redactar l’informe.

TAMBÉ ÉS IMPOR-
TANT LA UBICACIÓ 

DELS EDIFICIS 
QUE CAL  

INSPECCIONAR

EL VALOR PATRIMONIAL 
DELS EDIFICIS OBLIGA A 

REALITZAR INSPECCIONS 
AMB UNA CURA ESPECIAL
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•	Descripció del que s’inclou i no s’inclou en l’in-
forme. Com a exemple, s’ha de tenir en compte 
que, per qualificar les deficiències d’un informe ite 
pot ser necessari realitzar cales, proves, diagnosi 
o un estudi aprofundit. La necessitat de realitzar 
aquestes proves pot comportar que no es pugui 
tancar l’informe ite. Això ha de quedar reflectit en 
la proposta d’honoraris per poder garantir el cobra-
ment de la visita d’inspecció i reconeixement.

   Exemples de proposta econòmica  
d’honoraris

Existeixen moltes possibilitats per realitzar propos-
tes econòmiques i aquestes depenen de les estratègi-
es comercials de cadascú. No existeix un sol tipus o 
model de proposta econòmica i aquestes poden ser 
molt variades.

A manera d’exemple, plantegem una proposta per 
realitzar un informe d’inspecció tècnica d’un edifici 
d’habitatges i un altra per la formalització del llibre de 
l’edifici.  En ambdós propostes es planteja una estruc-
tura de set apartats: 

1. Número de proposta econòmica
2. Dades del client
3. Descripció de l’encàrrec
4. Ubicació de l’immoble a inspeccionar
5. Proposta econòmica per conceptes que es pressu-

posta
6. Condicions del pressupost
7. Data i signatura
8. Signatura d’acceptació del client

   Reflexions finals
L’oferta de serveis professionals en el mercat actual 
està definit per la demanda. En aquest tipus de mer-
cat l’oferta de serveis és superior a la demanda i per 
tant els clients tenen on elegir un tècnic. En aques-
tes situacions es realitzen propostes econòmiques a 
preus inferiors dels que seria raonable, i per tant cal 
fer algunes reflexions al respecte:

1. Reduir el preu és un sistema eficaç per obtenir 
clients, però comporta haver de tenir un control 
important dels costos, ja que en cas contrari es 
redueix el benefici i si no es controla bé pot com-
portar treballar amb pèrdues. Aquesta situació és 
insostenible en el temps, i si un tècnic treballa per 
sota dels costos de forma continuada, entrarà en 
una situació en la que els ingressos no li permetran 
fer front a les despeses. En aquest sentit, es reco-
mana que si algun tècnic de capçalera fa ofertes 
seguint una tarifa o barem de preus, faci la compro-
vació dels costos i benefici mitjançant el sistema 
de l’enginyeria inversa (comparació ‘a posteriori’ 

dels ingressos respecte als cos-
tos incorreguts).

2. En un mercat on l’oferta de 
professionals és superior a la 
demanda hi ha el risc que els 
tècnics entrin en una competèn-
cia a la baixa de preus. Aquest 
procés s’anomena banalització 
d’un sector i ha estat experi-
mentat abans per altres sectors 
com va ser el dels electrodo-
mèstics de línia blanca a finals 
dels anys setanta, els ordinadors 
personals a finals dels anys vuitanta, els serveis 
d’accés a internet a finals dels anys nouranta, les 
companyies aérees durant la primera decada del 
segle XXI. Tots aquests processos són dolorosos 
per a molts i ho passen malament tots, essent molt 
difícil la seva recuperació. En aquest sentit hem de 
tenir sempre present que una proposta econòmica 
d’honoraris també té una funció relacionada amb 
el posicionament del mateix sector.

3. Quan s’aplica un preu en una proposta d’honora-
ris s’ha de pensar en cobrir els costos i obtenir un 
benefici econòmic, però també s’ha de pensar amb 
la satisfacció que obté el client per la prestació del 
servei. Aquesta satisfacció és el valor, que no és el 
mateix que el preu. Per aquest motiu cal acompa-
nyar sempre tota oferta econòmica d’una explica-
ció comercial del servei que s’ofereix, incidint en 
el benefici que obtindrà el client amb el servei que 
se li prestarà i allò que obtindrà a canvi. 

Al cap i a la fi, el valor dels serveis professionals que 
presta un tècnic de capçalera afecten conceptes molt 
importants en l’àmbit dels edificis: seguretat per a les 
persones, manteniment i conservació del patrimoni 
immobiliari, accessibilitat universal, eficiència ener-
gètica, salut ambiental, etc...

Totes aquestes qüestions són tan importants que un 
client informat no pot posar en mans de qualsevol 
professional ni es poden fer a qualsevol preu. És per 
això, que el tècnic de capçalera ha de fer molta peda-
gogia comercial sobre la qualitat dels seus serveis que 
l’ajudaran a posicionar-se i diferenciar-se. Per realit-
zar aquesta tasca, el pot ajudar el fet de disposar de 
coneixements en comunicació i màrqueting.  

El valor dels serveis 
d’un tècnic de 
capçalera afecta 
a qüestions tan 
importants que no es 
poden fer a qualsevol 
preu



Proposta econòmica núm:
Dades del client 
Nom:    NIF:
Adreça:    CP:   Població: 
Telèfon:    Email: 

Descripció de l’encàrrec 
Redacció de l’informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (IITE) en el que es descriu les 
característiques generals de l’edifici, i es fa constar el seu estat de conservació, i les possibles deficièn-
cies aparents constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns que s’indiquen en el 
model normalitzat d’informe, tot i que s’hi hagi d’accedir per zones d’ús privatiu, i la seva qualificació. 
També conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoefici-
ència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici.

Ubicació de l’immoble 
Adreça:   CP:  Població: 

Proposta econòmica1 
Visita d’inspecció i reconeixement  ________________________________€ + IVA
Redacció de l’informe d’inspecció tècnica__________________________€ + IVA

Condicions del pressupost
1.- La validesa de l’oferta és de ....................... mesos des de la data que figura en la present oferta. 
2.- Aquesta proposta econòmica inclou2 les despeses de validació de la idoneïtat tècnica i visat col-
legial de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges.
3.- Els preus d’aquesta proposta econòmica no inclouen l’IVA, que serà aplicat segons la legislació 
vigent en el moment de la facturació.
4.- Les condicions de pagament3 de la proposta d’honoraris serà la següent: els honoraris de visita de 
reconeixement es liquidaran en el moment de l’acceptació de la proposta d’honoraris i els honoraris 
de redacció de l’informe d’inspecció tècnica es liquidaran en el moment de l’entrega del document.
5.- Tots els mitjans auxiliars i de seguretat que siguin necessaris perquè el personal inspector pugi 
accedir a les zones de l’edifici objecte de la inspecció aniran a càrrec del client.
6.- En cas que es dugui a terme el desplaçament a l’edifici i no es pugui realitzar la inspecció per 
causes alienes al personal inspector, es facturarà al client l’import de ........................€ en concepte de 
desplaçament del personal inspector.
7.- La proposta d’honoraris inclou una visita d’inspecció i reconeixement a l’edifici. En cas que s’hagi 
de dur més d’una visita a l’immoble per causes alienes al personal inspector, es facturarà al client 
l’import de la nova visita a .......€/hora, IVA no inclòs.
8.- Els preus citats per a la visita de reconeixement es realitzaran de dilluns a divendres (no festius), 
entre les ........ i les ........... hores (incloent dins d’aquest horari els temps mínims de descans per 
esmorzar i dinar del personal inspector).
9.- Les hores d’espera superiors a 30 minuts, per causes alienes al personal inspector, es facturaran 
a ............... €/hora, IVA no inclòs.
10.- En cas que es dugui a terme la visita d’inspecció a l’edifici i no sigui possible realitzar la qualificació 
de les deficiències o la redacció de l’informe ITE per manca d’accés del personal inspector a alguna 
entitat necessària o la realització de diagnosi, proves o estudis més aprofundits, es facturarà al client 
l’import de la visita d’inspecció i reconeixement del personal inspector.
11.- Aquesta proposta econòmica no inclou els honoraris professionals per l’adopció de mesures 
cautelars que puguin ser necessàries. En cas que s’hagin d’adoptar mesures cautelars hauran de ser 
valorades en una proposta econòmica a part.
12.- La inspecció tècnica de l’edifici es visual i no inclou la realització de cales, diagnosi, estudis apro-
fundits, proves de servei, assaigs de laboratori complementaris. En cas que aquestes fossin neces-
sàries per a qualificar alguna deficiència hauran de ser valorades en una proposta econòmica a part.
13.- Aquesta proposta econòmica no inclou4 la presentació de la sol·licitud del certificat d’aptitud.
14.- Aquesta proposta econòmica no inclou la formalització del llibre de l’edifici. En cas que es vulgui 
haurà de ser valorat a part.
15.- La vigència del certificat d’aptitud pot estar condicionat a què s’efectuï un informe de verificació. En 
cas que fos necessari haurà de ser valorat en una proposta econòmica a part.
16.- Aquesta proposta econòmica no inclou la supervisió del programa de rehabilitació. En cas que fos 
necessari haurà de ser valorat en una proposta econòmica a part.

Data i signatura del tècnic
Signatura d’acceptació del client

Proposta econòmica núm:
Dades del client 
Nom:    NIF:
Adreça:    CP:   
Població: 
Telèfon:    Email: 

Descripció de l’encàrrec 
Formalització del llibre de l’edifici dels edificis d’ha-
bitatges existent format pel 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.

Ubicació de l’immoble 
Adreça:   CP:  Població: 

Proposta econòmica5 
Visita d’inspecció i reconeixement  ____________€ + IVA
Formalització del llibre de l’edifici  ____________€ + IVA

Condicions del pressupost6

1.- La validesa de l’oferta és de ................ mesos des 
de la data que figura en la present oferta. 
2.- Aquesta proposta econòmica inclou les despeses 
de visat col·legial.
3.- Els preus d’aquesta proposta econòmica7 no inclo-
uen l’IVA el qual serà aplicat segons la legislació vigent 
en el moment de la facturació.
4.- Les condicions de pagament de la proposta 
d’honoraris seran les següents: Els honoraris de visita 
de reconeixement es liquidaran en el moment de l’ac-
ceptació de la proposta d’honoraris i els honoraris de 
la formalització del llibre de l’edifici es liquidaran en el 
moment de l’entrega del document.
5.- Tots els mitjans auxiliars i de seguretat que siguin 
necessaris perquè el personal inspector pugi accedir a 
les zones de l’edifici objecte de la inspecció aniran a 
càrrec del client.
6.- En el cas que es dugui a terme un desplaçament a 
l’edifici i no es pugui realitzar la inspecció, per causes 
alienes al personal inspector, es facturarà al client 
l’import de .......€ en concepte de desplaçament del 
personal inspector.
7.- Els preus citats per a la visita de reconeixement es 
realitzaran de dilluns a divendres (no festius), entre les 
........ i les ........... hores (incloent dins d’aquest horari 
els temps mínims de descans per esmorzar i dinar del 
personal inspector).
8.- Les hores d’espera superiors a 30 minuts, per 
causes alienes al personal inspector, es facturaran a 
............... €/hora, IVA no inclòs.
9.- El client ha de facilitar tota la documentació8 que li 
sigui necessària per a la realització del treball. En el cas 
de ser necessari la realització d’algun treball de recerca 
de documentació tècnica o administrativa es facturarà 
a part, a raó de ............... €/hora, IVA no inclòs, més 
les despeses que la seva obtenció comporti com són 
fotocòpies, taxes, etc....

Data i signatura del tècnic
Signatura d’acceptació del client

Exemple per a la proposta econòmica d’una 
inspecció tècnica d’edificis d’habitatges

Notes:
1. S’aconsella proposar l’import de la visita d’inspecció i l’import de la redacció de l’informe ITE de forma separada. D’aquesta forma es pot sol·lictar percebre 
l’import de la visita d’inspecció en el cas de què l’informe no pugui ser redactat per motius aliens al tècnic redactor.
2. En el cas de què no s’inclogui l’import del visat cal modificar aquesta condició.
3. En la proposta d’honoraris cal establir les condicions de pagament. En aquest exemple es proposa el cobrament dels honoraris de la visita de reconei-
xement per avançat. Aquest avançament actua com a pagament a compte o provisió de fons i evita problemes de cobrament en els casos que no es pugui 
redactar l’informe ITE per motius aliens al tècnic redactor. 
4. En cas que s’inclogui la tramitació de la sol·licitud del certificat d’aptitud cal modificar aquesta condició. En aquest sentit cal tenir present que actualment la 
tramitació és presencial.
5. La proposta economica pot incloure una visita de reconeixement a l’immoble o no, en funció de la informació i coneixement que es tingui de l’edifici. 
6. En la proposta d’honoraris cal establir les condicions del pressupost. En aquest cas s’han establert unes condicions amb visita d’inspecció a l’edifici que 
hauran d’eliminar-se en el cas de què no sigui necessària la realització d’una visita de reconeixement a l’edifici.
7. En el cas de que no s’inclogui l’import del visat cal modificar aquesta condició.
8. El llibre de l’edifici ha d’incloure un arxiu de documents de l’edifici. Cal tenir-ho en compte per saber les gestions que s’hagin de realitzar o no en arxius 
administratius, ajuntaments, registre de la propietat, Agència de l’Habitatge de Catalunya, etc....

Exemple de la proposta  
econòmica de la formalització 

del  llibre de l’edifici




