
 

 

PROJECTE DE LLEI DE REHABILITACIÓ, REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES 

El passat 12 d’abril de 2013 es va publicar al Butlletí Oficial de les Corts Generals el Projecte de 

Llei de Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Les funcions d’aquest projecte de llei 

són generar un marc normatiu idoni per portar a terme aquestes actuacions i així omplir els 

buits legals existents sobre aquesta matèria, i remoure els obstacles que les impossibiliten a la 

pràctica. Igualment serà necessària la modificació de diverses normes destacant, entre 

d’altres, el Text Refós de la Llei de Sòl, la Llei d’Ordenació de l’Edificació, el Codi Tècnic de 

l’Edificació i la Llei de Propietat Horitzontal . 

Objectius de la Llei 

Els objectius principals de la Llei són: 

- Potenciar la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes, eliminant les 

traves que existeixen actualment i creant mecanismes específics que la facin viable i 

possible. 

- Oferir un marc normatiu idoni per permetre la reconversió i reactivació del sector de la 

construcció en nous àmbits d’actuació com és la rehabilitació edificatòria i la 

regeneració i renovació urbanes. 

- Fomentar la qualitat, la sostenibilitat i la competitivitat, tant en l’edificació, com en el 

sòl, apropant el nostre marc normatiu al marc europeu, sobretot en relació amb els 

objectius d’eficiència, estalvi energètic i lluita contra la pobresa energètica.  

Els poders públics formularan i desenvoluparan les polítiques públiques necessàries per 

aconseguir un medi urbà més sostenible, eficient i competitiu. 

Informe d’Avaluació dels Edificis 

- L’Administració competent podrà requerir al propietaris dels edificis que tot seguit 

s’indicaran, que acreditin l’estat de conservació, compliment de la normativa vigent sobre la 

accessibilitat universal i el grau d’eficiència dels edificis. 

- Sens perjudici del que les Comunitats Autònomes aprovin una regulació més exigent i del que 

disposin les ordenances municipals, estan obligats a disposar de l’Informe d’Avaluació els 

següents edificis: 

- Els edificis de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu amb una antiguitat superior a 

cinquanta anys, en el termini màxim de cinc anys, a comptar des de la data en que 

assoleixin dita antiguitat, tret que ja comptin amb una inspecció tècnica vigent 

realitzada de conformitat a la seva normativa aplicable i amb anterioritat a l’entrada 

en vigor d’aquesta llei. En aquest últim cas, s’exigirà l’Informe d’Avaluació quan 

correspongui la seva primera revisió d’acord amb aquella normativa, sempre que la 

mateixa no superi el termini de deu anys, a comptar des de l’entrada en vigor 

d’aquesta Llei.  



 

 

- Els edificis que es vulguin acollir a ajudes públiques estatals amb l’objectiu de fer obres 

de conservació, accessibilitat o eficiència energètica, amb anterioritat a la 

formalització de la petició de la corresponent ajuda. 

- La resta d’edificis, quan així ho determini la normativa autonòmica o municipal, que 

podrà establir especialitats d’aplicació de l’informe, en funció de la seva ubicació, 

antiguitat, tipologia o ús predominant. 

L’Informe d’Avaluació tindrà una periodicitat mínima de deu anys, podent establir les 

Comunitats Autònomes i els Ajuntaments una periodicitat menor. 

- El contingut de l’Informe d’Avaluació serà: 

a) L’avaluació de l’estat de conservació de l’edifici. 

b) L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no discriminació de 

les persones amb discapacitat per l’accés i utilització de l’edifici, d’acord amb la 

normativa vigent, indicant si l’edifici és susceptible o no de realitzar els ajustos 

raonables per satisfer-les.  

c) La certificació energètica de l’edifici. 

Per evitar duplicitats entre l’informe i la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), l’informe resultant 

de la ITE s’integrarà com a part de l’Informe d’avaluació que regula aquesta llei. Si amb la ITE ja 

es permet avaluar els extrems de les lletres a) i b), es podrà complementar amb la certificació 

energètica, i tindrà els mateixos efectes que l’Informe d’Avaluació. 

- Tècnics competents que podran subscriure l’Informe d’Avaluació: 

 Es considera tècnic facultatiu competent el que estigui en possessió de qualsevol de 

les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o 

direcció d’obres i direcció d’execució d’obres d’edificació, de conformitat amb el que 

regula la Llei d’Ordenació de l’Edificació. 

 les entitats d’inspecció registrades que existeixin a les Comunitats Autònomes, 

sempre que comptin amb els tècnics facultatius competents (considerant tècnics 

competents els indicats al paràgraf anterior). 

 els que hagin acreditat la qualificació necessària per a la realització de l’informe. 

Aquesta qualificació, així com la forma d’acreditació, es determinarà mitjançant Ordre 

del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i del Ministeri de Foment; es tindrà en  

compte la titulació, la formació, l’experiència i la complexitat del procés d’avaluació.  

Les actuacions sobre el medi urbà (rehabilitació, regeneració i renovació urbanes) 

- Són les que tenen per objecte realitzar obres de rehabilitació edificatòria (quan existeixin 

situacions d’insuficiència o degradació dels requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i 

habitabilitat de les edificacions) i de regeneració i renovació urbanes (quan afectin, tant a 



 

 

edificis, com a teixits urbans en els que existeixin problemes d’obsolescència, vulnerabilitat o 

degradació, així com situacions greus de pobresa energètica). 

- Correspon realitzar aquestes actuacions als propietaris i titulars de drets d’ús atorgats per 

ells, a les comunitats de propietaris i a les cooperatives d’habitatges, i a les Administracions 

Públiques. La iniciativa podrà ser dels propietaris, de les Administracions Públiques i de les 

entitats públiques adscrites o que depenguin de les mateixes.  

- La llei preveu la possibilitat d’ocupar les superfícies d’espais lliures o de domini públic que 

resultin indispensables per a la instal·lació d’ascensors o altres elements, així com les 

superfícies comunes d’ús privatiu (vestíbuls, replanells, sobrecobertes, voladissos i porxades) 

tant si s’ubiquen al sòl, com al subsòl o en el vol, quan no resulti viable, tècnica i 

econòmicament, cap altra solució per garantir l’accessibilitat universal i sempre que s’asseguri 

la funcionalitat dels espais lliures, dotacions públiques i demés elements del domini públic. Els 

instruments d’ordenació urbanística garantiran aquestes actuacions, bé autoritzant que 

aquelles superfícies no computin a efectes de volum edificable, ni de distàncies mínimes a 

llindars, altres edificacions o a la via pública o alineacions, bé aplicant qualsevol altra tècnic 

que aconsegueixi la mateixa finalitat. 

També s’aplicarà el que disposa l’apartat anterior als espais que necessitin la realització 

d’obres que aconsegueixin reduir al menys un trenta per cent la demanda energètica anual de 

calefacció o refrigeració de l’edifici. Aquestes obres podran ser:  

 Instal·lació d’aïllament tèrmic o façanes ventilades per l’exterior de l’edifici. 

 Instal·lació de dispositius bioclimàtics adossats a les façanes o cobertes. 

 Realització de les obres i la implantació de les instal·lacions necessàries per la 

centralització o dotació d’instal·lacions energètiques comunes i de captadors solars o 

altres fonts d’energia renovables, a les façanes o cobertes quan aconsegueixin reduir 

el consum anual d’energia primària no renovable de l’edifici, almenys, en un trenta per 

cent. 

Si aquestes actuacions afecten a immobles subjectes a algun règim de protecció, hauran de ser 

informades favorablement o autoritzades, en el seu cas, per l’òrgan competent que 

correspongui. 

Modificació del Text Refós de la Llei de Sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 

de juny. 

- A més de les polítiques públiques per garantir el Principi de desenvolupament territorial i 

urbà sostenible que ja regula actualment aquest Text Refós, la llei afegeix que el poders públics 

també hauran de garantir: la mobilitat en cost i temps raonable; l’accessibilitat universal, 

d’acord amb els requeriments legals mínims, dels edificis d’ús privat i públic, dels espais d’ús 

públic i dels transports públics; l’ús eficient dels recursos i de l’energia i la introducció 

d’energies renovables; la prevenció i minimització dels impactes negatius dels residus urbans i 

de la contaminació acústica. 



 

 

- En relació als criteris bàsics de la utilització del sòl, la llei estableix la reserva mínima 

d’habitatge subjecte a un règim de protecció pública dels terrenys necessaris per realitzar el 

trenta per cent de l’edificabilitat prevista per l’ordenació urbanística en el sòl rural que sigui 

inclòs en actuacions de nova urbanització, i el deu per cent en el sòl urbanitzat que hagi de ser 

sotmès a actuacions de reforma o renovació de la urbanització. 

- S’inclou al precepte del Text Refós que regula les actuacions de transformació urbanística, les 

actuacions edificatòries, considerant aquestes últimes les següents: 

a) Les de nova edificació i substitució de l’edificació existent. 

b) Les de rehabilitació edificatòria, entenent com a tals la realització d les obres i treballs 

de manteniment o intervenció en els edificis existents, les seves instal·lacions i espais 

comuns, en els termes que disposa la Llei d’Ordenació de l’Edificació.  

- La llei modifica els articles que regulen els deures vinculats a la promoció de les actuacions de 

transformació urbanística i a les actuacions edificatòries (entre d’altres, la cessió de sòl per 

dotacions públiques). 

- La llei preveu que a la documentació del instruments d’ordenació de les actuacions de nova 

urbanització s’incorpori un informe o memòria de sostenibilitat econòmica. Quan es tracti 

d’actuacions de reforma o renovació de la urbanització, o d’actuacions de dotació, aquest 

informe o memòria assegurarà la seva viabilitat econòmica, en termes de rendibilitat i d’un 

adequat equilibri entre els beneficis i càrregues que se’n derivin. 

- Determina tant les facultats del dret de propietat en el sòl en situació rural pel qual els 

instruments d’ordenació territorial i urbanística prevegin o permetin el seu pas a la situació de 

sòl urbanitzat, com les facultats del dret de propietat del sòl en situació d’urbanitzat. 

- Completa la regulació del deure legal de conservació que ja regulava aquest Text Refós. 

- En els casos d’inscripció en el Registre de la Propietat de construccions, edificacions i 

instal·lacions respecte de les quals no procedeixi l’adopció de mesures de restabliment de la 

legalitat urbanística que impliquin la seva demolició, si no s’ha acompanyat de la certificació 

expedida per corresponent Ajuntament, aquest, una vegada ha estat informat pel Registre de 

la Propietat de la inscripció realitzada, estarà obligat a fer constar per nota al marge de la 

declaració d’obra nova, la situació urbanística de la mateixa, delimitant el seu contingut i 

indicant expressament les limitacions que imposi al propietari. La omissió de la resolució per la 

qual s’acordi la pràctica de la nota marginal donarà lloc a la responsabilitat de l’Administració 

competent en el cas que es produeixin perjudicis econòmics a l’adquirent de bona fe de la 

finca afectada per l’expedient, el qual podrà ser indemnitzat pels danys i perjudicis causats. 

- Afegeix com a acte inscriptible en el Registre de la Propietat l’establiment de garanties reals 

de l’obligació d’execució o de conservació de les edificacions. 



 

 

Modificació de la Llei 38/1999, de 5 de novembre d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 

- Es modifica el redactat de l’article 2 d’aquesta norma substituint “obres d’ampliació, 

modificació, reforma o rehabilitació” per “totes les intervencions en els edificis existents”, en 

consonància amb la modificació introduïda per aquesta llei a l’Annex III del Codi Tècnic de 

l’Edificació. 

- Determina que el Codi Tècnic de l’Edificació no només és el marc normatiu que estableix les 

exigències bàsiques de qualitat dels edificis de nova construcció i de les seves instal·lacions, 

sinó també de les intervencions que es realitzin als edificis existents. 

Modificació del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el codi Tècnic de 

l’Edificació (CTE). 

- La llei afegeix en relació a l’objecte del CTE, que aquest serà d’aplicació a totes les 

intervencions en els edificis existents, el compliment del qual podrà justificar-se en el projecte, 

o en una memòria, subscrita per tècnic competent, juntament a la sol·licitud de llicència o 

autorització administrativa que sigui preceptiva per a la realització de les obres. En cas que la 

llicència o autorització prèvia es substitueixi pe la declaració responsable o comunicació 

prèvia, s’haurà de manifestar explícitament que s’està en possessió del corresponent projecte 

o memòria justificativa. 

Quan l’aplicació del CTE no segui urbanística, tècnica o econòmicament viable o, en el seu cas, 

sigui incompatible amb la naturalesa de la intervenció o amb el grau de protecció de l’edifici, 

es podran aplicar, sota el criteri i responsabilitat del projectista o, en el seu cas, del tècnic que 

subscrigui la memòria, aquelles solucions que permeti el major grau possible d’adequació 

efectiva. 

- En les intervencions en edificis existents el projectista haurà d’indicar a la documentació del 

projecte si la intervenció inclou o no actuacions en l’estructura preexistent. 

- S’afegeix a l’Annex III del CTE la següent definició d’”intervencions en els edificis existents”: 

a) Ampliació: aquelles en les que s’incrementa la superfície o el volum construïts. 

b) Reforma: qualsevol treball o obra en un edifici existent diferent del que es porti a 

terme per exclusiu manteniment de l’edifici. 

c) Canvi d’ús. 

Modificació de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre Propietat Horitzontal (LPH). 

- S’amplia l’àmbit d’aplicació de la LPH. S’aplicarà no només a les comunitats de propietaris i 

als complexes immobiliaris privats, sinó també a les subcomunitats i a les entitats 

urbanístiques de conservació. 

- S’afegeix com a obligació dels propietaris, i té consideració de despesa general, contribuir, 

d’acord amb la seva quota de participació, a la dotació del fons de reserva de la comunitat de 



 

 

propietaris per atendre a les obres de rehabilitació de la finca (la llei ja contemplava les obres 

de conservació i reparació). 

- Tindran caràcter obligatori i no requeriran d’acord previ de la Junta de Propietaris, impliquin 

o no modificació del títol constitutiu o dels estatuts, i vinguin imposades per les 

Administracions Públiques o sol·licitades a instància dels propietaris, les següents actuacions:  

a) Treballs i obres necessàries pel manteniment adequat i compliment del deure de 

conservació de l’immoble i dels seus serveis i instal·lacions comunes. 

b) Obres i actuacions necessàries per garantir els ajustos raonables en matèria 

d’accessibilitat universal i, en tot cas, les requerides a instància dels propietaris a 

l’habitatge o local dels quals visquin, treballin o prestin serveis voluntaris, persones 

amb discapacitat, o majors de setanta anys, així com la instal·lació de rampes, 

ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin la seva 

comunicació amb l’exterior, sempre que l’import repercutit anualment de les 

mateixes, una vegada descomptades les subvencions o ajudes públiques, no excedeixi 

de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes.  

c) Ocupació d’elements comuns de l’edifici durant el temps que durin les obres dels 

apartats anteriors. 

d) Construcció de noves plantes o qualsevol altra alteració de l’estructura o fàbrica de 

l’edifici o de les coses comuns, així com la constitució d’un complex immobiliari, que 

resultin preceptius a conseqüència de la inclusió de l’immoble en un àmbit d’actuació 

de rehabilitació o de regeneració i renovació urbana. 

e) Actes de divisió material de pisos o locals i els seus annexes per formar altres més 

reduïts e independents, l’augment de la seva superfície per agregació a altres del 

mateix edifici, o disminució per segregació d’alguna part, realitzats per voluntat i a 

instància dels seus propietaris, quan aquestes actuacions siguin conseqüència de la 

inclusió de l’immoble en un àmbit d’actuació de rehabilitació o de regeneració i 

renovació urbana. 
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