
AANNNNEEXX  22..  RREELLAACCIIÓÓ  DD’’HHAABBIITTAATTGGEESS  II  LLOOCCAALLSS  

DADES DE L’EDIFICI 
ADREÇA (C., PL., AV...): NÚM. o km: BLOC: ESC.: 

TTiippoollooggiiaa  eeddiiffiiccaattòòrriiaa::   residencial 

 una altra: 

LL’’eeddiiffiiccii  oobbjjeeccttee  dd’’aaqquueesstt  iinnffoorrmmee  ééss::   un únic edifici 

   una part (bloc, portal...) d’un edifici si és funcionalment 

independent de la resta. 

 un altre cas: 

CCoommppaarrtteeiixx  eelleemmeennttss  ccoommuunnss  aammbb  eeddiiffiiccaacciioonnss  ccoonnttiiggüüeess::   No 

 Sí. Indicau quins: 

RELACIÓ D’HABITATGES I LOCALS 

PLANTA PIS REFERÈNCIA CADASTRAL 

INSPECCIONAT DESOCUPAT 

SÍ NO SÍ NO 

RESULTAT DE L’AVALUACIÓ DE L’EDIFICI 

L’EDIFICI DISPOSA DE SISTEMA SEPARATIU 
D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS?  
(Mod. art.125.a de la Llei 12/2017 pel Decret Llei 8/2020). 

 SI  NO 
D’acord a l’art. 125 de la LUIB, es considera una deficiència d'esmena obligatòria el fet que l'edifici no 
disposi d’un sistema separatiu d'aigües residuals i d'aigües pluvials.     

VALORACIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 
(Marcau el/s que pertoqui/n) 

 FAVORABLE 

 DESFAVORABLE  EXISTÈNCIA DE PERILL IMMINENT

VALORACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES 
D’ACCESSIBILITAT 

(Només per a tipologia edificatòria residencial col·lectiva. 
Marcau el que pertoqui) 

 NO ÉS SUSCEPTIBLE DE REALITZAR-HI AJUSTS RAONABLES 

 ÉS SUSCEPTIBLE DE REALITZAR-HI AJUSTS RAONABLES 

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI 
(Només per a tipologia edificatòria residencial col·lectiva. 
Indicau la lletra que pertoqui) 

Palma,  de  de El tècnic redactor 

Tramitació: Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis.  Av. Gabriel Alomar, 18, 2a planta (edifici Avingudes) 07006 
Palma. Tel. 971 22 59 00. Ext. 8223 (consultes i cita prèvia). www.palma.cat 

MODEL NORMALITZAT  (VERSIÓ 20/12/2021) 
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