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 Com determinem els paràmetres i requisits aplicables a la 

rehabilitació? 

 Es possible preveure i regular totes les casuístiques que es 

poden presentar en una rehabilitació? 

 Ha de donar-se una llicencia que no compleix la normativa? 

 Com evitar que pugui fer-se qualsevol cosa en rehabilitació? 

 Si  la rehabilitació no resulta econòmicament viable, que 

passarà amb l’edifici? 

 Aquell supòsit que sigui acceptable en un determinat cas, cal 

que sigui generalitzable? 

 CREAR UN INSTRUMENT QUE DONI RESPOSTA I 

COBERTURA A LA REHABILITACIÓ DE FORMA COHERENT I 

LI DONI COBERTURA LEGAL : PRINCIPI DE FLEXIBILITAT. 

 

 

UN NOU DECRET, PERO COM REGULEM LA REHABILITACIÓ? 
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REQUISITS TÈCNICS HABITABILITAT SEGONS TIPUS HABITATGE 

HABITATGE RESULTAT 

PROCES REHABILITACIÓ 

 

Requisits Annex 4 decret 

 

HABITATGE 

EXISTENT 

 

Requisits Annex 2 decret 

TIPUS D’ACTUACIÓ DE REHABITACIÓ     (Annex 4)  

    

 a) Edificació amb enderroc de l'edifici amb manteniment de façanes  

 b) Canvi d’ús total d’un edifici (sobre o sota rasant)                                                                           

 c) Canvi d’ús d’un edifici (≤50% de la superfície construïda sobre o sota rasant)                                                                                       

 d) Canvi d’ús d’un edifici (>50% de la superfície construïda sobre o sota rasant) 

 e) Augment del nombre d'habitatges per divisió d’habitatges preexistent (≤50% de la totalitat dels habitatges) 

 f)  Augment del nombre d'habitatges per divisió d’habitatges preexistent (>50% de la totalitat dels habitatges) 

 g) Augment del nombre de plantes d’un edifici i habitatges (remunta d’un edifici) 

 h) Augment de superfície útil d’un habitatge existent sense afectació d’estructura 

 i)  Augment de superfície útil d’un habitatge existent amb afectació d’estructura 

 j) Redistribució total de l’interior de l’habitatge sense modificació de la superfície 

 

 

 
ESTABLEIX PER A CADA TIPUS DE REHABILITACIÓ EL REQUISITS  

Remet a l’Annex 1 o 2,  però estableix sobre aquests excepcions i toleràncies que 

son d'aplicació directa, sens perjudici del que estableix l’art.6 sobre els principis 

generals de les intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació. 

 

PRINCIPIS GENERALS 

REHABILITACIO. “FLEXIBILITAT” 

HABITATGE 

NOU  

 

Requisits Annex 1 decret  
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FLEXIBILITAT  EN ELS REQUISITS TÈCNICS HABITABILITAT 
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Article 6, permet excepcionar els requisits annex 4 de forma motivada atenent els següents principis:. 

 

1. No empitjorament: garanteix el no empitjorament amb la rehabilitació. 

2. Proporcionalitat: garanteix que per raons tècniques o econòmiques l’actuació no resulti 

desproporcionada. 

3. No intervenció: garanteix que una rehabilitació parcial d’un edifici no comporti actuar en altres parts 

d’aquest innecessàriament. 

4. Incompatibilitat: garanteix que no s’hagi d’intervenir quan un element de l’edifici estigui protegit.  

5. Millora: garanteix que la rehabilitació s’estengui fins on queda justificat de forma raonable fer-ho. 

PROJECTE  
El projectista ha de justificar en un apartat específic del projecte cada requisit, que en aplicació dels criteris de 

flexibilitat, quedi afectat per sota el que estableix l’annex 4,  amb el límit del mínim establert en l’annex 2. 

 

LLICÈNCIA 
A de ponderar els criteris de flexibilitat del projectista  

 

Autoritza i accepta de forma expressa 

els criteris flexibilitat aplicats. 

Denega de forma raonada  

l’acceptació del criteris de flexibilitat. 

FLEXIBILITAT 



LOE I CODI TECNIC EDIFICACIO: UN ALTRE 

INSTRUMENT EN FAVOR DE LA FLEXIBILITAT EN 

LA REHABILITACIÓ A TRAVES DE LA SEVA 

MODIFICACIO DE LA LEY 8 /2013 RRR 

ALTRES NORMATIVES 
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 Article 2 LOE; canvia el concepte ampliació LOE de “obras ampliacion, 

modificacion, reforma o rehabilitacion” al concepte “todas las intervenciones 

en edificios existentes” 

 Article 2 RD 314/ 1986 CTE : ”...igualmente el CTE se aplicará también a 

intervenciones en los edificios existentes y su cumplimiento se justificará en 

el proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente...” 

 “Cuando la aplicacion del CTE no sea urbanistica, técnica o economicamente 

viable, o en su caso sea incompatible con la naturaleza de la intervención o 

con el grado de protección del edificio, se podrám aplicar, bajo el criterio y 

responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la 

memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de 

adecuación efectiva” 

 “... En todo cambio de uso característico de un edificio existente se deberán 

cumplir  las exigencias básicas del CTE...” 

 

 

LOE I CTE 
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CAS PRÀCTIC DE FLEXIBILITAT: EDIFICI ENTRE 

MITJERES EN CASC URBÀ CONSOLIDAT, AMB 

EXIG ÈNCIA D’UN SEGON ASCENSOR INVIABLE. 

CAS PRÀCTIC 
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 Edifici construït al 1912 de PB + 1, que al 1947  va fer-se una remunta 

convertint-lo en PB+9, i un canvi d'usos  (comercial + oficines + 

habitatge). 

 L’edifici ampliat es va dotar d’ascensor, però no arribava a la planta 9. 

 La propietat planteja actualment una rehabilitació i canvi d’us de 

l’edifici, que passa a ser tot d'habitatge excepte en planta baixa. 

 En conseqüència li seria aplicable l’annex 4 del decret 141/2012, que 

remet a l’annex 1 ates que estem en un cas de canvi d’us. Aquest 

obliga en edificis de PB+9 o més, amb independència del nombre 

habitatges, a instal·lar un segon ascensor. 

 

 

CAS PRÀCTIC. Consideracions prèvies. 
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CAS PRÀCTIC: justificació de criteris de flexiblitat en projecte 
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CAS PRÀCTIC: justificació de criteris de flexiblitat en projecte 
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CAS PRÀCTIC: justificació de criteris de flexiblitat en projecte 

 



12 

CAS PRÀCTIC: justificació de criteris de flexiblitat en projecte 
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CAS PRÀCTIC: justificació de criteris de flexiblitat en projecte 
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CAS PRÀCTIC: justificació de criteris de flexiblitat en projecte 

 



DIFICULTATS SUBJECTIVES I OBJECTIVES PER 

A APLICAR LA FLEXIBILITAT EN LA 

REHABILITACIÓ.  
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DIFICULTATS 
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DIFICULTATS  SUBJECTIVES 

 
- La por dels tècnics a justificar una mesura de flexibilitat davant una 

hipotètica reclamació per possibles responsabilitats: “si algú poses 

una demanda encara me les carregaran”  “ Si dono aquesta llicència 

després voldran més”  “ Si el meu alcalde sap això em farà donar 

totes les llicències” 

 

- La por dels constructors o promotors d’embrancar-se en un projecte 

que no els ofereix “seguretat jurídica”, malgrat consulta prèvia 

favorable: “I si em canvien el tècnic?”. Es fa difícil l'avaluació  prèvia 

sense projecte. 

 

- El Decret només preveu règim de comunicació a l’AHC en cas de 

llicencies amb criteris de flexibilitat, però no estableix un règim de 

consultes per a ens locals, tècnics o promotors. Poder ens vàrem  

equivocar? 
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DIFICULTATS  OBJECTIVES 

- Dificultat en valorar fins quin punt està justificat en un 

determinat supòsit l’aplicació dels principis de flexibilitat, ja que 

en el fons és un exercici subjectiu. 

 

- Impossibilitat de taxar tots els supòsits que es presenten en 

rehabilitació, cada edifici és un cas particular i diferent, no 

extrapolable. 

 

- Manca de cultura en aplicació de normes flexibles, la normativa 

tècnica acostuma a ser taxada i reglada. 

 

- Cal un esforç per a raonar, explicar i justificar l'aplicació de cada 

mesura de flexibilitat  a nivell de projecte,  i una valoració a nivell 

de llicencia dels criteris emprats i la seva justificació. 

ARGUMENTAR !!!! 

 

- Contradicció entre ordenances locals i decret d’habitabilitat. 

 



 

 

 CAL ARGUMENTAR BÉ LES JUSTIFICACIONS 

 

 CAL PERDRE LA POR A LA CULTURA DE LES NORMES FLEXIBLES 

 

 CAL INTRODUIR EL CONCEPTE DE FLEXIBILITAT EN LES 

ORDENANCES LOCALS PER A FACILITAR I DONAR SEGURETAT 

JURÍDICA I EVITAR “XOC NORMATIU” 

CONCLUSIONS FINALS 
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