
INFORME-PROPOSA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor municipal en relació a
la tramitació de la consulta pública prèvia per a l'aprovació de la nova    ORDENANÇA MUNICIPAL    SOBRE
L’INFORME  D’AVALUACIÓ  D’EDIFICIS  I  INSPECCIÓ  DE  CONSTRUCCIONS  I  EDIFICACIONS  DE
L'AJUNTAMENT D'INCA  ;     perquè s’elevi a la decisió de la Junta de Govern Local  .  

I.- VIST l'expedient núm. 06/2019/36 relatiu a la tramitació i aprovació de la nova ordenança  sobre l’informe
d’avaluació  d’edificis  i  inspecció  de  construccions  i  edificacions  de  l'Ajuntament  d'Inca,  en  resulten  els
Antecedents de fet següents:

1.- La seguretat personal és un dret fonamental pel qual l’Administració Pública ha de vetllar. En l’àmbit de
l’urbanisme, aquest dret entronca amb el deure de conservació que la legislació estableix com a inherent al
dret de propietat de terrenys, instal·lacions construccions i edificacions. Així doncs, forma part del deure de
propietat conservar els immobles en les condicions legals per servir de suport a l’ús a què es destinin i, en tot
cas,  les  exigibles  en  matèria  de  seguretat,  salubritat,  accessibilitat  i  ornament,  així  com realitzar-hi  les
tasques legalment exigibles de millora i rehabilitació.

2.- Es obligació del municipi d'Inca, atès la seva condició de municipi de més de 20.000 habitats, regular,
mitjançant la corresponent  ordenança el marc d’aplicació del deure de conservació tot respectant el dret de
propietat i contribuir a garantir la seguretat de les persones i a   eliminar el perill que comporta la deficient
conservació de les edificacions. 

En aquest sentit, l’Administració ha de facilitar al ciutadà les eines necessàries, però cal tenir present que la
consecució de la finalitat que persegueix la normativa en matèria de conservació de les edificacions, recau en
gran mesura en la societat civil, a qui s’encomana la responsabilitat de complir amb els seus deures

Per tant, la present Ordenança pretén facilitar el compliment del deure legal de presentar l'informe d'avaluació
dels edificis i delimitar les àrees en les quals s’hagi de realitzar aquesta avaluació, fixant la periodicitat amb
què s'hagi d'efectuar.

3.- Per tal de complir amb els terminis legalment fixats, es fa palesa la conveniència de regular sense més
demores les  avaluacions  d'edificis  com a eina determinant  per  controlar  l’estat  de  conservació  del  parc
edificat d'Inca, el qual, en una bona part, necessita d'intervencions de rehabilitació, renovació i regeneració
per tal de fer efectiu, el dret constitucional, a un habitatge digne i adequat, així com l'exigència del deure dels
seus propietaris de mantenir els immobles en adequades condicions de conservació. 

4.- La present ordenança atès de nova creació dins l'àmbit normatiu reglamentari  municipal es sotmet al
tràmit de consulta pública prèvia. 

Fonaments jurídics

1.-  El  Reial  decret  legislatiu  7/2015,  de 30 d'octubre,  pel  qual  s'aprova el  text  refús  de la  llei  del  sòl  i
rehabilitació urbana, fixà la norma estatal  bàsica respecte de les inspeccions tècniques i  preveu que els
Municipis puguin establir les seves pròpies actuacions en el marc dels mínims estatals i autonòmics. 

L'article 15.4 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre (abans l'article 9.1 del Reial decret legislatiu
2/2008), preveu que el dret de propietat de terrenys, instal·lacions, construccions i edificacions comprèn,
d'entre d'altres deures, el de conservar-los en les condicions de seguretat, salubritat, accessibilitat i ornament
legalment establerts, i realitzar els treballs de millora i rehabilitació fi a on arribi el deure legal de conservació.
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Per altre banda, l'article 29 Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, (abans a la Llei 8/2013, de 26 de
juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes) preveu la substitució de l'informe d'inspecció tècnica
d'edificis per un informe d'avaluació, el qual, a més d'incloure les qüestions relatives a la conservació de
l'immoble, ha de recollir les condicions d'accessibilitat del Codi tècnic de l'edificació i  el nivell d'eficiència
energètica. 

Per altra banda, s'ha tenir en compte la normativa europea, estatal i autonòmica que han anat perfilant aquest
deure. 

Així  el  Reial  decret  233/2013,  de  5  d'abril,  pel  qual  es regula  el  Pla  estatal  de lloguer   d'habitatges,  la
rehabilitació edificatòria i  la regeneració i  renovació urbana 2013-2016, afegeix al deure d'avaluació dels
edificis les condicions d'accessibilitat, eficiència energètica i estat de conservació.

El Reial Decret 235/2013,de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència
energètica dels edificis, transposa parcialment la Directiva 2010/31/EU del Parlament Europeu i del consell,
de 19 de maig de 2010.

L'article 125 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, regula l'obligació de
presentar una avaluació dels edificis i inspecció de construccions i edificacions. Aquesta regulació estableix
que les edificacions que tenen una antiguitat superior als trenta anys, en el cas de l'avaluació de l'estat de
conservació, o 50 anys, en la resta de casos, ha de presentar, amb una periodicitat de deu anys, l'informe
d'avaluació d'edificis. 

Així mateix, regula les aspectes que s'han d'acreditar al corresponent informe i el procediment a seguir. 

L'article 347 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl de les Illes
Balears, per a l'Illa de Mallorca, parcialment vigent, preveu l'obligació de presentar l'informe d'avaluació dels
edificis  i  inspecció  de construccions i  edificacions en els  casos legalment  establerts  davant  l’Ajuntament
corresponent perquè aquest el remeti a la conselleria competent en matèria d'habitatge a fi d'incorporar-lo al
Registre d'avaluació d'edificis.

2.-  Les  entitats  locals  tenen  competència  per  a  l’elaboració  de normes reglamentàries  en  el  àmbit  de les
competències que es determinen als articles 25 i 26 de Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de
Règim Local, així com aquelles que es determinen a les normes sectorials corresponents, en particular el previst
a l'article 25 de la Llei 7/2013 de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i exercici d’activitats a
les Illes Balears. 

Així mateix, els articles 127 i següents (Títol VI) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu,
s'estableixen  les  disposicions  i  principis  bàsics  relatius  a  l'exercici  de  la  potestat  reglamentària  i  altres
disposicions. 

En el cas que ens ocupa, la competència municipal per establir la regulació dels informes d'avaluació d'edificis,
s'emmarca dins la competència municipal en matèria urbanística i de protecció de la salubritat pública de
l'article 25.1 b) i f) de la Llei 7/1985, així com l'article 25 de la Llei 7/2013, abans esmentades. 

3.-  L'article  133  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre  de  procediment  administratiu  comú,  en  quant  la  norma
reglamentària que ara es tramita s'ha sotmetre a consulta pública, a través del portal web de l'Ajuntament, per
recavar l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma
reglamentaria damunt el següent punts:
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a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

4.- En quant procediment a seguir per a l'aprovació de la present ordenança municipal ara en tramitació, serà
d'aplicació el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 102 I 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Per altre banda, atès el que disposa l’article 47.1 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2
d’abril, per l’aprovació inicial de les ordenances i reglaments municipals serà necessari el vot favorable de la
majoria simple del número legal de membres de la Corporació.

II.- ATÈS el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i 47.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local  de  2  d'abril  de  1985;  i  els  articles  4,  50.3,  123.1,  163  i  següents  del  Reglament  d'Organització,
Funcionament i  Règim Jurídic de les Corporacions Locals de 28 de novembre de 1986; el Lletrat assessor
municipal  que subscriu  sotmet  el  present  Informe-Proposta FAVORABLE a la  consideració  del  Regidor  de
Participació Ciutadana i Festes perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a la Junta de Govern Local,
òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer.- INICIAR els tràmits d'aprovació de  l'  ORDENANÇA MUNICIPAL   SOBRE L’INFORME D’AVALUACIÓ
D’EDIFICIS I INSPECCIÓ DE CONSTRUCCIONS I EDIFICACIONS DE L'AJUNTAMENT D'INCA.

Segon.- SOTMETRE a consulta pública prèvia per un termini de 15 dies, mitjançant la pàgina web municipal, la
proposta  de  modificació  l'  ORDENANÇA  MUNICIPAL    SOBRE  L’INFORME  D’AVALUACIÓ  D’EDIFICIS  I
INSPECCIÓ DE CONSTRUCCIONS I EDIFICACIONS DE L'AJUNTAMENT D'INCA, als efectes de que el
ciutadans i organitzacions més representatives puguin expressar la seva opinió per dur a terme l'aprovació del
reglament esmentat.  

Inca, 13 de desembre de 2019

El lletrat assessor Municipal i cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge,
Carlos Mena Ribas

CONFORME amb aquest informe per resoldre en forma de proposta de resolució i que s’elevi a la decisió de la 
Junta de Govern Local, a la primera sessió que tingui lloc.

Inca, 13 de desembre de 2019 

El Regidor d'urbanisme i habitatge,
Andreu Caballero Romero
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