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L’inform@tiu

La cèdula d’habitabilitat 
La cèdula d’habitabilitat és el document expedit per la Ge-
neralitat de Catalunya que acredita que un habitatge és apte 
per ser destinat a residir-hi persones. Ha d’estar vigent sem-
pre que l’habitatge estigui en ús. 
Hi ha dos supòsits en què el comprador pot exonerar el 
venedor d’aportar la cèdula: quan l’habitatge s’hagi de re-
habilitar -en aquest cas caldrà un informe tècnic que acrediti 
que l’habitatge podrà disposar de cèdula una vegada fetes 
les obres- i quan en la venda es declari expressament que 
l’immoble no anirà destinat a habitatge.

Certificat d’eficiència energètica
Aquest certificat consisteix a fer, per part d’un arquitecte 
/ arquitecte tècnic / enginyer, una avaluació de l’habitatge 
i del seu comportament energètic potencial. L’informe fixa 
la qualificació energètica de l’habitatge, que va de la A a la 
G, tal com es fa amb els electrodomèstics, i es proposen 
mesures per tal de millorar-ne el comportament energètic.
És obligatori disposar del CEE no tan sols en el moment de 
la venda de l’habitatge, sinó també des del moment que 
s’inicia el seu oferiment mitjançant publicitat. Els habitatges 
només queden alliberats d’aquesta obligació si es ven tot 
l’edifici per tal d’enderrocar-lo o rehabilitar-lo. Les vendes 
parcials de l’edifici, però, requeriran aquest certificat. Con-
tràriament, els locals sense condicionar que es venen sense 
llicència d’activitat no necessiten disposar de certificat per 
realitzar la compravenda. Per a aquests supòsits hi ha una 
declaració d’excepcionalitat.

La inspecció tècnica de l’edifici (ITE)
La ITE és l’avaluació obligatòria que han de passar tots 
els edificis d’habitatges plurifamiliars de més de 45 anys 

Què es necessita per la 
venda d’un habitatge? 
  
Quan un propietari d’un habitatge es planteja 
vendre’l, sovint desconeix que obligatòriament 
li caldrà disposar de documentació que 
acrediti, al comprador, aspectes bàsics de la 
situació jurídica i tècnica de l’habitatge. En 
farem una breu referència.

d’antiguitat. La ITE requereix un informe elaborat per un 
tècnic competent que avalua l’estat de conservació de 
l’edifici, els seus elements exteriors (façanes, cobertes, 
mitgeres), els elements estructurals (forjats, fonaments, 
etc.) i les instal·lacions comunitàries. Estan obligats a 
passar la ITE, els edificis d’habitatges plurifamiliars. Els 
habitates unifamiliars, si són aïllats, i estan a més d’1,5 
m de la via pública o edificis adjacents, están exclosos, 
així com aquells habitatges unifamiliars que disposin de 
cèdula d’habitabilitat vigent, fins la data de caducitat 
d’aquesta. 

Certificat de deutes amb la comunitat
A l’escriptura de venda, el venedor haurà de declarar ex-
pressament que està al corrent de pagaments o haurà de 
manifestar què deu a la comunitat i haurà d’aportar certi-
ficació sobre l’estat de deutes de la seva propietat, en la 
qual s’han de detallar –a més de la condició de les quotes 
vençudes (pagades o impagades)– aquells imports co-
rresponents a les despeses ordinàries o extraordinàries 
aprovades per la Junta, i per als quals encara no s’ha 
complert la data de pagament prevista. Si no s’aporta la 
certificació i no es fan les manifestacions anteriors, no es 
pot autoritzar l’escriptura, llevat que l’adquirent hi renun-
ciï expressament

Altres documents a lliurar al comprador en el moment de la 
compravenda:

- Nota simple informativa del Registre de la Propietat.
- Escriptura d’obra nova i divisió horitzontal amb els 

estatuts de la comunitat.
- Documentació necessària per contractar els submi-

nistraments (butlletins, si cal).

https://www.facebook.com/La-Cambra-de-la-Propietat-
Urbana-de-lHospitalet-1000562843389580/

 Si vostè vol vendre el seu habitatge, recordi que mitjançant 
la Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet podrà obtenir assessorament, 

gestió de tots els documents imprescindibles per formalitzar-ne 
la transmissió, i l’execució de la venda del habitatge. Pot trucar a les nostres oficines, 

93 337 00 02, 93 296 80 57, visita la nostre pàgina web www.cpulh.com, 
o mitjançant correu electrònic infolh@cpulh.com
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