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Disposicions

CORRECCIÓ D’ERRADES
al Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels ediicis 
d’habitatges (DOGC núm. 5764, pàg. 86763, de 26.11.2010).

Havent observat errades al text del Decret esmentat, tramès al DOGC i publicat 
al núm. 5764, pàg. 86763, de 26.11.2010, se’n detallen les correccions oportunes:

A la pàgina 86766, a l’article 7.4, on diu:
“(...) o elements constructius afectats, i també les proves (...)”,

ha de dir:
“(...) o elements constructius afectats, així com les proves (...)”.

A la pàgina 86767, a l’article 8.4.b), on diu:
“(...) evitar el deteriorament de l’edifici o d’una part.”,

ha de dir:
“(...) evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest.”.

A la pàgina 86767, a l’article 8.5.c), on diu:
“(...) evitar el deteriorament de l’edifici o d’una part.”,

ha de dir:
“(...) evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest.”.

A la pàgina 86768, a l’article 10, on diu:
“(...) comprovacions que la inspecció pugui realitzar,”,

ha de dir:
“(...) comprovacions que l’administració pugui realitzar,”.

A la pàgina 86768, a l’article 11.2.b), on diu:
“(...) evitar la degradació de l’edifici o d’una part.”,

ha de dir:
“(...) evitar la degradació de l’edifici o de part d’aquest.”.

A la pàgina 86770, a la disposició addicional segona, a l’apartat 1, on diu:
“(...) a fi que pugui adoptar les mesures (...)”,

ha de dir:
“(...) a fi que aquesta pugui adoptar les mesures (...)”.

A la pàgina 86770, a la disposició addicional segona, a l’apartat 2, on diu:
“L’existència eventual (...)”,

ha de dir:
“L’eventual existència (...)”.

A la pàgina 86771, a la disposició transitòria primera, a l’apartat 1, on diu:
“En aquest cas, la vigència de la inspecció tècnica de l’edifici és de deu anys 

(...)”,
ha de dir:

“En aquest cas, la vigència del certificat d’aptitud de l’edifici és de deu anys 
(...)”.

A la pàgina 86774, a l’annex 1, pàgina 3/7, on diu:
“Descripció del sistema envolupant”,

ha de dir:
“Descripció del sistema envoltant”.

A la pàgina 86777, a l’annex 1, pàgina 6/7, on diu:
“(...) evitar el deteriorament de l’edifici o d’una part.”,

ha de dir:
“(...) evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest.”.

A la pàgina 86778, a l’annex 1, pàgina 7/7, on diu:
“(...) evitar el deteriorament de l’edifici o d’una part.”,
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ha de dir:
“(...) evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest.”.

A la pàgina 86780, a l’annex 3, apartat 3, on diu:
“(...) quan entrin en qualsevol dels supòsits següents:”,

ha de dir:
“(...) quan es trobin en qualsevol dels supòsits següents:”.

Barcelona, 21 de febrer de 2011

CARLES SALA I ROCA

Secretari d’Habitatge i Millora Urbana

(11.049.124)
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