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Model d’informe d’inspecció tècnica i avaluació energètica d’edificis – ANNEX 2 

  ANNEX 2 – CONCLUSIÓ FINAL FAVORABLE 

 
  Dades de l’edifici 

  Direcció: 

  Referència cadastral: 

  Objecte del present informe: 

 □ Un únic edifici    □ Part d’un edifici  □ Altres: ..................................................................................... 

   Comparteix elements comuns amb edificacions contigües: 

 □ No    □ Sí (indicar quins): ..................................................................................................................... 

 
  Dades del tècnic redactor de l’informe 

  Nom i llinatges: 

  DNI / CIF: 

  Titulació: 

  Col·legi professional:   Núm. Col·legiat: 

  Direcció: 

  Població:   CP:  

  Telèfon: 

  Correu-e: 

 
  Dades del tècnic redactor del projecte d’obres (s i s’escau) 

  Nom i llinatges: 

  DNI / CIF: 

  Titulació: 

  Col·legi professional:   Núm. Col·legiat: 

  Direcció: 

  Població:   CP:  

  Telèfon: 

  Correu-e: 

 
  Dades del tècnic director de les obres (si s’esca u) 

  Nom i llinatges: 

  DNI / CIF: 

  Titulació: 

  Col·legi professional:   Núm. Col·legiat: 

  Direcció: 

  Població:   CP:  

  Telèfon: 

  Correu-e: 
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  Resum de les obres de conservació realitzades 

   
  (Obres executades arran d’un informe tècnic i d’avaluació de l’edifici desfavorable) 

 □ Llicència d’obres núm.: .............................................   Autorització administrativa amb què s’han 
  realitzat les obres: 

 □ Comunicació prèvia núm.: ........................................ 

 
  Resultat de l’avaluació de l’edifici 

  L’estat de conservació de l’edifici després de les obres realitzades es considera FAVORABLE 

 
 
Manacor, ...... de .......................................... de 20..... 
 
El tècnic redactor,  
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  Resum de les obres de millora d’accessibilitat re alitzades 

   
  (Obres executades arran d’un informe tècnic i d’avaluació de l’edifici que determina que s’han d’executar 
  obres de millora de l’accessibilitat) 

 □ Llicència d’obres núm.: .............................................   Autorització administrativa amb què s’han 
  realitzat les obres: 

 □ Comunicació prèvia núm.: ........................................ 

 
  Resultat de l’avaluació de l’edifici 

   
  Després de les obres realitzades descrites a l’apartat anterior, 

      □ l’edifici compleix les condicions bàsiques d’accessibilitat. 

      □ l’edifici no és susceptible de realitzar altres millores en matèria d’accessibilitat. 

      □ l’edifici sí és susceptible de realitzar altres millores en matèria d’accessibilitat. 
 
 
Manacor, ...... de .......................................... de 20..... 
 
El tècnic redactor,  
 


