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P R E S E N T A C I Ó

Estimats clients i col·laboradors,

ens complau presentar-vos el catàleg de serveis d'AR arquitectura legal

per l'any 2017.

En aquest nou programa posem a la vostra disposició 7 grans línies de

serveis professionals, amb les quals volem donar suport tècnic tant a

usuaris i propietaris d’immobles, com a gestors i intermediaris.

Aconseguint d’aquesta manera, proveir a tots als agents implicats en el

procés  d’una eina de suport integral.

La nostra finalitat és que cada client rebi un tracte personalitzat i

obtingui un resultat òptim i totalment satisfactori. Per aquest motiu

incloem assessorament jurídic en cadascun dels serveis que oferim i

estudiem cada cas de forma particular.

AR arquitectura legal és un projecte jove i dinàmic, iniciat el 2016, on

treballem dia a dia per créixer. El motor d'aquest projecte és la passió

dels que hi formem part. 

Dit això, ens satisfà donar-vos la benvinguda i convidar-vos a conèixer

AR arquitecta legal. 20
17

Marta Anguita

Sòcia Fundadora
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01/
TAXACIONS
IMMOBILIÀRIES
A AR arquitectura legal realitzem taxacions

immobiliàries d’habitatges, locals i solars, amb les

següents finalitats:

     

     DRET CIVIL:

                  Acció de divisió de la cosa comuna

                  Repartiment de la legítima

                  Procediment judicial

   

      FINANCERA:        

                 Hipoteques i dacions en pagament

   

      ASSESSORAMENT:

                  Valor de mercat i valor d'inversió

                  Entitats asseguradores

    

      TRIBUTÀRIA:          

                   Expropiacions

                   Plusvàlua i altres impostos

                   Declaració de la renda

El nostre equip d'arquitectes tècnics i advocats

especialitzats estudia cada cas i determina la millor

estratègia de valoració en funció de la finalitat de la

taxació. Seguidament un tècnic realitza una visita a

l'immoble per elaborar l'informe.

El procés de valoració es duu a terme en estreta

col·laboració amb els advocats sempre que l'objectiu

sigui plantejar un procediment judicial o intervenir en

una negociació extrajudicial.

El treball habitual del taxador inclou una descripció

detallada de l'edificació, un estudi de la seva situació

urbanística, un estudi de mercat, la realització de

l'aixecament de plànols i el reportatge fotogràfic de

l'immoble.

Què és una
TAXACIÓ ?

És un document realitzat per un

tècnic especialitzat, que té com a

finalitat determinar el valor d'un

immoble en una data concreta,

establint prèviament uns criteris i

una metodologia en relació a la

seva finalitat.

Les nostres
GARANTIES

Gestió personalitzada

Visita en 48h

Complim terminis establerts

Descomptes per professionals

Pressupost immediat

Les nostres
TARIFES

A partir de 295,00 euros IVA inclòs. 



02/
INFORMES
PERICIALS
A AR arquitectura legal estudiem qualsevol tipus de

lesió o procés patològic a través de l'Informe Pericial.

L'elaboració del peritatge comporta un procés de

diagnosi tècnica que té com a finalitat:

    1. Identificar danys o lesions en una edificació

    2. Determinar els factors causants dels danys

    3. Valorar econòmicament la reparació dels danys

Per desenvolupar l'informe amb el màxim rigor

professional comptem amb la col·laboració de diversos

tècnics especialitzats en diferents matèries englobades

dins de la patologia constructiva, per obtenir un

diagnòstic 100% precís.

En el cas que l'informe tingui una finalitat judicial,

l'expert elabora el dictamen amb la supervisió de

l'advocat.

El perit realitza una o més visites d'inspecció tècnica a

l'immoble afectat. Amb la finalitat d'obtenir tota la

informació necessària per a identificar els danys i

determinar la seva causa.

En alguns casos pot ser necessària l'elaboració de

proves o assajos tècnics per tal de completar la

diagnosi o determinar la causa de les lesions.

Havent estudiat i analitzat la informació recaptada, el

perit especialitzat redacta el dictamen definitiu. En el

qual resol les premisses plantejades prèviament.

La tasca habitual del perit inclou un ampli estudi dels

antecedents, una descripció general de l'immoble

afectat, una diagnosi completa dels danys,

identificant-los i determinant la seva causa, i la

valoració econòmica de la reparació d'aquests.

Què és un
PERITATGE ?

És un document elaborat per un

tècnic especialitzat, en el qual

s'identifiquen els danys d’una

edificació i es determina la seva

causa. Segons la seva finalitat,

l'informe ve acompanyat per una

proposta de reparació i la

valoració econòmica dels danys

prèviament estudiats.

Les nostres
GARANTIES

Gestió personalitzada

Assessorament jurídic

Assistència a judici

Màxima professionalitat

Pressupost sense compromís

Les nostres
TARIFES

A partir de 525,00 euros IVA inclòs. 



03/
CÈDULES
HABITABILITAT
A AR arquitectura legal tramitem Cèdules

d'Habitabilitat per a tot tipus d'habitatge. Cal recordar,

que és necessari presentar la cèdula d'habitabilitat

sempre que vulguem:

    - Vendre o llogar qualsevol habitatge.

    - Donar d'alta subministraments (aigua, gas, llum...)

Abans d'iniciar el tràmit consultem si l'immoble

disposa de Cèdula d'Habitabilitat en vigor, i la seva

superfície Cadastral.

Informació amb la qual s'elabora un pressupost. Un

cop és acceptat, en un màxim de 48 hores laborals un

tècnic realitza una visita a l'immoble per recaptar tota

la informació necessària per tramitar la sol·licitud.

En el cas que l'immoble no compleixi tots els requisits

per obtenir la Cèdula d'Habitabilitat. El tècnic realitza

un Informe de Transmissió Patrimonial. En el qual

s'acredita que l'habitatge pot obtenir la Cèdula

d'Habitabilitat una vegada executades les obres de

rehabilitació necessàries per complir la normativa

tècnica d'habitabilitat.

En aquests supòsits, es pot realitzar la venda de

l'immoble, però els registradors han de fer constar, en

una nota marginal a la inscripció, que l'habitatge

transmès resta subjecte a l'execució de les obres de

rehabilitació.

El tècnic entrega la documentació a l'Administració

pertinent en un termini màxim de 3 dies des del dia

que es realitza la visita, obtenint de manera immediata

la Cèdula d'Habitabilitat Provisional. Mentre que

l'original és enviada per correu ordinari en un termini

màxim de 30 dies hàbils.

Què és una
CÈDULA d'
HABITABILITAT ?

És un document administratiu

atorgat per l’Agència de

l’Habitatge de Catalunya i realitzat

per un tècnic competent que

acredita que un habitatge

compleix les condicions mínimes

d'habitabilitat que preveu la

normativa vigent i és apte per ser

destinat a residència de persones.

Les nostres
GARANTIES

Visita en 48h

Complim terminis establerts

Descomptes per professionals

Cèdula provisional en 3 díes

Les nostres
TARIFES

A partir de 65,00 euros IVA inclòs. 



04/
CERTIFICATS
ENERGÈTICS
A AR arquitectura legal tramitem el Certificat

d'Eficiència Energètica tant per a habitatges com per

locals comercials.

Es tracta d'un document administratiu  necessari per

vendre o llogar qualsevol immoble, en primera

transmissió o en posteriors.

Tenint en compte la superfície Cadastral de l'immoble,

elaborem un pressupost a mesura. Una vegada és

acceptat, en un màxim de 48 hores laborals un tècnic

realitza una visita a l'immoble per obtenir tota la

informació necessària per tramitar la sol·licitud.

Per l'elaboració del certificat, es tenen en compte els

elements que determinen quin és el consum energètic

de l'immoble, per tal de garantir unes condicions

interiors òptimes de confort. Bàsicament s'estudien els

tancaments, les instal·lacions, la ubicació de l'edifici i la

incidència solar.

La documentació elaborada pel tècnic és presentada

telemàticament a l'Administració pertinent en un

termini màxim de 3 dies des del dia que es realitza la

visita.

L'obtenció del Certificat d'Eficiència Energètica és

immediata. De manera que el tècnic envia per correu

electrònic l'etiqueta amb la qualificació obtinguda.

Juntament amb l'informe de propostes de millora.

Tots els edificis han de disposar del Certificat

d'Eficiència Energètica, ja que en un futur es pretén

que tots aquells que hagin obtingut unes

qualificacions baixes, adoptin les mesures de millora

proposades. Per tal que el parc immobiliari europeu

assoleixi uns estàndars mediambientals més eficients.

Què és un
CERTIFICAT
ENERGÈTIC ?

És un document administratiu

atorgat per l’Institut Català d’Energia

(ICAEN) i subscrit per un tècnic

competent que conté informació

sobre les característiques

energètiques i la qualificació

d'eficiència energètica d'un edifici

existent o part del mateix,

considerant aquells factors que més

incidència tenen en el consum

d'energia.

Les nostres
GARANTIES

Realitzem visita en 48h

Complim terminis establerts

Descomptes per professionals

Certificat en 3 díes

Les nostres
TARIFES

A partir de 95,00 euros IVA inclòs. 



05/
CERTIFICACIONS
TÈCNIQUES
A AR arquitectura legal certifiquem qualsevol

característica d'un terreny o edificació amb l'objectiu

d'aportar les màximes garanties durant el procés de

compravenda.

En la transmissió d'immobles ambdues parts, venedor i

comprador, són molt exigents. Per aquest motiu

disposem d'un servei específic per certificar qualsevol

aspecte d'un immoble.

Existeix un ampli espectre de qualitats que poden ser

objecte d'una certificació, com per exemple:

      

     - La viabilitat d'edificar en un solar

     - L'estat del procés constructiu d'un immoble

     - La situació urbanística d'un immoble o solar

     - La capacitat d'edificar en un terreny

     - Estudi d'afectacions d'un immoble o solar

     - Estat actual d'un immoble

     - Viabilitat de canvi d'ús de local a habitatge

     - L'estat actual de l'estructura

El treball habitual del tècnic certificador inclou una

visita a l'immoble, un reportatge fotogràfic, la

realització d'un estudi detallat de la realitat a certificar i

i la comprovació de la documentació registral i

cadastral.

La certificació permet demostrar davant un tercer que

l'immoble compleix amb uns requisits determinats. Es

tracta d'un document tècnic avalat per un professional

competent en la matèria.

En cas de dubte o incertesa, el nostre equip de tècnics

i advocats ofereix assessorament per estudiar la

viabilitat de certificar un bé immoble en concret i per

concretar el tret determinat.

Què és una
CERTIFICACIÓ
TÈCNICA ?

És un document subscrit per un

tècnic especialitzat, en el qual

s'assevera la veritat d'un fet. En el

cas d’ AR arquitectura legal

l'àmbit de les nostres

certificacions s'ajusta estrictament

a verificar realitats vinculades amb

l'edificació i l’urbanisme.

Les nostres
GARANTIES

Gestió personalitzada

Primera visita gratuïta

Complim terminis establerts

Descomptes per professionals

Pressupost immediat

 

Les nostres
TARIFES

A partir de 125,00 euros IVA inclòs.



06/
PROJECTES
TÈCNICS
A AR arquitectura legal elaborem projectes tècnics per

poder dur a terme qualsevol tipus d'intervenció que

s'hagi de realitzar en una edificació existent.

El nostre equip d'arquitectes i tècnics està especialitzat

en l'elaboració de projectes per a:

    - Llicència d'activitats

    - Segregació i divisió d'immobles

    - Divisió Horitzontal d'edificis

    - Legalització d'habitatges i/o altres construccions

    - Canvi d'ús de local comercial a habitatge

    - Reforma interior d'habitatge

    - Reforma retail i comercial

El projecte tècnic, bàsicament consta de 4 parts,

memòria tècnica, plànols, pressupost i plec de

condicions tècniques. Elements amb els quals es

defineix la intervenció a realitzar, i es justifica el

compliment de la normativa tècnica que li és

d'aplicació.

La finalitat del projecte tècnic és l'obtenció de les

preceptives llicències i autoritzacions administratives,

de conformitat amb la normativa aplicable, per poder

dur a terme la intervenció.

Aquest servei es pot complementar contractant el

control i seguiment de l'obra. D'aquesta manera un

tècnic especialitzat elaborarà el control de qualitat

dels materials utilitzats i garantirà la correcta execució

de les obres.

El procés d'elaboració del projecte tècnic inclou totes

les gestions necessàries amb l'Administració per a

l'obtenció dels pertinents permisos. Com la tramitació

dels corresponents visats col·legials.

Què és un
PROJECTE
TÈCNIC ?

És el conjunt de documents

mitjançant els quals es defineixen i

determinen les exigències

tècniques de l’obra. El projecte

haurà de justificar tècnicament les

solucions proposades d'acord amb

les especificacions requerides per

la normativa tècnica aplicable.

Les nostres
GARANTIES

Gestió personalitzada

Primera visita gratuïta

Complim terminis establerts

Descomptes per professionals

Pressupost immediat

Les nostres
TARIFES

A partir de 600,00 euros IVA inclòs. 



07/
INSPECCIÓ
TÈCNICA (ITE)
A AR arquitectura legal elaborem la Inspecció tècnica

dels edificis (ITE) i l'Informe de la ITE necessaris per a

sol·licitar el certificat d'aptitud de l'edifici.

Tots els propietaris d'edificis unifamiliars o

plurifamiliars on existeixi l'ús habitatge estan obligats a

sol·licitar el certificat d'aptitud. Excepte els titulars

d'edificis unifamiliars en què la seva edificació principal

estigui separada  més de 1,5 m de la via pública, zones

d'ús públic o finques adjacents.

La ITE, consisteix en una inspecció visual realitzada per

un tècnic especialitzat en patologia constructiva amb

la finalitat d'estudiar l'estat dels elements comuns i

l'estructura de l'edifici. Però en cap cas aquesta

inspecció té per objecte identificar vicis ocults en

l'edificació.

Posteriorment, el tècnic elabora l'Informe de la ITE, on

detalla les deficiències detectades, i les classifica en

lleus, importants, greus o molt greus. Tenint en compte

si representen un risc per l'estabilitat de l'edifici o la

seguretat de les persones o béns; si afecten la

salubritat o seguretat de determinats elements de

l'edifici; si suposen l'adopció de mesures urgents,

cautelars o intervencions correctores.

Finalment el tècnic conclou l'informe orientant a la

propietat en les actuacions a realitzar per complir amb

el deure de conservació i manteniment de l'edifici.

Una vegada generat l'informe tècnic, si aquest és

favorable, se sol·licita a l'Administració el certificat

d'aptitud de l'edifici. En cas contrari la propietat haurà

de dur a terme les mesures disposades pel tècnic en

l'Informe de la ITE i un cop executades sol·licitar el

certificat d'aptitud.

Què és el
CERTIFICAT
D'APTITUD ?

És un document que emet

l’Agència de l'Habitatge de

Catalunya sobre la base de

l’informe ITE presentat. En cap cas

el certificat d’aptitud pressuposa

l’adequació dels habitatges de

l’edifici inspeccionat a la legalitat

d’usos urbanístics ni al compliment

de les condicions d’habitabilitat.

Les nostres
GARANTIES

Gestió personalitzada

Complim terminis establerts

Descomptes per professionals

Pressupost immediat

Les nostres
TARIFES

A partir de 350,00 euros IVA inclòs. 



Av. Diagonal, 330 Baixos
08013 Barcelona

de Dilluns a Divendres
de 10:00 a 18:00 hores

www.ARarquitecturalegal.com

info@ARarquitecturalegal.com

+ 34 93 116 75 53

Atenció 24 hores
+34 672 29 55 28
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