
 

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA NUM. 2  SOBRE L’ACCEPTACIÓ D’INFORMES ITE 
EXISTENTS EN BASE A LA DISPOSICIO TRANSITORIA DEL DECRET 67/2015, DE 
5 DE MAIG 

La Disposició Transitòria de decret 67/2015 estableix la regulació de la tramitació 

d’aquells informes ITE realitzats a l’empara del decret 187/2010. 

L’apartat 3 de la Disposició Transitòria estableix que “les persones propietàries 

d’edificis d’habitatges que disposin de l’informe de la inspecció tècnica emès a 

l’empara del Decret 187/2010, de 23 de novembre, i que es trobi pendent de 

presentació per trobar-se en el supòsit que preveu l’apartat 3 de l’article 9 d’aquell 

Decret, disposen d’un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret 

per presentar aquest informe a l’Administració.  

Aquest termini de sis mesos, que finalitza el proper 27 novembre 2015, es va establir 

per a donar un marge de temps prou ampli per a complir amb l’obligació de posar en 

coneixement de l’Administració les inspeccions tècniques dels edificis realitzades 

anteriorment al 27 maig 2015, a l’empara de l’anterior decret. 

Tenint en compte que : 

• En les darreres setmanes s’ha produït un notable increment de presentació 

d’informes ITE davant els col·legis professionals i davant la pròpia Agencia de 

l’Habitatge de Catalunya. 

• L’objectiu de la norma és que apareguin tots els informes ITE realitzats i no 

presentats a l’ Administració. 

• Els col·legis professionals estan rebent una quantitat molt nombrosa d’informes 

ITE a revisar des de la publicació del decret, per tal de fer la corresponent 

revisió formal, i que això dificulta i fins i tot impossibilita materialment,  la seva 

revisió i presentació posterior davant l’Agencia de l’Habitatge Catalunya abans 

de la finalització del termini transitori del decret que finalitza el proper dia 27 

novembre 2015. 

• El Departament de Territori i Sostenibilitat i els col·legis professionals, com 

entitats de dret públic, van signar convenis de col·laboració a l’entrada en vigor 

del decret 187/2010 amb la finalitat que els informes ITE fossin revisats abans 

de la seva presentació a l’Agencia de l’Habitatge Catalunya. 

• La presentació d’informes ITE davant l’Administració comporta la prèvia revisió 

col·legial, cas contrari es requereix la mateixa al sol·licitant. 

 

• S’ha tingut en compte el parer dels col·legis professionals afectats per aquesta 

qüestió. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Per tot això, la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge 

comunica, respecte la Disposició Transitòria apartat 3, del Decret 67/2015 el següent: 

1)  El termini de sis mesos, fins al 27 de novembre de 2015, per a presentar 
els informes ITE davant l’Administració, és de caràcter improrrogable, si be 
es pot considerar, als efectes del compliment amb la disposició transitòria 3 
del decret 67/2015, la presentació en temps i forma dels informes als 
registres dels respectius col·legis professionals,  en tant que són 
organismes de dret públic i han signat convenis de col·laboració amb el 
Departament de la Generalitat competent en aquesta matèria.  

2)  A efectes d’emissió del certificat d’idoneïtat tècnica per part dels col·legis 
professionals, s’admetrà que els col·legis puguin emetre’ls fins a 27 de 
desembre de 2015, sempre que la data de registre de l’informe davant el 
col·legi professional sigui com a màxim el 27 novembre 2015. A aquests 
efectes, un cop tancat el registre, els col·legis professionals faran arribar a 
l’Agència un certificat on constin tots els expedients en procés de revisió. 

3) Als efectes d’admissió, posteriorment al 27 de novembre de 2015, de 
sol·licituds de certificat d’aptitud davant l’Agència de l’Habitatge Catalunya, 
únicament s’admetran aquelles que acompanyin informe tècnic fins 1 mes 
després l’emissió del certificat d’idoneïtat tècnica realitzat pel col·legi 
professional. Per tant ja no podran  ser admeses les sol·licituds, en el 
supòsit més favorable, a partir del 27 gener del 2016. 

 

Barcelona, 19 de novembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

Jordi Sanuy Aguilar  

Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge 
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