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LLEI
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en
nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, promulgo la següent
LLEI
Preàmbul
I
L’habitatge és una de les preocupacions més importants per a la ciutadania
ecvcncpc."swg"xgw"eqo"fÓcp{u"gp› "gnu"rtgwu"fÓcswguv"dﬁ"fg"rtkogtc"pgeguukvcv"jcp"
cwiogpvcv"oqnv"rgn"fcowpv"fgn"ugw"ucnctk."equc"swg"qdnkic"ngu"hco nkgu"Îgp"gn"oknnqt"
fgnu"ecuquÎ"c"gpfgwvct/ug"Ýpu"c"n okvu"swg"rqugp"gp"rgtknn"nnwt"ecrcekvcv"fg"eqpuwo."
amb terminis d’amortització dels préstecs cada cop més llargs i subjectes als riscos i
les incerteses davant canvis futurs, ja siguin laborals, familiars o de tipus d’interès.
NÓqhgtvc"fÓjcdkvcvigu"fg"nnqiwgt"ﬁu"ocpkhguvcogpv"kpuwÝekgpv"q"pq"ﬁu"eqorgvkvkxc."
atès que les rendes són elevades en comparació amb les quotes hipotecàries a llarg
termini. En conseqüència, cada cop més els sectors socials sensibles, com els joves,
la gent gran, els immigrants i les persones en situació de risc, pateixen situacions
d’exclusió del dret a l’habitatge.
Les causes d’aquesta realitat s’han de trobar en el fracàs de les polítiques d’habitatge tradicionalment adoptades, tant a Espanya com a Catalunya; polítiques
swg"fwtcpv"cp{u"xcp"eqornkt"nnwt"hwpek„."rgt”"c"rctvkt"fg"nc"ugiqpc"ogkvcv"fgnu"
cp{u"pqtcpvc"gu"xcp"tgxgnct"eqo"c"enctcogpv"kpuwÝekgpvu"k"uwrgtcfgu"rgt"ngu"pqxgu"
circumstàncies. Així, l’augment de la demanda en el mercat lliure, provocat per la
tgfweek„"fgnu"vkrwu"fÓkpvgtﬂu"ÎdgpgÝek"swg"xc"ﬁuugt"cduqtdkv"cwvqo vkecogpv"rgnu"
rtgwuÎ."k"nc"oknnqtc"igpgtcn"gp"nc"ukvwcek„"geqp”okec"q"nc"ocvgkzc"guvcdknkvcv"uqekcn."
entre moltes altres causes, van provocar que el sector de la promoció i la construcció
fÓjcdkvcvigu"fktki u"gnu"guhqt›qu"c"cvgpftg"wp"cnvtg"vkrwu"fg"fgocpfc"gogtigpv"pq"
ugortg"xkpewncfc"cod"nc"pgeguukvcv"xkvcn"fg"rtqxg•ogpv"fÓwp"uquvtg0"Rgt”"fcxcpv"
cswguv"hgpqogp"ngu"rqn vkswgu"fÓjcdkvcvig"pq"xcp"ﬁuugt"oqfkÝecfgu"k"gu"xcp"eqpvknuar adoptant mesures de mer foment de la construcció d’habitatges amb protecció
qÝekcn"Îokvlcp›cpv"gnu"rncpu"fÓjcdkvcvig"guvcvcnu."fgugpxqnwrcvu"rgt"nc"IgpgtcnkvcvÎ"k"
fg"hqogpv"fg"nÓcfswkukek„"gp"gn"ogtecv"nnkwtg"Îokvlcp›cpv"ngu"fguitcxcekqpu"Ýuecnu"
generalitzades a la compra, regulades pel legislador estatal.
Aquesta Llei del dret a l’habitatge, que amb el seu títol vol mostrar un canvi
d’enfocament, vol transformar el mercat de l’habitatge de la manera més estructural
possible adaptant-se a les noves realitats del mercat. La Llei aposta per la creació
fÓwp"rcte"gurge Ýe"fÓjcdkvcvigu"cuugswkdngu"swg"rgtogvk"cvgpftg"ngu"pgeguukvcvu"fg"
nc"rqdncek„"swg"pgeguukvc"wp"cnnqvlcogpv0"Cswguv"rcte"jc"fÓﬁuugt"uwÝekgpv"rgt"c"rgtmetre la mobilitat i l’adaptació a les necessitats canviants de les persones, i sobretot
integrat, tant pel que fa a l’entorn físic com des del punt de vista social. L’anomenada
“qüestió urbana”, segons la qual la segregació de les persones en l’espai en funció
de llurs nivells de renda és un dels perills més greus que amenacen la convivència
a l’Europa occidental, és una preocupació a la qual la Llei vol donar resposta.
Rgt"c"korwnuct"nc"etgcek„"fÓwp"rcte"gurge Ýe"fÓjcdkvcvigu"c"wp"rtgw"c"nÓcdcuv"
de les rendes baixes i mitjanes, la Llei regula de la manera més rigorosa possible
nÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"c"Ecvcnwp{c."k"pq"pqoﬁu"cswguv."ukp„"vcodﬁ"cnvtgu"
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formes d’habitatge assequible que permetin aconseguir, a mitjà i llarg termini,
nÓcwvﬂpvke"rcte"gurge Ýe"swg"nc"uqekgvcv"tgencoc0"Ecn"tguucnvct"nÓqdlgevkw"swg."gp"gn"
termini de vint anys, el 15% dels habitatges principals existents siguin habitatges
destinats a polítiques socials.
Rgt”."oﬁu"gpnn "fg"nc"tgiwncek„"fÓcswguv"rcte"gurge Ýe"fÓjcdkvcvig"cuugswkdng."wpc"
llei del nostre temps no pot renunciar a impulsar polítiques concertades amb els
agents d’iniciativa social o privada que actuen sobre el mercat lliure de l’habitatge,
que és el que, actualment, respon majoritàriament a les demandes i les necessitats
de la ciutadania. Per aquest motiu, una gran part del text es dedica a la protecció de
la part més desfavorida en les relacions que es donen en el mercat lliure i regula la
protecció dels consumidors i usuaris d’habitatges, la qualitat i els requisits exigits
als habitatges i les mesures d’intervenció administrativa en els casos d’utilització
cp”ocnc0
II
Rctvkpv"fg"ngu"rtgokuugu"dtgwogpv"gzrqucfgu."gn"v vqn"rtgnkokpct"eqogp›c"qewrcpv/
ug"fg"nÓqdlgevg."ngu"Ýpcnkvcvu"k"cnvtgu"fkurqukekqpu"igpgtcnu0"Gu"rtgvﬁp"ictcpvkt"gn"ftgv"c"
l’habitatge amb el benentès que aquest dret inclou l’entorn urbà en què s’integra. El
text reconeix també que hi ha connexions entre el dret a l’habitatge digne i adequat
i altres drets constitucionals que no són possibles sense el primer.
Una novetat de la Llei consisteix a considerar el proveïment d’habitatges destinats
a polítiques socials com un servei d’interès general, en la línia del pronunciament
del Parlament Europeu en matèria d’habitatge social. El sector públic supera així el
paper d’espectador passiu del mercat immobiliari i es compromet a adoptar mesures
qtkgpvcfgu"c"nÓgzkuvﬂpekc"fÓjcdkvcvigu"cuugswkdngu"uwÝekgpvu"k"cfgswcvu"rgt"c"nc"rqdncek„."
ja sigui generant-los ell mateix o bé en col·laboració amb la iniciativa privada o amb
la iniciativa de caràcter social, el denominat “tercer sector”, cada cop més rellevant
en l’àmbit de les iniciatives per a fer assequible l’habitatge. Aquesta opció permet
articular l’activitat pública dins el marc normatiu estatal i comunitari i donar més
tgnngw"cn"ugevqt"r¿dnke"nqecn"eqo"c"rtqxg•fqt"fg"u”n"k"fg"rtqoqek„"fÓjcdkvcvigu"cod"
rtqvgeek„."lc"ukiwk"rgt"kpkekcvkxc"fktgevc."okvlcp›cpv"gpu"kpuvtwogpvcnu."q"rgt"okvl "
de convenis amb la Generalitat i els seus organismes especialitzats.
Nc"Nngk"guvcdngkz"vcodﬁ"gnu"uwr”ukvu"gp"swﬂ"uÓjc"fg"eqpukfgtct"kpeqorngvc"nc"
funció social de la propietat, que requereixen una reacció pública per a resoldre
les situacions irregulars que es produeixen, la gravetat de les quals es mostra en
termes d’afectació de drets fonamentals i del context social i urbà. Es regula la
reacció pública davant situacions d’incompliment de la funció social de l’habitatge
amb diversos instruments, donant sempre prioritat a les actuacions preventives, de
foment i d’assistència, seguint amb les mesures clàssiques de l’acció administrativa
sancionadora. La Llei opta també per introduir l’acció pública en matèria d’habitatge,
per a fer un pas transcendent en la defensa dels interessos col·lectius i també dels
drets individuals associats a l’habitatge.
El títol I fa referència a les competències de les diferents administracions públiques en matèria d’habitatge, incorporant els principis que han de possibilitar
l’exercici de les competències dels ens locals en el marc de llur autonomia i, alhora,
la coordinació imprescindible de llur actuació amb els interessos supralocals, de
gran importància en aquesta matèria.
III
FÓceqtf"cod"nÓqdlgevg"k"ngu"Ýpcnkvcvu"fg"nc"Nngk."gn"v vqn"KK"tgiwnc"gnu"curgevgu"tgncvkwu"
c"nc"rncpkÝecek„"k"nc"rtqitcocek„"gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig0"Vgpkpv"rtgugpv"gn"octe"
jurídic vigent en l’ordenació del territori i els nous desenvolupaments europeus,
es dóna resposta tècnica a la necessària distribució equilibrada sobre el territori
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fg"nÓjcdkvcvig"gp"igpgtcn"k"fg"nÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"gp"rctvkewnct."vqv"
permetent la salvaguarda dels interessos supralocals.
NÓkpuvtwogpv"guugpekcn"rgt"c"nc"rncpkÝecek„"vgttkvqtkcn"ﬁu"gn"Rnc"vgttkvqtkcn"ugevqtkcn"
fÓjcdkvcvig."swg"gu"rqv"eqpetgvct"k"fgugpxqnwrct"okvlcp›cpv"rncpu"gurge Ýeu"fÓcdcuv"
territorial més reduït.
En la línia del que disposa l’article 152 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2005, s’estableix la possibilitat de desenvolupar programes
uwrtcnqecnu"gurge Ýeu"fÓjcdkvcvig"ogpvtg"pq"uÓcrtqxk"gn"Rnc"vgttkvqtkcn"ugevqtkcn"
d’habitatge i sempre que no hi hagi hagut una concertació prèvia dels ens locals
okvlcp›cpv"wp"rtqitcoc"fÓcevwcek„"wtdcp uvkec"owpkekrcn0"Uk"pq"gzkuvgkz"cswguv"
kpuvtwogpv."eqpÝiwtcv"eqo"c"qrekqpcn"rgn"Fgetgv"ngikuncvkw"314227."uÓguvcdngkz"swg"
els ajuntaments que vulguin concertar polítiques d’habitatge amb la Generalitat han
fÓgncdqtct"wp"rnc"nqecn"fÓjcdkvcvig"swg"tgÞgevgkzk"gn"fkcip”uvke"uqdtg"ngu"pgeguukvcvu"
i les mesures que s’han d’adoptar per a aconseguir els objectius perseguits. En tot
ecu."cvﬂu"swg"nc"oqfkÝecek„"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog"ghgevwcfc"okvlcp›cpv"nc"Nngk"
3214226"kpvtqfwgkz"nÓqdnkicvqtkgvcv"swg"gnu"rncpu"eqpvkpiwkp"wpc"ogo”tkc"uqekcn."
el contingut de la qual concreta també aquesta llei, s’estableix la coherència entre
ambdós instruments.
Rgt"c"eqornkt"gnu"qdlgevkwu"fgnu"rncpu"nqecnu"fÓjcdkvcvig"Îswg"rqfgp"ﬁuugt"ukornkÝecvu"gp"gn"ecu"fg"owpkekrku"fg"ogp{u"fg"50222"jcdkvcpvuÎ"k"eqornkt"nÓgzkiﬂpekc"
d’incrementar el parc d’habitatges vinculats a polítiques socials o facilitar la conugtxcek„"k"nc"tgjcdknkvcek„"fÓgfkÝeku."gpvtg"cnvtgu"ecwugu."nc"Nngk"hcewnvc"gnu"owpkekrku"
a delimitar àrees en les quals es pugui exercir el dret de tanteig i retracte en unes
condicions determinades.
També destaca l’establiment d’un seguit de directrius de planejament urbanístic
que, en la línia dels articles 3 i 9 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2005, desenvolupen els aspectes vinculats als habitatges. Es
tracta de directrius en gran part ja incorporades a la legislació vigent a Catalunya i
desenvolupades per nombrosos municipis catalans que s’han compromès des de fa
anys en llur aplicació, com és el cas de la Carta de salvaguarda de drets humans a la
ciutat, o d’altres que introdueixen la possibilitat de controlar el creixement urbà en
funció de criteris de medi ambient, d’acord amb el contingut d’algunes sentències del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en aquest sentit. S’incorporen alhora criteris
c"vgpkt"gp"eqorvg"gp"ngu"tgugtxgu"qdnkicv”tkgu"rgt"c"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."
introduïdes en la Llei d’urbanisme, que han d’ésser uniformes en els diferents àmbits
fÓcevwcek„"gp"u”n"wtd "pq"eqpuqnkfcv"k"gp"u”n"wtdcpkv¦cdng0"Cod"ect evgt"igpgtcn."
gu"tgewnngp"gnu"ogecpkuogu"swg"rgtogvgp"guvcdnkt"swcnkÝecekqpu"swg"tgrtgugpvgp"
wpc"fguvkpcek„"vqvcn"q"rctekcn"c"nÓgfkÝecek„"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."rgt”"
fg"ocpgtc"gurgekcn"gu"hc"tghgtﬂpekc"c"nÓguvcdnkogpv"fÓcswguvc"fguvkpcek„"gp"u”n"wtd "
eqpuqnkfcv"gp"qrgtcekqpu"fg"pqxc"eqpuvtweek„"q"itcp"tgjcdknkvcek„."cod"nc"Ýpcnkvcv"
que la generació d’aquest tipus d’habitatge no hagi de dependre únicament de la
pqxc"eqpuvtweek„"gp"u”nu"fg"pqwu"etgkzgogpvu"q"fg"tgpqxcek„"wtdcpc"kpvgitcn0"
FÓcnvtc"dcpfc."gnu"rncpu"fgnu"owpkekrku"jcp"fg"swcnkÝect"vgttgp{u"rgt"cn"pqw"ukuvgma urbanístic d’habitatges dotacionals públics, com a via realista per a fer front a
ngu"pgeguukvcvu"fÓcuukuvﬂpekc"q"gocpekrcek„"fg"eqnángevkwu"gurge Ýeu"swg"gu"fgtkxkp"
fg"nc"ogo”tkc"uqekcn0"Gu"Ýzgp"vcodﬁ"ogecpkuogu"rgt"c"gxkvct"swg"ngu"cnvgtcekqpu"
fgn"rncpglcogpv"wtdcp uvke"eqorqtvkp"nc"tgfweek„"fgn"u”n"fguvkpcv"c"jcdkvcvig"cod"
rtqvgeek„"qÝekcn0
Nc"rqpfgtcek„"r¿dnkec"tgcn"fg"ngu"pgeguukvcvu"fÓjcdkvcvig"k"fg"nÓqdugtxcp›c"fg"ngu"
fktgevtkwu"ngicnu"gu"ictcpvgkz"okvlcp›cpv"nÓgokuuk„"fÓkphqtogu"fgn"fgrctvcogpv"eqopetent en matèria d’habitatge durant el procediment d’elaboració del planejament
urbanístic, d’acord amb la legislació urbanística.
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El títol III, que regula els aspectes referits a la qualitat del parc d’habitatges, es
fkuvtkdwgkz"gp"vtgu"ecr vqnu0"Gn"ecr vqn"K"fgÝpgkz"k"tgiwnc"gn"eqpegrvg"fg"swcnkvcv"fg"
l’habitatge, tot fent menció de les normes i les autoritzacions orientades a aconseguir
el compliment de les condicions de funcionalitat, seguretat, salubritat i sostenibilitat
dels habitatges i promovent diverses accions orientades a la introducció de criteris
fg"eqjguk„"uqekcn."codkgpvcn"k"fÓgÝekﬂpekc"geqn”ikec"gp"gn"rtqeﬁu"fÓgfkÝecek„."eqpservació i rehabilitació del parc immobiliari. Entre els nous requeriments de qualitat
que la Llei planteja convé assenyalar que, a partir de la seva entrada en vigor, tots
els habitatges de nova construcció han de complir les condicions d’accessibilitat i
oqdknkvcv"kpvgtkqt"c"Ý"fg"hceknkvct"nÓceeﬁu"k"gn"fgurnc›cogpv"rgt"nÓkpvgtkqt"c"rgtuqpgu"
amb mobilitat reduïda sense haver de fer obres de difícil execució i cost elevat.
Cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"ictcpvkt"gn"fgugpxqnwrcogpv"gÝekgpv"fÓcswguvu"rncpvglcogpvu."
la Llei crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge com
c"”ticp"eqpuwnvkw"fg"ect evgt"vﬂepke"cod"hwpekqpu"fÓcuuguuqtcogpv"k"rtqrquvc"c"
l’Administració de la Generalitat en les dites matèries i amb funcions eminentment
vﬂepkswgu"fg"oknnqtc"fg"nc"swcnkvcv"ctswkvgev”pkec"tgncekqpcfc"cod"nÓjcdkvcvig"k"gnu"
diversos elements materials que el componen.
Nc"Nngk"qdtg"nc"rquukdknkvcv"fÓgxkvct"nc"fwrnkekvcv"swg"jc"gzkuvkv"Ýpu"cxwk"gpvtg"nc"
cèdula d’habitabilitat i la llicència de primera ocupació, que ha obligat els particulars
a un absurd pelegrinatge entre administracions per a complir tots els requisits abans
de poder ocupar un habitatge. En aquest sentit, es disposa que en els ajuntaments
que ho determinin la llicència de primera ocupació porti implícit l’atorgament de
la cèdula d’habitabilitat.
El foment de la conservació i la rehabilitació dels habitatges s’estableix com una
rtkqtkvcv"gp"ngu"rqn vkswgu"swg"korwnuk"nc"Igpgtcnkvcv."k"gn"eqpvtqn"rgtk”fke"fg"nÓguvcv"
fgnu"gfkÝeku."eqo"wpc"oguwtc"kortguekpfkdng"rgt"c"korgfkt"nc"fgitcfcek„"kttgxgtsible del parc. En aquest sentit, s’estableix un sistema de control per a avaluar el
compliment de les condicions d’habitabilitat dels immobles al llarg de la vida útil
d’aquests per mitjà de l’acreditació pertinent. Els ajuntaments poden aprovar ordenances reguladores complementàries de les condicions d’habitabilitat establertes
rgt"nc"Igpgtcnkvcv"k"fgnu"kpuvtwogpvu"fg"tgxkuk„"rgtk”fkec"fgnu"gfkÝeku0
En compliment del mandat contingut en la legislació urbanística, el capítol II regula el deure legal de conservació i rehabilitació tot determinant quins són els límits
d’aquest deure en coherència amb la legislació urbanística vigent i fent previsió que
els expedients de declaració de ruïna d’un immoble continguin un pronunciament
respecte a si aquesta situació ha pogut o no derivar d’un incompliment previ del
deure de conservació de la propietat. Es crida així l’atenció davant els procediments
incoats de manera abusiva per propietaris que de manera mal intencionada eludeixen
el compliment del deure de conservació per a aconseguir l’expulsió dels ocupants
legals dels habitatges, als quals es reconeix el dret de reallotjament o retorn amb
caràcter general i el dret de participar en qualsevol procediment que els afecti.
En els casos en què donar compliment al deure de conservació i rehabilitació
requereix l’expropiació o l’ocupació temporal d’un element comú o d’una part no
uwduvcpekcn"fÓcniwp"gngogpv"rtkxcvkw"gp"wp"gfkÝek"gp"tﬂiko"fg"rtqrkgvcv"jqtkv¦qpvcn."
gu"rgtogv"cswguvc"gzrtqrkcek„"q"qewrcek„"vgorqtcn."ugortg"cod"lwuvkÝecek„"rtﬂxkc"
de la necessitat d’ocupació de l’espai corresponent i l’acreditació de la inexistència
d’altres vies menys carregoses per als drets de propietat.
La Generalitat i els ens locals poden adoptar actes de declaració d’àrees especíÝswgu"fg"eqpugtxcek„"k"tgjcdknkvcek„."equc"swg"rqv"eqorqtvct"nc"rqucfc"gp"octzc"
fg"fkhgtgpvu"oguwtgu"fÓcevwcek„"cfcrvcfgu"c"ngu"gurgekÝekvcvu"fg"nÓ odkv0"Fguvcec"
la possibilitat d’exigir un informe favorable del departament competent en matèria
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d’habitatge quan la propietat ha instat davant l’Administració de l’Estat l’enderroc
d’immobles ocupats, com disposa la legislació d’arrendaments urbans. També
mereix una menció especial la possibilitat de declarar l’obligació d’incorporar al
mercat els immobles desocupats.
Amb caràcter general, les ordres d’execució són la mesura d’intervenció administrativa que ha de permetre dur a terme les actuacions necessàries per a garantir
nÓcfgswcv"guvcv"fg"eqpugtxcek„"fg"nÓgfkÝek0"UÓguvcdngkz"swg"nÓkpeqornkogpv"fÓcswguvgu"
qtftgu"rwiwk"eqorqtvct."gp"gurgekcn."nc"kpenwuk„"fg"nÓkooqdng"gp"gn"Tgikuvtg"Owpkekrcn"
fg"Uqnctu"ugpug"GfkÝect"cnu"ghgevgu"guvcdngtvu"rgt"nc"ngikuncek„"wtdcp uvkec."k"vcodﬁ"
l’execució subsidiària o la imposició de multes coercitives orientades a aconseguir
el compliment de l’ordre, ja que no tenen caràcter sancionador.
Wpc"pqxgvcv"ukipkÝecvkxc"fg"nc"Nngk"u„p"gnu"eqpxgpku"fg"tgjcdknkvcek„."eqpÝiwtcvu"eqo"
c"ogecpkuog"rgt"c"ceqtfct"cod"gnu"rctvkewnctu"gn"Ýpkogpv"fg"swcnugxqn"rtqeﬁu"kpkekcv"
per al compliment del deure de conservació i rehabilitació. Amb aquests convenis ha
d’ésser possible pactar un programa d’actuacions de conservació i rehabilitació, els ajuts
geqp”okeu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"swcp"ukiwkp"gzkikdngu"k"nc"hqtoc"fg"tgewrgtcek„"fÓcswguvu"
si es produeix una transmissió onerosa de l’immoble, la subjecció a tanteig i retracte o la
fguvkpcek„"c"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"fg"vqvc"nÓqrgtcek„"q"wpc"rctv"fÓcswguvc0
Un cop exhaurides les vies de foment i les coercitives, la Llei disposa que, en els
odkvu"swcnkÝecvu"rgn"Rnc"vgttkvqtkcn"ugevqtkcn"fÓjcdkvcvig"eqo"fÓwpc"hqtvc"k"cetgfktada demanda residencial, l’administració competent pugui acordar l’expropiació
hqt›quc"fg"nc"rtqrkgvcv"rgt"kpeqornkogpv"fgn"fgwtg"fg"eqpugtxcek„"k"tgjcdknkvcek„"
swcp"ckz”"eqorqtvk"wp"tkue"rgt"c"nc"ugiwtgvcv"fg"ngu"rgtuqpgu0
El capítol III dota les administracions actuants d’instruments per a aconseguir
swg"gnu"jcdkvcvigu"fguqewrcvu"kplwuvkÝecfcogpv."gp" odkvu"fÓcetgfkvcfc"pgeguukvcv"
d’habitatges, s’incorporin al mercat immobiliari per mitjà de tècniques de foment,
rgt”"vcodﬁ"fg"vﬂepkswgu"fÓkpvgtxgpek„"cfokpkuvtcvkxc0"Ckz "ocvgkz."tgiwnc"nc"uqbreocupació dels habitatges i l’infrahabitatge i posa les bases per a lluitar contra
l’activitat empresarial i lucrativa de convertir il·legalment els habitatges en allotjaments turístics, precaris, sobreocupats i sotmesos a preus abusius.
X
Nc"Nngk"rtguvc"wpc"cvgpek„"gurgekcn"c"vqv"gn"swg"ukipkÝswk"wpc"rtqvgeek„"fgnu"
consumidors i usuaris d’habitatges en un mercat immobiliari que massa sovint es
mou per estímuls i criteris aliens a aquesta protecció.
Interessa esmentar especialment la igualtat en l’accés i l’ocupació de l’habitatge,
swg"tgeqpgkz"gn"v vqn"KX0"Gu"rctvgkz"fgn"ftgv"c"nc"kiwcnvcv"tgeqpgiwv"rgnu"ctvkengu"36"
i 9.2 de la Constitució i altres disposicions, entre les quals destaquen la Directiva
2000/78/CE del Consell, del 27 de novembre de 2000, relativa a l’establiment d’un
marc general per a la igualtat de tractament en el treball i l’ocupació, i sobretot la
Directiva 2000/43/CE del Consell, del 29 de juny de 2000, on s’estableix el principi
d’igualtat de tracte de les persones independentment de llur origen racial o ètnic,
que fa referència explícita a l’habitatge. Aquestes dues directives europees han estat
objecte de transposició en els articles 27 a 43 de la Llei de l’Estat 62/2003, del 30
fg"fgugodtg."fg"oguwtgu"Ýuecnu."cfokpkuvtcvkxgu"k"fg"nÓqtftg"uqekcn0"Cod"cswguv"
enfocament, s’estableix l’adopció de mesures per a lluitar contra la discriminació,
algunes de les quals són ja directament impulsades per la norma, com en el cas de
la inversió de la càrrega de la prova, ja establerta, per exemple, per l’article 20 de la
Llei de l’Estat 51/2003, del 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació
i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
També s’introdueixen criteris de transparència en el mercat immobiliari amb
l’establiment dels requeriments a què s’han de subjectar les activitats dels diferents
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agents que intervenen en la promoció, construcció i transacció immobiliària, sols
gp"cnn”"swg"chgevc"fktgevcogpv"gnu"qdlgevkwu"k"gnu"rtqegfkogpvu"fÓcswguvc"nngk"k"ugpse pretendre, per tant, la regulació de professions titulades o no. Així, als efectes
d’aquesta llei són agents immobiliaris les persones que es dediquen a prestar serveis
relacionats amb la transacció, i s’exigeix que l’exercici d’aquesta activitat se subjecti
als mínims requisits que han de permetre que l’adquisició o el lloguer d’un habitatge
deixin de produir-se en un context de desprotecció excessiva en comparació de la
compra o l’ús de qualssevol altres béns. A aquests efectes, es disposa la creació
de registres d’homologació dels agents vinculats amb l’habitatge, registres que es
eqpÝiwtgp"eqo"c"qdnkicvqtku"q"eqo"c"xqnwpvctku"ugiqpu"gnu"eqnángevkwu"swg"chgevgp"k"
han de funcionar com a garantia de responsabilitat davant els consumidors en tant
que es potencien la seriositat i la professionalitat en el sector.
Aquest títol també aborda els problemes de la freqüent manca d’informació als
eqpuwokfqtu"uqdtg"cnn”"fg"swﬂ"ugÓnu"hc"qhgtvc"k"rwdnkekvcv"k"fg"nc"ocpec"fg"tgswkukvu"
legals i lliurament de documentació en el moment de subscriure el contracte corresponent, ja que aquests problemes incideixen directament sobre les possibilitats
d’èxit de les reclamacions que facin, sigui per a reclamar el compliment exacte
fÓcnn”"rcevcv."ukiwk"rgt"c"fgocpct"nc"tguqnwek„"fgn"eqpvtcevg"rgt"kpeqornkogpv"fgnu"
professionals.
XK
Gn"v vqn"X"gu"fgfkec"c"nc"rtqvgeek„"r¿dnkec"fg"nÓjcdkvcvig."swg"kpenqw"vcpv"ngu"rqn vkswgu"qtkgpvcfgu"c"nÓqdvgpek„"fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"eqo"cnvtgu"cevwcekqpu"
susceptibles d’ésser protegides, regulades totes de manera més detallada pels plans
d’habitatge, instruments de caràcter temporal que concreten les prioritats del Govern,
sens perjudici de les adaptacions necessàries per a coordinar l’actuació pública
catalana amb les mesures adoptades per l’Administració de l’Estat.
Entre les actuacions susceptibles d’ésser protegides destaquen les relatives a la
mediació en l’àmbit del lloguer social per a potenciar l’aportació d’habitatges privats
cap a aquest objectiu, la possibilitat de signar contractes de copropietat entre l’Administració i els particulars com a nova fórmula d’accés a l’habitatge i la introducció
d’un dels instruments bàsics dels estats del benestar en matèria d’habitatge, com és
l’ajut directe a les famílies per a fer front al cost de l’habitatge de lloguer. S’afavoreix
així la inserció social i s’eviten desnonaments socialment no acceptables.
En aquest títol s’introdueix l’objectiu d’aconseguir un parc mínim del 15% d’habitatges destinats a polítiques socials a Catalunya en un termini de vint anys, amb
nÓguvcdnkogpv"fÓwp"hqpu"fg"uwrqtv"Ýpcpegt"fgn"Iqxgtp"rgt"cnu"owpkekrku"swg"rtgugpvkp"
oclqtu"fkÝewnvcvu"rgt"c"ceqpugiwkt"gn"fkv"qdlgevkw"k"nc"korngogpvcek„"fg"Ýiwtgu"fg"
concertació i col·laboració amb altres municipis i entitats supramunicipals.
Gn"tﬂiko"lwt fke"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."vcpv"rgn"swg"hc"c"nc"oqfcnkvcv"
de compra com pel que fa a la de lloguer, s’ha d’establir per reglament atenent les
diferents tipologies de relació entre el tipus d’ajuts percebuts, el caràcter públic o
rtkxcv"fgnu"kooqdngu"q"vgttgp{u"fguvkpcvu"c"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"k"nc"pcvwtcnguc"r¿dnkec."uqekcn"q"rtkxcfc"fgnu"rtqoqvqtu"fg"nÓjcdkvcvig"fg"rtqoqek„"qÝekcn0"
Gp"vqv"ecu."nc"swcnkÝecek„"r¿dnkec"fÓwp"jcdkvcvig"pq"rqv"ﬁuugt"kphgtkqt"c"vtgpvc"cp{u0"
Així s’aprofundeix en la idea d’aconseguir, en paral·lel, un mercat lliure d’habivcvigu"k"wp"ogtecv"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."gp"gn"swcn"nc"rquukdknkvcv"fg"
rcvtkoqpkcnkv¦cek„"fg"ngu"rnwux nwgu"tguvc"eqpÝiwtcfc"pqtocvkxcogpv"rgt"c"ictcpvkt"
l’existència d’un parc immobiliari permanent a un preu assequible, al qual puguin
accedir els sectors de la població exclosos del mercat lliure i que no estigui orientat
a la inversió immobiliària sinó a garantir el dret a l’habitatge.
En aquesta línia, s’estableixen també les formes de transmissió i cessió dels hadkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"cod"wpc"itcp"cornkvwf"k"Þgzkdknkvcv0"Fguvcec"nc"tghg-
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tﬂpekc"c"nc"rquukdknkvcv"fg"vtcpuogvtg"gnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"okvlcp›cpv"
nc"Ýiwtc"fg"nc"xgpfc"c"ectvc"fg"it ekc."tgiwncfc"rgn"ftgv"ecvcn "eqo"wp"kpuvtwogpv"
de promoció d’habitatges de tipus social. Pel que fa als habitatges construïts sobre
u”nu"r¿dnkeu"qdvkpiwvu"rgt"eqornkogpv"fgn"fgwtg"fg"eguuk„"fÓcrtqÝvcogpv"wtdcp uvke."
s’estableix la preferència de constituir-hi drets de superfície i no transmetre’n la
propietat plena.
Nc"Nngk"tgiwnc"gn"rtgw"o zko"fg"vtcpuokuuk„"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"cvgpgpv"nc"Ýpcnkvcv"swg."uk"dﬁ"cswguvc"vtcpuokuuk„"jc"fÓﬁuugt"rquukdng."cnjqtc"jc"
d’estar desproveïda de temptacions especulatives. Per aquest motiu s’introdueix
wpc"tghgtﬂpekc"c"ngu"oknnqtgu"gp"gnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."kpgzkuvgpv"Ýpu"
ctc"gp"nÓqtfgpcogpv"lwt fke"ecvcn ."nc"Ýpcnkvcv"fg"nc"swcn"ﬁu"rtqvgikt"gnu"kpvgtguuqu"
dels transmitents i alhora evitar que, amb l’excusa de les dites millores, es desvirtuï
totalment el preu normativament taxat, característic dels habitatges amb protecció
qÝekcn0
Així mateix, es regula per primera vegada a Catalunya la prohibició de sobrepreu
gp"ngu"vtcpuokuukqpu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"k."eqo"c"gngogpv"korqtvcpv."gu"
rquc"Ý"cnu"rtqdngogu"fgtkxcvu"fg"nc"eqpvtcfkev”tkc"lwtkurtwfﬂpekc"fkevcfc"rgt"nc"Ucnc"
Civil del Tribunal Suprem respecte de la nul·litat o no de les clàusules contractuals
swg"guvcdngkzkp"gn"uqdtgrtgw"gp"nc"vtcpuokuuk„"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0"
La nova regulació declara la nul·litat de ple dret de les estipulacions referides al
sobrepreu, d’acord amb l’article 6.3 del Codi civil d’àmbit estatal, sens perjudici que
aquesta actuació pugui, a més, constituir una infracció administrativa. La mateixa
previsió es fa per al cas de sobrepreu en la renda de lloguer, en la línia del que ja
estableix l’apartat cinquè de la disposició addicional de la Llei de l’Estat 29/1994,
del 24 de novembre, d’arrendaments urbans.
Cswguvc"Nngk"uÓqewrc"fg"nÓcflwfkecek„"fgn"rcte"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."
amb la qual cosa se supera l’absència en l’ordenament jurídic català d’una regulació
cod"tcpi"fg"nngk"fÓcurgevgu"vcp"ukipkÝecvkwu"rgt"cnu"ftgvu"fg"nc"ekwvcfcpkc0"Ug"egtec"
eqttgikt"fkxgtugu"fkuhwpekqpu"fgvgevcfgu"gp"gn"hwpekqpcogpv"fgn"ukuvgoc"Ýpu"ctc"
vigent ampliant l’abast del control públic sobre l’adjudicació de l’habitatge amb
rtqvgeek„"qÝekcn"Îkpenqgpv/jk"ngu"rtqoqekqpu"fÓkpkekcvkxc"r¿dnkec"k"rtkxcfcÎ"k"uÓgutableixen paràmetres per als futurs reglaments de desplegament, amb l’objectiu de
tcekqpcnkv¦ct"gn"ukuvgoc"fqvcpv/nq"fg"nc"pgeguu tkc"vtcpurctﬂpekc"gp"dgpgÝek"fg"vqvc"
la ciutadania de Catalunya.
Nc"tgiwncek„"uÓctvkewnc"okvlcp›cpv"gn"fkuugp{"fgn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"
cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"k"gnu"rtqegfkogpvu"fÓcflwfkecek„0"Gn"Tgikuvtg"vﬁ"nc"hwpek„"fg"
proporcionar informació, afavorir la transparència i ajudar en l’adequada adjudicació
fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0"Gnu"clwpvcogpvu"rqfgp"guvcdnkt"tgikuvtgu"rtqrku"
i, per als que no ho facin, la Generalitat, subsidiàriament, n’ha d’establir un de general. Les administracions locals supramunicipals poden crear i gestionar registres
fg"uqnánkekvcpvu"fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"rgt"c"fqpct"ugtxgk"c"owpkekrku"swg"
no puguin o no vulguin crear el seu propi registre. Es parteix de la constatació que
nÓgzkuvﬂpekc"fÓjcdkvcvig"uwÝekgpv"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."fkuvtkdw•v"uqdtg"gn"vgttkvqtk"
fg"ocpgtc"gswknkdtcfc"k"cfgswcfcogpv"cflwfkecv."ﬁu"wp"kpvgtﬂu"uwrtcnqecn0"Rgt"ckz”."
es tracta de la creació de registres municipals o supramunicipals que s’agreguin
al que estableixi la Generalitat, en els quals cal inscriure’s per a poder optar a un
jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"rgt"swcnugxqn"v vqn0"Gnu"ekwvcfcpu"swg"jq"uqnánkekvkp"k"
compleixin els requisits legals han d’ésser inscrits en els registres municipals o de
nc"Igpgtcnkvcv."vqv"k"swg"nÓcflwfkecek„"ghgevkxc"fÓwp"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"
depèn, en última instància, de l’aplicació dels mecanismes de selecció dissenyats
rgt"nc"Nngk"k"gp"ecfc"rtqoqek„"eqpetgvc0"Hqtc"fgn"ukuvgoc"fÓcflwfkecek„"okvlcp›cpv"
el Registre resten només els casos en què els sol·licitants no compleixen els requisits
d’ingressos mínims o no tenen capacitat d’obrar per a optar a l’adjudicació d’habivcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."ukvwcekqpu"swg"uÓjcp"fg"xgjkewnct"okvlcp›cpv"gnu"ugtxgku"
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uqekcnu"k"gnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"swg."hqtc"fgn"rcte"cuukipcv"okvlcp›cpv"
el Registre, siguin establerts per a situacions de necessitat.
Gnu"rtqegfkogpvu"fÓcflwfkecek„"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"gu"fgugpvolupen fent ús de les dades contingudes en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge
cod"Rtqvgeek„"QÝekcn0"FÓcswguvc"ocpgtc."gnu"jcdkvcvigu"tguwnvcpvu"fÓwpc"rtqoqek„"
d’iniciativa pública han d’ésser adjudicats per l’administració promotora respectant el procediment i els criteris establerts per la Llei, la qual cosa ha de permetre
rquct"Ý"c"nc"fkurgtuk„"Ýpu"cxwk"gzkuvgpv."swg"hqogpvc"nÓqrcekvcv0"Nc"tgiwncek„"gu"
fonamenta en un elevat nivell de publicitat, concurrència pública i transparència
gràcies a l’ús de les dades ofertes pel Registre. Pel que fa als criteris i al sistema de
selecció de les persones adjudicatàries, la regulació estableix una distinció entre els
contingents especials i el contingent general. Formen part dels primers les reserves
fÓjcdkvcvigu"gp"ngu"rtqoqekqpu"r¿dnkswgu"rgt"c"pgeguukvcvu"gurge Ýswgu"fg"egtvu"
grups vulnerables, mereixedors d’accions positives en els termes que estableixen
l’article 42.2 de l’Estatut d’autonomia, l’article 9.2 de la Constitució i aquesta llei.
Els percentatges d’habitatges destinats a cada contingent especial es formulen com
wp"o pko"gurge Ýe"pqoﬁu"gp"gn"ecu"fg"rgtuqpgu"cod"oqdknkvcv"tgfw•fc."fÓceqtf"cod"
gn"swg"lc"guvcdngkz"nc"ngikuncek„"gurge Ýec0"Gp"gn"ecu"fÓcnvtgu"eqpvkpigpvu."ﬁu"nÓceqtf"
d’inici del procediment d’adjudicació el que estableix la necessitat i la manera de
fer-ho, sempre que no es redueixi el percentatge global del 10% respecte del total
fÓjcdkvcvigu"fg"nc"rtqoqek„0"Cswguvc"Þgzkdknkvcv"jc"fg"rgtogvtg"cfgswct"nÓqhgtvc"gp"
general i, de nou, respectar les apreciacions i necessitats locals en cada cas.
La regulació, a més, afronta un altre aspecte delicat sobre el qual el Síndic de
Greuges ha cridat l’atenció, que és el referent a la tensió entre l’exigència d’empadronament en un municipi concret i la lliure circulació dels ciutadans, exigència
que provoca, a més, greuges en determinats col·lectius de persones. La solució que
es dóna és equilibrada i respectuosa amb el nivell local, ja que, d’una banda, per
c"nc"kpuetkrek„"gp"gn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"ﬁu"
uwÝekgpv"vgpkt"nc"tgukfﬂpekc"k"vtqdct/ug"gorcftqpcv"c"Ecvcnwp{c."ugpug"fgocpct"
ecr"vgtokpk."k"fÓcnvtc"dcpfc."rgt"c"rqfgt"qrvct"c"wp"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"
gp"wpc"rtqoqek„"gurge Ýec"gp"wp"owpkekrk"eqpetgv"pq"ecnft "guvct"gorcftqpcv"
sempre i en tot cas en aquest municipi, llevat que l’administració promotora decideixi introduir aquest requisit expressament, cosa que pot fer sense superar un
determinat percentatge d’habitatges i sense exigir més de tres anys d’antiguitat per
cnu"uqnánkekvcpvu"fÓjcdkvcvig"fg"nnqiwgt."lwuvkÝecpv"nc"tc„"fg"nc"fkvc"tgugtxc0"Nc"pqtoc"
kpvtqfwgkz"wp"ogecpkuog"swg"Þgzkdknkv¦c"gn"eqplwpv"k"cnjqtc"ictcpvgkz"nc"eqorgpucek„"fg"nÓqhgtvc"fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"gpvtg"owpkekrku."tgogvgpv"cn"Rnc"
territorial sectorial d’habitatge la concreció, si s’escau, d’una reserva màxima pel
que fa a persones empadronades.
Pel que fa al sistema de selecció de les persones adjudicatàries, es distingeix entre
els habitatges dels contingents especials, on se cerca tenir en compte les circumsv pekgu"gurge Ýswgu"fgnu"uqnánkekvcpvu."k"gnu"jcdkvcvigu"fgnu"eqpvkpigpvu"igpgtcnu."qp"gn"
sistema és sempre el sorteig. Pel que fa als primers, no es regula en detall el barem de
rwpvwcek„."vcuec"fg"ecktg"gokpgpvogpv"tgincogpvctk."rgt”"pq"gu"tgpwpekc"c"guvcdnkt"
l’arquitectura legal mínima d’aquest, en connexió amb els principis constitucionals
k"ngu"Ýpcnkvcvu"ngicnu"fguetkvgu0"Gp"vqvu"fqu"ecuqu."cod"dctgo"fg"rwpvwcek„"q"cod"
pur sorteig, es considera que els sistemes de selecció han de garantir la diversitat
uqekcn"c"Ý"fÓgxkvct"nc"ugitgicek„"wtdcpc0
Ngu"rtqoqekqpu"fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"fÓkpkekcvkxc"rtkxcfc"jcp"fÓﬁuser atribuïdes per l’entitat promotora, sens perjudici que aquesta pugui sol·licitar
que l’agent adjudicador sigui l’Administració. En el cas dels habitatges construïts
gp"u”nu"nc"swcnkÝecek„"wtdcp uvkec"fgnu"swcnu"korquc"nc"fguvkpcek„"c"jcdkvcvig"cod"
rtqvgeek„"qÝekcn."nÓcflwfkecek„"uÓjc"fg"hgt"tgurgevcpv"gnu"rtgegrvgu"guvcdngtvu"rgt"cnu"
contingents generals en les promocions d’iniciativa pública. La resta de promocions
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rtkxcfgu"uÓjcp"fÓcflwfkect"fg"ocpgtc"nnkwtg"rgt”"cod"wpc"uwrgtxkuk„"r¿dnkec"swg"
garanteix els principis inspiradors del sistema. La Llei estableix un règim molt
semblant, encara que amb necessaris matisos, per al cas de promocions privades
fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"rtqoqiwfgu"rgt"eqqrgtcvkxgu"fÓjcdkvcvigu."gp"swﬂ"
nÓcflwfkecek„"uÓjc"fÓcfgswct"c"ngu"ugxgu"gurgekÝekvcvu."q"rgt"gpvkvcvu"ugpug" pko"fg"
lucre la naturalesa de les quals determini que els habitatges hagin d’ésser assignats
als socis o partícips. Aquí la necessitat de publicitat i transparència s’articula amb
referència a la captació de nous socis per a les entitats de nova constitució i, per
al cas de fases o promocions d’entitats ja existents amb llistes de preinscripcions,
nc"fkurqukek„"vtcpukv”tkc"guogpvc"nc"rquukdknkvcv"swg"nc"eqqrgtcvkxc"eqowpkswk"ngu"
rtgkpuetkrekqpu"cn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"rgt"c"
nnwt"kpuetkrek„0"NÓcflwfkecek„"Ýpcn"fgnu"jcdkvcvigu."gp"cswguvu"ecuqu."tguvc"nkokvcfc"
als socis ja inscrits inicialment.
Gn"ecr vqn"KX"gu"fgfkec"cnu"ftgvu"fÓcfswkukek„"rtghgtgpv"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"
ecvcncpgu"cod"tgncek„"cnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"k"c"ngu"ictcpvkgu"guvcdngtvgu"
rgt"cn"eqttgevg"gzgtekek"fgnu"fkvu"ftgvu0"Cod"cswguvc"Ýpcnkvcv."nc"Nngk"tgiwnc"fg"ocpgtc"
innovadora els drets d’adquisició preferent i retracte en les segones transmissions i les
successives, tot explicitant que la contraprestació que ha d’abonar l’Administració no
rqv"uwrgtct"gn"rtgw"o zko"pqtocvkxcogpv"guvcdngtv0"K."cvﬂu"swg"nc"Ýpcnkvcv"¿nvkoc"fgn"
sistema és evitar transmissions fraudulentes i permetre recuperar i ampliar el parc
fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"rgt"c"hgt"htqpv"c"ngu"pgeguukvcvu"gzkuvgpvu."nc"pqxc"
tgiwncek„"cfogv"nc"rquukdknkvcv"swg"nÓCfokpkuvtcek„"gzgtegkzk"gnu"ftgvu"gp"dgpgÝek"fg"
tercers, ja sigui un ens instrumental, una entitat sense ànim de lucre dedicada a l’allotjament social o una persona inscrita en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb
Rtqvgeek„"QÝekcn0"Vcodﬁ"uÓgzrnkekvc"swg"nc"uwdlgeek„"cnu"ftgvu"fÓcfswkukek„"rtghgtgpv"
k"fg"tgvtcevg"gu"ocpvﬁ"cn"nncti"fg"vqv"gn"vgtokpk"fg"swcnkÝecek„"fg"nÓjcdkvcvig"eqo"c"
protegit. Finalment, en relació amb les persones ocupants dels habitatges protegits,
gn"ecr vqn"X"guvcdngkz"nÓgurgekÝekvcv"fgn"fgupqpcogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo"c"kpuvtwogpv"
gÝekgpv"fÓcevwcek„"fcxcpv"fgvgtokpcfgu"eqpfwevgu"cp”ocngu0
XKK
Gn"tﬂiko"ucpekqpcfqt"ﬁu"qdlgevg"fg"tgiwncek„"gp"gn"v vqn"XK."swg"guvcdngkz"swg."
amb caràcter general, les funcions inspectores de l’Administració s’han de poder
dur a terme amb garanties i reconeix el valor probatori de l’actuació dels agents
dedicats a aquesta funció, que han de poder tenir accés als immobles per a fer les
actuacions que els corresponen.
Les mesures sancionadores aplicables no es redueixen a la tradicional multa,
sinó que també inclouen la possibilitat de clausurar un immoble, inhabilitar els
infractors o suspendre la inscripció dels agents immobiliaris en el registre creat a
aquest efecte. A més, es regula la possibilitat d’adoptar mesures provisionals que
rgtogvkp"cuugiwtct"nÓgÝe ekc"fg"nc"tguqnwek„"Ýpcn"fg"nÓgzrgfkgpv"ucpekqpcfqt0
Ngu"kphtceekqpu"gu"encuukÝswgp"gp"oqnv"itgwu."itgwu"k"nngwu."k"rgt"c"ecfcuewp"
d’aquests graus s’estableix una llista de conductes que han de permetre aconseguir
un major rigor en l’actuació dels particulars en matèria d’habitatge.
XKKK
La Llei dedica una atenció especial a la col·laboració necessària de professionals
de notaries i registres de la propietat, en compliment de llurs funcions públiques i en
garantia de l’exercici correcte dels drets i les obligacions establerts per la Llei. Per a
hceknkvct"nc"vcuec"fÓcswguvgu"rgtuqpgu."gn"v vqn"XKK"hc"wpc"tgncek„"fgnu"uwr”ukvu"gp"swﬂ"
és especialment necessari llur coneixement i control per a evitar que es produeixin
transmissions o cessions d’ús que no respectin els preceptes legals i es facin al marge
del control administratiu establert en defensa de l’interès general.
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Entre les disposicions addicionals, cal destacar la relativa a la necessitat que
nÓGuvcv"cfqrvk"oguwtgu"swg"eqpvtkdwgkzkp"c"eqornkt"oknnqt"gnu"qdlgevkwu"k"ngu"Ýnalitats de la Llei; mesures que van des de la regulació de l’activitat professional
fgnu"cigpvu"xkpewncvu"cod"nÓjcdkvcvig"Ýpu"c"curgevgu"fg"Ýuecnkvcv."swg"gu"eqpukfgtgp"pgeguuctku"rgt"c"rqvgpekct"gn"rcrgt"fg"nÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"k"
la rehabilitació dels habitatges, i també la plena assumpció per aquesta llei, en
gn"ugw" odkv"gurge Ýe"fÓcrnkecek„."fg"ngu"oguwtgu"fg"hqogpv"fg"ngu"eqqrgtcvkxgu"
c"swﬂ"hcp"tghgtﬂpekc"vcpv"nc"ugxc"ngikuncek„"gurge Ýec"eqo"cnvtgu"fkurqukekqpu."
d’acord amb el mandat d’adequació legislativa i de foment de les dites societats
que estableixen l’article 129.2 de la Constitució i l’article 124 de l’Estatut d’autonomia. Així mateix, es compromet la creació d’un observatori de l’hàbitat i la
ugitgicek„"wtdcpc"eqo"c"gurck"fÓcp nkuk"k"xcnqtcek„"fg"nc"tgcnkvcv"uqekcn"k"geqp”okec"
en matèria d’habitatge.
Ngu"fkurqukekqpu"vtcpukv”tkgu"kpekfgkzgp"gp"s¯guvkqpu"eqo"gnu"nnkpfctu"fg"uqdtgqewrcek„"crnkecdngu"ogpvtg"pq"jk"jcik"wp"fgurngicogpv"tgincogpvctk"gurge Ýe."gn"
tﬂiko"lwt fke"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"lc"swcnkÝecvu."ngu"gurgekÝekvcvu"
gp"ngu"rtqoqekqpu"fg"eqqrgtcvkxgu"q"ngu"pqtogu"vtcpukv”tkgu"crnkecdngu"cn"rtqegfkment sancionador.
VëVQN"RTGNKOKPCT
Disposicions generals
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquesta llei és regular el dret a l’habitatge, entès com el dret de tota
persona a accedir a un habitatge digne que sigui adequat, en les diverses etapes de
nc"xkfc"fg"ecfcue¿."c"nc"ukvwcek„"hcoknkct."geqp”okec"k"uqekcn"k"c"nc"ecrcekvcv"hwpekonal. Amb vista a regular aquest dret constitucional i estatutari, i amb l’objecte de
garantir-ne una major efectivitat, aquesta llei:
a) Estableix el conjunt d’actuacions, drets i obligacions dels agents públics,
privats i socials implicats en el sector de l’habitatge i assigna competències en
aquesta matèria.
d+" FgÝpgkz"ngu"rqn vkswgu"fÓjcdkvcvig"k"gnu"kpuvtwogpvu"fg"rncpkÝecek„"k"rtqitcmació per a aplicar-les.
c) Fixa els paràmetres de qualitat i d’accessibilitat dels habitatges i les mesures
per a garantir-ne el bon ús, la conservació i la rehabilitació.
d) Estableix mesures per a assegurar la protecció dels consumidors i usuaris
d’habitatges i la transparència del mercat immobiliari.
g+" FgÝpgkz."cod"tghgtﬂpekc"c"nc"ocvﬂtkc"qdlgevg"fÓcswguvc"nngk."gnu"ftgvu."gnu"fgwtgu"
i els criteris que han d’ésser respectats en l’exercici de les activitats de promoció,
construcció, transacció i administració d’habitatges.
f) Estableix el règim jurídic i les condicions d’adjudicació, gestió i control dels
jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."vcpv"rtkxcvu"eqo"r¿dnkeu."k"gp"tgiwnc"gn"rtqxg•ogpv"
i altres actuacions susceptibles de protecció.
g) Estableix mesures d’intervenció administrativa i el règim sancionador.
Article 2
Finalitats
Ngu"Ýpcnkvcvu"fÓcswguvc"nngk"u„p<
a) Fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat, establert per la Constitució
i per l’Estatut, i la resta de drets constitucionals connexos.
b) Establir criteris per a assegurar la coherència de les actuacions públiques i
privades de promoció i rehabilitació d’habitatges amb les polítiques públiques de
fgugpxqnwrcogpv"geqp”oke."uqekcn"k"wtdcp uvke0
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e+" Ictcpvkt"swg"gnu"jcdkvcvigu"k"gnu"gngogpvu"eqowpu"fgnu"gfkÝeku"fg"swﬂ"hqtogp"
rctv"eqorngkzgp"gnu"tgswkukvu"fg"swcnkvcv"rgtvkpgpvu."Ýzct"gnu"etkvgtku"rgt"c"guvcdnkt"
gnu"tgswkukvu"swg"jcp"fg"eqornkt"ngu"gfkÝecekqpu"cod"¿u"tgukfgpekcn"cod"tgncek„"c"
la cohesió social i al respecte al medi ambient i vetllar perquè l’entorn urbà en què
s’integren sigui digne i adequat.
d) Impulsar la conservació, la rehabilitació, la reforma i la renovació del parc
d’habitatges.
g+" Rtqvgikt"gnu"ftgvu"fgnu"eqpuwokfqtu"k"wuwctku"fÓjcdkvcvigu"Ýzcpv"ngu"tgingu"
swg"jcp"fg"eqornkt"gnu"cigpvu"swg"kpvgtxgpgp"gp"nc"rtqoqek„."nÓgfkÝecek„."gn"ocpvgpkogpv."nc"tghqtoc"k"nc"tgjcdknkvcek„"fgnu"jcdkvcvigu"k"fgnu"gfkÝeku"k"guvcdnkpv"ngu"
normes a què s’han de sotmetre les parts en les relacions jurídiques de transmissió,
¿u"k"vkpgp›c"fgnu"jcdkvcvigu0
f) Promoure l’eradicació de qualsevol discriminació en l’exercici del dret a
l’habitatge, per mitjà de l’establiment de mesures d’acció positiva en favor de colngevkwu"xwnpgtcdngu"k"fg"nc"rgpcnkv¦cek„"fg"eqpfwevgu"fkuetkokpcv”tkgu"gp"nÓceeﬁu"c"
l’habitatge.
i+" Cuuqnkt"wpc"qhgtvc"ukipkÝecvkxc"fÓjcdkvcvigu"fguvkpcvu"c"rqn vkswgu"uqekcnu."egpvtcfc"
gurgekcnogpv"gp"ngu"fkhgtgpvu"oqfcnkvcvu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."swg"ukiwk"
territorialment equilibrada, s’adapti a la diversitat de situacions personals i familiars, a
nc"fkxgtukvcv"fg"ecrcekvcvu"hwpekqpcnu"k"c"nc"fkxgtukvcv"vgttkvqtkcn."wtdcpc"k"uqekqgeqp”okec"
swg"nc"lwuvkÝswgp"k"rtguvk"wpc"cvgpek„"gurgekcn"cnu"eqnángevkwu"swg"rcvgkzgp"gzenwuk„"q"tkue"
d’exclusió, per raons estructurals o conjunturals, en l’accés al mercat de l’habitatge.
h) Promoure la diversitat i la cohesió socials en els barris i els sectors residencials de les ciutats i els pobles, com a garantia d’una adequada integració en l’entorn
wtd ."k"rtgxgpkt"hgp”ogpu"fg"ugitgicek„."gzenwuk„."fkuetkokpcek„"q"cuugvlcogpv"
rgt"tcqpu"uqekqgeqp”okswgu."fgoqit Ýswgu."fg"iﬂpgtg."ewnvwtcnu."tgnkikqugu"q"fg"
qualsevol altra mena.
i) Delimitar el contingut de la funció social de la propietat dels habitatges i idenvkÝect"k"eqttgikt"ngu"ukvwcekqpu"fÓkpeqornkogpv"fÓcswguvc"hwpek„"uqekcn0
j) Potenciar la participació de les cooperatives d’habitatges i de les entitats de
caràcter social i assistencial en les polítiques d’habitatge, en actuacions de promoció,
construcció, conservació, rehabilitació i renovació del parc d’habitatges i en tasques
d’administració i gestió dels habitatges.
Article 3
FgÝpkekqpu
Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per:
c+" Jcdkvcvig<"vqvc"gfkÝecek„"Ýzc"fguvkpcfc"c"tgukfkt/jk"rgtuqpgu"h ukswgu"q"gortcfc"
cod"cswguv"Ý."kpenququ"gnu"gurcku"k"gnu"ugtxgku"eqowpu"fg"nÓkooqdng"gp"swﬂ"guv "ukvwcv"
i els annexos que hi són vinculats, si té acreditat el compliment de les condicions
fÓjcdkvcdknkvcv"swg"Ýzc"cswguvc"nngk"k"nc"pqtocvkxc"swg"nc"fgurngiwk"k"eqorngkz"nc"
funció social d’aportar a les persones que hi resideixen l’espai, les instal·lacions i
els mitjans materials necessaris per a satisfer llurs necessitats personals ordinàries
d’habitació.
b) Habitatge principal: l’habitatge que consta com a domicili en el padró municipal.
c) Habitatge secundari o de segona residència: l’habitatge emprat de manera
intermitent o en estades temporals.
d) Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense
ecwuc"lwuvkÝecfc."rgt"wp"vgtokpk"fg"oﬁu"fg"fqu"cp{u0"C"cswguv"ghgevg."u„p"ecwugu"
lwuvkÝecfgu"gn"vtcunncv"rgt"tcqpu"ncdqtcnu."gn"ecpxk"fg"fqokeknk"rgt"wpc"ukvwcek„"fg"
dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua
de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial
pendent de resolució.
e) Habitatge sobreocupat: l’habitatge en què s’allotgen un nombre excessiu de
persones, en consideració als serveis de l’habitatge i als estàndards de superfície
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rgt"rgtuqpc"Ýzcvu"c"Ecvcnwp{c"eqo"c"eqpfkekqpu"fÓjcdkvcdknkvcv0"Ug"pÓgzegrvwgp"
ngu"wpkvcvu"fg"eqpxkxﬂpekc"xkpewncfgu"rgt"nnc›qu"fg"rctgpvkw."uk"nÓgzeﬁu"fÓqewrcek„"
no comporta incompliments manifestos de les condicions exigibles de salubritat i
higiene ni genera problemes greus de convivència amb l’entorn.
f) Infrahabitatge: l’immoble que, tot i que no té cèdula d’habitabilitat ni compleix
les condicions per a obtenir-la, es destina a habitatge.
i+" Tgjcdknkvcek„<"gn"eqplwpv"fÓqdtgu"fg"ect evgt"igpgtcn"swg."ugpug"oqfkÝect"nc"
eqpÝiwtcek„"ctswkvgev”pkec"inqdcn"fÓwp"gfkÝek"fÓjcdkvcvigu"q"wp"jcdkvcvig."gp"oklloren la qualitat pel que fa a les condicions de seguretat, funcionalitat, accessibilitat
k"gÝekﬂpekc"gpgtiﬂvkec0
h) Gran rehabilitació: el conjunt d’obres que consisteixen en l’enderrocament
fÓwp"gfkÝek"ucnxcpv/pg"¿pkecogpv"ngu"hc›cpgu"q"eqpuvkvwgkzgp"wpc"cevwcek„"inqdcn"
swg"chgevc"nÓguvtwevwtc"q"nÓ¿u"igpgtcn"fg"nÓgfkÝek"q"nÓjcdkvcvig"tgjcdknkvcv0
i) Habitatge d’inserció: l’habitatge gestionat per administracions públiques o per
entitats sense afany de lucre que, en règim de lloguer o sota altres formes d’ocupació,
es destina a atendre persones que requereixen una atenció especial.
j) Habitatge dotacional públic: l’habitatge destinat a satisfer les necessitats
vgorqtcnu"fg"rgtuqpgu"cod"fkÝewnvcvu"fÓgocpekrcek„"q"swg"tgswgtgkzgp"ceqnnkogpv"
o assistència residencial, com ara els joves, la gent gran, les dones víctimes de la
violència de gènere, els immigrants, les persones separades o divorciades que hagin
perdut el dret a l’ús de l’habitatge compartit, les persones pendents de reallotjament
per operacions públiques de substitució d’habitatges o per actuacions d’execució
del planejament urbanístic o els sense llar. La superfície d’aquests habitatges és
determinada per les necessitats que s’han de satisfer. Poden ésser considerats habitatges dotacionals públics els destinats a estades de curta durada de persones amb
necessitat d’acompanyament per a assegurar-ne la inserció social, amb tipologies i
fkuugp{u"swg"gp"rgtogvkp"nÓ¿u"eqorctvkv"rgt"rgtuqpgu"ugpug"nnc›qu"hcoknkctu0
m+" Ocuqxgtkc"wtdcpc<"gn"eqpvtcevg"gp"xktvwv"fgn"swcn"gnu"rtqrkgvctku"fÓwp"jcdkvcvig"
en cedeixen l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que els cessionaris n’assumeixin
les obres de rehabilitació i manteniment.
l) Habitatge d’ús turístic: l’habitatge l’ús del qual els propietaris, amb l’autorització de l’administració competent, cedeixen a tercers en condicions d’immediata
disponibilitat per a una estada de temporada, en règim de lloguer o sota qualsevol
cnvtc"hqtoc"swg"kornkswk"eqpvtcrtguvcek„"geqp”okec0"Gnu"eguukqpctku"pq"rqfgp"
convertir l’habitatge en llur domicili principal ni secundari.
o+" Ugpug"nnct<"nc"rgtuqpc"q"nc"wpkvcv"fg"eqpxkxﬂpekc"cod"ocpecp›c"ocpkhguvc"
d’un habitatge digne i adequat, ja que no disposa d’un domicili, viu al carrer o viu en
un espai no apte com a habitatge, d’acord amb el que estableix aquesta llei, i pateix
nÓgzenwuk„"uqekcn"ghgevkxc"c"ecwuc"fg"dcttgtgu"uqekcnu"q"fg"fkÝewnvcvu"rgtuqpcnu"rgt"
c"xkwtg"fg"ocpgtc"cwv”pqoc0"Vcodﬁ"vgpgp"nc"eqpfkek„"fg"ugpug"nnct"ngu"rgtuqpgu"
que han estat objecte d’un procés de desnonament motivat per la impossibilitat
acreditada de satisfer el lloguer.
n) Cohesió social, des de la perspectiva de l’habitatge: el conjunt de condicions
constructives i d’atribució dels habitatges que permeten la diversitat social sobre el
vgttkvqtk."okvlcp›cpv"nÓgzkuvﬂpekc"fÓwp"rcte"fÓjcdkvcvigu"c"rtgw"cuugswkdng"uwÝekgpv"rgt"
c"vqvu"gnu"ugiogpvu"fg"rqdncek„"k"nc"Ýzcek„"fg"etkvgtku"fÓcflwfkecek„"fgnu"jcdkvcvigu"
protegits que evitin la segregació espacial. La cohesió social comporta la barreja de
l’ús residencial amb altres usos urbanístics i la barreja dels habitatges amb protecció
qÝekcn"cod"gnu"cnvtgu"jcdkvcvigu."vcpv"gp"gnu"pqwu"fgugpxqnwrcogpvu"wtdcp uvkeu"eqo"
en els processos de renovació urbana. Si l’habitatge és en un nucli de població, és
també condició de cohesió social que tingui un entorn urbanitzat, accessible per a
tothom, independentment de la diversitat de capacitats funcionals, i equipat, en els
vgtogu"k"cod"ngu"eqpfkekqpu"swg"guvcdngkzgp"nc"ngikuncek„"k"nc"rncpkÝecek„"vgttkvqtkcnu"
i urbanístiques. Aquest entorn ha de fer possible la mobilitat, les relacions socials
i laborals i l’accés als serveis bàsics per a garantir l’efectivitat dels drets i deures
constitucionals i estatutaris.
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q+" Uquvgpkdknkvcv<"gn"eqplwpv"fg"eqpfkekqpu"swg"hceknkvgp"nÓ¿u"gÝekgpv"fg"ocvgtkcnu"
gp"nÓgfkÝecek„="nÓguvcnxk="nÓ¿u"gÝekgpv"fg"ngu"gpgtikgu"k"gnu"tgewtuqu="nc"okpkokv¦cek„"
i la gestió dels residus domèstics i de les emissions, i, en general, totes les mesures
qtkgpvcfgu"c"nÓgeqgÝekﬂpekc"fgnu"jcdkvcvigu."gnu"gfkÝeku"fÓjcdkvcvigu."ngu"guvcpegu"k"
els espais comuns que els integren i les seves instal·lacions.
Article 4
Servei d’interès general
1. El conjunt d’activitats vinculades amb el proveïment d’habitatges destinats a
rqn vkswgu"uqekcnu"gu"eqpÝiwtc"eqo"wp"ugtxgk"fÓkpvgtﬂu"igpgtcn"rgt"c"cuugiwtct"wp"
habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans.
2. Als efectes de l’homologació amb la normativa europea en matèria d’habitatge,
tenen la condició d’habitatges socials"gnu"jcdkvcvigu"swg"cswguvc"nngk"fgÝpgkz"eqo"c"
destinats a polítiques socials, tant si són resultat de processos de nova construcció o de
rehabilitació com si s’obtenen en virtut de programes socials de mediació i cessió.
Article 5
Compliment de la funció social
1. L’exercici del dret de propietat ha de complir la seva funció social.
2. Hi ha incompliment de la funció social de la propietat d’un habitatge o un
gfkÝek"fÓjcdkvcvigu"gp"gn"uwr”ukv"swg<
a) Els propietaris incompleixin el deure de conservació i rehabilitació de l’hadkvcvig."ugortg"swg"ckz”"eqorqtvk"wp"tkue"rgt"c"nc"ugiwtgvcv"fg"ngu"rgtuqpgu"k"ugÓnu"
jcik"ictcpvkv."uk"gp"fgoquvtgp"nc"pgeguukvcv."gnu"clwvu"r¿dnkeu"uwÝekgpvu"rgt"c"chtqpvct"
el cost de la conservació o la rehabilitació de l’habitatge.
d+" NÓjcdkvcvig"q"nÓgfkÝek"fÓjcdkvcvigu"guvkiwkp"fguqewrcvu"fg"ocpgtc"rgtocpgpv"
k"kplwuvkÝecfc."gp"ngu"eqpfkekqpu"guvcdngtvgu"rgt"nÓctvkeng"64080
c) L’habitatge estigui sobreocupat.
f+" Pq"gu"fguvkpk."uk"ﬁu"wp"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."c"tgukfﬂpekc"jcdkvwcn"k"
permanent dels propietaris.
3. Per a garantir el compliment de la funció social de la propietat d’un habitatge o
wp"gfkÝek"fÓjcdkvcvigu."ngu"cfokpkuvtcekqpu"eqorgvgpvu"gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig"jcp"
d’arbitrar les vies positives de foment i concertació a què fa referència el títol III, i
rqfgp"guvcdnkt"vcodﬁ"cnvtgu"oguwtgu."kpenqugu"ngu"fg"ect evgt"Ýuecn."swg"rtqrkek•p"
el compliment de la dita funció social i en penalitzin l’incompliment.
4. El departament competent en matèria d’habitatge i les administracions locals han d’actuar coordinadament en la delimitació i la declaració dels àmbits o
les situacions aïllades en què es produeixi incompliment de la funció social de la
propietat d’un habitatge, i en la determinació i l’execució de les mesures legalment
establertes que calgui adoptar.
Article 6
Acció pública
Tots els ciutadans, en exercici de l’acció pública en matèria d’habitatge, poden
gzkikt"fcxcpv"gnu"”ticpu"cfokpkuvtcvkwu"k"fcxcpv"nc"lwtkufkeek„"eqpvgpekquc"cfokpkutrativa el compliment de la legislació en matèria d’habitatge i de les disposicions i
les mesures establertes pel planejament urbanístic referides a l’habitatge.
TÍTOL I
De les competències en matèria d’habitatge
Article 7
Competències de la Generalitat
1. L’Administració de la Generalitat ha de contribuir a garantir el dret a l’habivcvig0"Cod"cswguvc"Ýpcnkvcv."gzgtegkz"ngu"eqorgvﬂpekgu"swg"rgtogvgp"cuugiwtct"nc"
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preservació efectiva dels interessos generals en matèria d’habitatge, la coordinació
amb l’actuació dels ens locals, amb respecte pel principi de subsidiarietat, i la concertació i la col·laboració amb els agents d’iniciativa social i privada que actuen
sobre el mercat d’habitatge protegit i lliure.
40" NÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv."okvlcp›cpv"gn"fgrctvcogpv"eqorgvgpv"gp"
ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig."gzgtegkz"ngu"eqorgvﬂpekgu"rt”rkgu"gp"cswguv" odkv."hqogpvc"
nÓceek„"fgnu"gpu"nqecnu."eqqrgtc"gp"nÓgzgtekek"fg"nnwtu"eqorgvﬂpekgu"k."gp"uwr”ukvu"fÓkpactivitat o d’incompliment, subroga l’exercici de les facultats corresponents d’acord
cod"gn"swg"guvcdngkz"nc"ngikuncek„"fg"tﬂiko"nqecn0"Vqv"ckz”"jq"hc"ugpu"rgtlwfkek"fg"ngu"
competències que aquesta llei reconeix a altres departaments de la Generalitat.
3. L’exercici proporcionat de les competències en matèria d’habitatge exigeix que
nc"rctvkekrcek„"fgnu"gpu"nqecnu"ukiwk"uwÝekgpv"k"swg"nnwtu"kpvgtguuqu"gp"gnu"rtqeguuqu"
de presa de decisions es ponderin d’una manera objectiva i acurada.
Article 8
Competències locals
1. Els ens locals, sota el principi d’autonomia per a la gestió de llurs interessos,
exerceixen les competències d’habitatge d’acord amb el que estableixen la legislació
de règim local, la legislació urbanística i aquesta llei, sens perjudici de la capacitat de
subscriure convenis i concertar actuacions amb altres administracions i agents d’iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d’habitatge protegit i lliure.
2. A més de les competències de promoció i gestió que els reconeix la legislació
fg"tﬂiko"nqecn."gnu"gpu"nqecnu"rqfgp"eqpegtvct"rqn vkswgu"rt”rkgu"fÓjcdkvcvig"cod"
l’Administració de la Generalitat, en el marc dels instruments locals i supralocals
fg"rncpkÝecek„"swg"guvcdngkzgp"cswguvc"nngk"k"nc"ngikuncek„"wtdcp uvkec."k"rqfgp"fgocpct"nc"etgcek„"fg"eqpuqteku"q"qÝekpgu"nqecnu"fÓjcdkvcvig"rgt"c"nc"iguvk„"eqplwpvc"
de funcions i serveis vinculats a l’habitatge.
3. Els ens locals que, per llur dimensió o per manca de recursos, no puguin
exercir plenament les competències en matèria d’habitatge poden sol·licitar a les
administracions d’àmbit territorial superior la prestació d’assistència tècnica,
Ýpcpegtc"k"lwt fkec0
60" Gnu"gpu"nqecnu"nc"fkogpuk„"fgnu"swcnu"gnu"fkÝewnvk"nÓgzgtekek"gÝekgpv"fg"ngu"
competències que aquesta llei els atribueix sobre el control de la qualitat del parc
immobiliari, sobre la igualtat en l’accés i l’ocupació dels habitatges i sobre les activitats de control i sanció poden encarregar a un altre ens local o al departament
competent en matèria d’habitatge que faci les gestions vinculades a aquestes competències, d’acord amb el que estableix l’article 15 de la Llei de l’Estat 30/1992, del
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Article 9
El Consell Assessor de l’Habitatge
1. El Consell Assessor de l’Habitatge és l’organisme consultiu i assessor de la
Generalitat en matèria d’habitatge. És adscrit al departament competent en matèria
d’habitatge. Li corresponen les funcions següents:
a) Fer propostes i suggeriments sobre qualsevol assumpte en matèria d’habitatge.
b) Elaborar els informes i els dictàmens que li sol·liciti el conseller o consellera
del departament competent en matèria d’habitatge sobre els instruments de planiÝecek„"k"rtqitcocek„"k"uqdtg"gnu"rtqlgevgu"fg"nngk"k"gnu"rtqlgevgu"fg"rncpu"gp"ocvﬂtkc"
d’habitatge.
c) Les que li atribueixi la normativa d’habitatge.
2. Als efectes del que estableix l’article 64 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, els projectes de disposició general en matèria d’habitatge s’han de
sotmetre a informació pública o a audiència del Consell Assessor de l’Habitatge.
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3. El Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en
matèria d’habitatge, ha de determinar la composició i el funcionament del Consell
Assessor de l’Habitatge.
4. En el Consell Assessor de l’Habitatge hi han d’estar representats: l’Administració de la Generalitat i l’Administració local; els consumidors i usuaris; el Consell
Pcekqpcn"fg"nc"Lqxgpvwv"fg"Ecvcnwp{c="gnu"cigpvu"uqekcnu"ukpfkecnu"k"gortguctkcnu="
les associacions de veïns; els col·lectius professionals d’arquitectes, aparelladors i
enginyers industrials, entre altres; els col·lectius empresarials vinculats a la construcció i la promoció d’habitatges i els agents vinculats al sector de l’habitatge;
les associacions de promotors públics d’habitatges; la Federació de Cooperatives
d’Habitatges de Catalunya, i les organitzacions sense ànim de lucre que es dediquin
principalment a la promoció del dret a l’habitatge de col·lectius desfavorits.
5. En la composició del Consell Assessor de l’Habitatge s’ha de tendir a la paritat
de gènere.
6. El president o presidenta del Consell Assessor de l’Habitatge és el conseller
o consellera del departament competent en matèria d’habitatge.
TÍTOL II
Fg"nc"rncpkÝecek„"vgttkvqtkcn"k"nc"rtqitcocek„"gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 10
Concepte
30" Nc"rncpkÝecek„"k"nc"rtqitcocek„"fÓjcdkvcvig"uÓqtkgpvgp"c"nc"fgvgtokpcek„"fgnu"
eqpvkpiwvu"uqekcnu"fg"nÓ¿u"tgukfgpekcn"fgn"u”n"gp"gn"octe"fgn"rncpglcogpv"vgttkvqtkcn"
igpgtcn"k"rctekcn."kfgpvkÝecpv"k"rtgugtxcpv"gnu"kpvgtguuqu"igpgtcnu"tgncekqpcvu"cod"
nÓjcdkvcvig"k"egtecpv"gn"fgugpxqnwrcogpv"uquvgpkdng"geqp”oke."codkgpvcn"k"uqekcn."
per a corregir els desequilibris que el mercat produeix en implantar usos sobre el
territori i per a millorar la qualitat de vida del conjunt de la població.
2. La planificació i la programació d’habitatge poden ésser elaborades per
nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv."okvlcp›cpv"gn"fgrctvcogpv"eqorgvgpv"gp"ocvﬂria d’habitatge, o pels ens locals, que les han de concertar prèviament amb el dit
departament.
Article 11
Kpuvtwogpvu"fg"rncpkÝecek„"k"rtqitcocek„"fÓjcdkvcvig
30" Gnu"kpuvtwogpvu"fg"rncpkÝecek„"k"rtqitcocek„"fÓjcdkvcvig"jcp"fg"eqpetgvct."
fkpu"fg"nÓ odkv"swg"gnu"eqttgurqpiwk."nÓcrnkecek„"fg"nÓqdlgevg"k"ngu"Ýpcnkvcvu"fÓcswguvc"
llei, establint directrius, objectius temporals, propostes operatives, indicadors de
control, llindars de sostenibilitat, recomanacions i normes d’aplicació directa.
40" Gnu"kpuvtwogpvu"fg"rncpkÝecek„"k"rtqitcocek„"fÓjcdkvcvig"u„p"gnu"ugi¯gpvu<
a) El Pla territorial sectorial d’habitatge i els seus instruments de desenvolupament parcial.
b) Els programes supralocals d’habitatge.
c) Els plans locals d’habitatge.
3. Si no es compleix el que estableixen els plans i els programes a què fa referència l’apartat 2, el conseller o consellera del departament competent en matèria
d’habitatge, amb el requeriment i la declaració d’incompliment previs d’acord amb
la legislació local aplicable, els pot subrogar, adoptant les mesures necessàries per al
compliment de l’obligació, en substitució dels ens locals. Si s’incompleix l’aplicació
d’actuacions urbanístiques, el departament competent en matèria d’habitatge ha
d’instar el departament competent en matèria urbanística perquè els subrogui.
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Article 12
El Pla territorial sectorial d’habitatge
1. El Pla territorial sectorial d’habitatge constitueix el marc orientador
per a l’aplicació a tot el territori de Catalunya de les polítiques que estableix
aquesta llei. Aquest pla ha de desplegar el Pla territorial general de Catalunya,
ha d’ésser coherent amb els plans territorials parcials i els plans directors tertkvqtkcnu"rgt"c"hceknkvct/pg"gn"eqornkogpv"k"jc"fg"lwuvkÝect"gzrtguucogpv"gn"ugw"
grau d’adequació.
2. El Pla territorial sectorial d’habitatge ha de contenir una estimació de les
pgeguukvcvu."gnu"fﬂÝekvu"k"gnu"fgugswknkdtku"gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig0"Gp"cswguv"ugpvkv."
aquest pla ha d’incloure, entre d’altres, les dades següents:
c+" Nc"swcpvkÝecek„"fgn"u”n"tgukfgpekcn"gp"swﬂ"gu"rqfgp"hgt"pqwu"fgugpxqnwrcments.
d+" Nc"swcpvkÝecek„"fgn"u”n"tgukfgpekcn"etgcv"gnu"fcttgtu"fgw"cp{u0
e+" Nc"swcpvkÝecek„."kfgpvkÝecek„"fg"nc"vkrqnqikc"k"fgvgtokpcek„"fg"nc"ukvwcek„"
uqdtg"gn"vgttkvqtk"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
f+" Nc"swcpvkÝecek„"fg"ngu"fkxgtugu"oqfcnkvcvu"fÓ¿u"fgnu"jcdkvcvigu"*rtkpekrcn."
secundari i buit) i de les respectives evolucions previsibles.
g+" Nc"swcpvkÝecek„"fgnu"u”nu"k"gnu"gfkÝeku"fÓcfokpkuvtcekqpu"q"gortgugu"r¿dnkques desocupats que es poden destinar a habitatge vinculat a polítiques d’habitatge
social.
h+" NÓcp nkuk"fg"ngu"fcfgu"fgoqit Ýswgu"d ukswgu"tgncekqpcfgu"cod"nÓjcdkvcvig."
especialment amb relació als col·lectius vulnerables, que inclouen els joves majors
d’edat empadronats amb els pares, les dones víctimes de la violència de gènere, els
immigrants i els sense llar, i també, singularment, amb relació a la prevenció de la
segregació espacial de la població amb discapacitats.
i+" NÓcp nkuk"fg"ngu"fcfgu"uqdtg"nÓguvcv"fgn"rcte"gfkÝecv"k"fg"ngu"pgeguukvcvu"fg"ocpteniment, millorament o substitució, amb una atenció especial per les situacions i
els processos d’infrahabitatge.
3. Amb relació a les dades a què fa referència l’apartat 2, el Pla territorial sectorial
d’habitatge ha d’incloure, entre d’altres, les previsions següents:
a) Les necessitats de sostre dels diversos tipus d’habitatge destinats a polítiques
socials.
d+" Ngu"pgeguukvcvu"fg"uquvtg"fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
c) Les necessitats d’habitatge dotacional públic.
f+" Gnu"etkvgtku"rgt"c"hgt"gn"ugiwkogpv"fg"nÓcrnkecek„"fgn"Rnc"k"rgt"c"oqfkÝect/nq"k"
revisar-tes àrees, el Pla territorial sectorial d’habitatge ha de tenir en compte els
criteris següents: la proporció de persones inscrites en el Registre de Sol·licitants
fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"k"nc"swcpvkvcv"fÓjcdkvcvigu"fkurqpkdngu"k"fg"u”n"
wtdcpkv¦cdng"fkurqpkdng."nc"fgpukvcv"fgoqit Ýec"fg"nc"¦qpc."nc"pgeguukvcv"fÓjcdkvcvig"fgtkxcfc"fg"ngu"ectcevgt uvkswgu"igqit Ýswgu"q"geqp”okswgu"k"gnu"rtgwu"fgnu"
lloguers a la zona.
6. En les àrees a què fa referència l’apartat 5, s’han d’establir programes d’insrgeek„"fgnu"gfkÝeku"tgukfgpekcnu"rgt"c"fgvgevct"nÓgzkuvﬂpekc"fÓjcdkvcvigu"fguqewrcvu"
i per a establir censos de propietats susceptibles d’ésser afectades per les mesures
que estableix l’article 42.
7. El departament competent en matèria d’habitatge ha d’elaborar el Pla territorial
sectorial d’habitatge amb la col·laboració dels altres departaments de la Generalitat
amb competències relacionades, especialment del departament competent en matèria de política territorial, el qual ha d’emetre un informe preceptiu. El procediment
d’elaboració ha de comptar amb la participació de la ciutadania i els ens locals perquè
es puguin conèixer i ponderar els interessos privats i públics relacionats. L’aprovació
inicial i la provisional són competència del conseller o consellera del departament
competent en matèria d’habitatge. Correspon al Govern, un cop escoltat el Consell
Cuuguuqt"fg"nÓJcdkvcvig"k"tgdwv"gn"fkevcogp"fgn"Eqpugnn"fg"Vtgdcnn."Geqp”oke"k"Uqekcn"
de Catalunya, aprovar el Pla i donar-ne compte al Parlament.
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8. El Pla territorial sectorial d’habitatge pot establir determinacions perquè siguin
executades directament o desenvolupades per mitjà de planejament urbanístic.
9. El Pla territorial sectorial d’habitatge es pot concretar i desenvolupar parcialogpv"okvlcp›cpv"rncpu"gurge Ýeu."fÓceqtf"cod"gn"swg"fgvgtokpk"gn"ocvgkz"rnc0
320" Gn"Iqxgtp"jc"fÓguvcdnkt"wpc"n pkc"fg"Ýpcp›cogpv"gurge Ýec."gp"hqtoc"fg"
ogo”tkc"geqp”okec."swg"cuugiwtk"k"eqpetgvk"nc"kpxgtuk„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"rgt"hgt"
ghgevkxgu"ngu"oguwtgu"k"rgt"cvgpftg"gnu"tgswgtkogpvu"cod"e ttgic"geqp”okec"swg"
determini el Pla territorial sectorial d’habitatge.
Article 13
Gnu"rtqitcogu"uwrtcnqecnu"gurge Ýeu"fÓjcdkvcvig
1. El conseller o consellera del departament competent en matèria d’habitatge pot
rtqitcoct"cevwcekqpu"gp"ocvﬂtkc"fg"iguvk„"tgukfgpekcn"fgn"u”n"k"fÓjcdkvcvig"swg"chgevkp"
interessos supralocals, conjuntament amb el departament competent en matèria de
política territorial, si no s’ha aprovat el Pla territorial sectorial d’habitatge i no hi ha
wp"ceqtf"nqecn"rtgxk"okvlcp›cpv"wp"rnc"nqecn"fÓjcdkvcvig."tgiwncv"rgt"nÓctvkeng"36."q"wp"
programa d’actuació urbanística municipal, un pla urbanístic plurimunicipal o un
pla director urbanístic, regulats per la legislació urbanística. Les operacions s’han
de programar per a un temps determinat. Els dits departaments han de procurar
formalitzar convenis amb els ens locals corresponents.
2. L’Administració de la Generalitat pot adquirir terrenys, en qualsevol classe
fg"u”n."fÓceqtf"cod"gn"swg"guvcdngkz"nc"ngikuncek„"wtdcp uvkec0
50" Gn"Iqxgtp"jc"fÓguvcdnkt"wpc"n pkc"fg"Ýpcp›cogpv"gurge Ýec."gp"hqtoc"fg"
ogo”tkc"geqp”okec."swg"cuugiwtk"k"eqpetgvk"nc"kpxgtuk„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"rgt"hgt"
ghgevkxgu"ngu"oguwtgu"k"rgt"cvgpftg"gnu"tgswgtkogpvu"cod"e ttgic"geqp”okec"swg"
fgvgtokpkp"gnu"rtqitcogu"uwrtcnqecnu"gurge Ýeu"fÓjcdkvcvig0
Article 14
Els plans locals d’habitatge
1. Si no hi ha un programa d’actuació urbanística municipal amb un contingut
equiparable, els ajuntaments, per a concertar polítiques d’habitatge amb l’Admipkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"swg"eqorqtvkp"swg"cswguvc"crqtvk"tgewtuqu"geqp”okeu."
han d’aprovar un pla local d’habitatge. En el cas dels municipis de menys de tres
okn"jcdkvcpvu."ﬁu"uwÝekgpv"wp"rnc"nqecn"fÓjcdkvcvig"ukornkÝecv"cod"gn"eqpvkpiwv"swg"
estableix l’apartat 12.
2. Els plans locals d’habitatge determinen les propostes i els compromisos
municipals en política d’habitatge i són la proposta marc per a concertar polítiques
d’habitatge amb l’Administració de la Generalitat.
3. Els plans locals d’habitatge han de contenir els apartats següents:
a) L’anàlisi i la diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi.
b) Els objectius, els programes i les estratègies d’actuació.
e+" NÓcxcnwcek„"geqpqokeqÝpcpegtc"fg"ngu"cevwcekqpu0
4. Els plans locals d’habitatge tenen una vigència de sis anys, sens perjudici que
es pugui ampliar l’anàlisi i plantejar actuacions amb un termini més llarg. Un cop
transcorreguts els sis anys, el pla s’ha de revisar.
5. En l’apartat d’anàlisi i diagnosi, els plans locals d’habitatge han de contenir:
c+" NÓcp nkuk"k"ngu"rtgxkukqpu"fgoqit Ýswgu"k"nc"fkcipquk"fg"ngu"pgeguukvcvu"fÓjcdkvcvig"fg"nc"rqdncek„."cod"nc"kfgpvkÝecek„"fgnu"ugiogpvu"fg"rqdncek„"cod"fkÝewnvcvu"
fÓceeﬁu"q"rtgectkgvcv"gp"nc"vkpgp›c."k"nÓcp nkuk"fg"nc"ukvwcek„"fgnu"ugpug"nnct0
b) L’anàlisi del mercat d’habitatge, amb l’estudi de l’evolució i les tendències de
la construcció d’habitatges al municipi i dels preus de mercat en les modalitats de
compra de primera mà, compra de segona mà i lloguer, i la diagnosi de la població
que resta exclosa del mercat per raó dels seus ingressos.
c) L’anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges,
amb la determinació de la quantitat, les modalitats, el règim d’accés i la iniciativa
r¿dnkec"q"rtkxcfc"fg"ngu"tgugtxgu"fg"uquvtg"rgt"c"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."k"

%JTQPTJDJPOT

1626

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7266"Î";030422:

fg"u”n"swcnkÝecv"q"tgugtxcv"fguvkpcv"cn"ukuvgoc"fÓjcdkvcvig"fqvcekqpcn"swg"guvcdngkz"
la legislació urbanística, i la diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la població.
d) L’anàlisi del parc d’habitatges, la diagnosi de les situacions d’infrahabitatge i
fÓwvknkv¦cek„"cp”ocnc"fgnu"jcdkvcvigu."k"nc"fkcipquk"fgnu"gfkÝeku"fÓjcdkvcvigu"k"fgnu"jcbitatges que no compleixen les condicions de qualitat que estableix aquesta llei.
e) L’anàlisi del potencial d’habitatges dirigits a polítiques socials, en el cas dels
municipis subjectes al mandat de solidaritat urbana que estableix l’article 73.
f) L’anàlisi dels recursos i dels instruments municipals que es fan servir per a
dur a terme les polítiques d’habitatge, i la diagnosi de la necessitat de millorar-los
o ampliar-los.
6. En l’apartat d’objectius i de programes i estratègies d’actuació, els plans locals
d’habitatge han d’incloure:
a) Les línies d’actuació vinculades a la utilització dels instruments de política de
u”n"k"jcdkvcvig"swg"guvcdngkz"nc"ngikuncek„"wtdcp uvkec."cod"wpc"tghgtﬂpekc"gurgekcn"
c"nc"eqpetgek„"q"nÓcwiogpv"fg"ngu"tgugtxgu"rgt"c"jcdkvcvig"rtqvgikv."nc"swcnkÝecek„"
o la reserva de terrenys destinats al sistema urbanístic d’habitatges dotacionals; a
nc"wvknkv¦cek„"fgnu"kpuvtwogpvu"fÓkpvgtxgpek„"uqdtg"nÓgfkÝecek„"k"nÓ¿u"fgn"u”n."k"c"nc"
wvknkv¦cek„"k"nc"iguvk„"fgn"rcvtkoqpk"r¿dnke"fg"u”n"k"jcdkvcvig0
d+" Ngu"n pkgu"fÓcevwcek„"pq"xkpewncfgu"c"nc"rqn vkec"fg"u”n"rgt”"u "c"nc"swcnkvcv"fgn"
parc construït i a la rehabilitació, la utilització i l’ocupació del parc d’habitatges,
kpenqgpv/jk"nc"fgÝpkek„"fg"ngu"rquukdngu" tggu"fg"eqpugtxcek„"k"tgjcdknkvcek„"c"ngu"
quals fa referència l’article 36.
e+" Nc"fgÝpkek„"fg"ngu"rquukdngu" tggu"uwdlgevgu"cnu"ftgvu"fg"vcpvgki"k"tgvtcevg"c"
què fa referència l’article 15.
f+" Gnu"clwvu"cftg›cvu"c"itwru"fg"rqdncek„"cod"fkÝewnvcvu"fÓcnnqvlcogpv"gurgekcnu"
per a lluitar contra l’exclusió social.
g+" Nc"fgÝpkek„"k"nc"rtqitcocek„"fg"ngu"cevwcekqpu"eqpetgvgu"swg"uÓjcp"fg"fwt"c"vgtog"
en els sis anys de vigència del pla, que ha d’establir les característiques tècniques i
geqp”okswgu."gnu"dgpgÝekctku."gnu"cigpvu"iguvqtu"k"nc"rtqitcocek„"vgorqtcn0
h+" Ngu"rtgxkukqpu"fg"swcpvkÝecek„"fgnu"jcdkvcvigu"fguvkpcvu"c"rqn vkswgu"uqekcnu"
d’acord amb la tipologia que estableix l’article 74 per a l’acompliment quinquennal
del mandat de solidaritat urbana, en el cas dels municipis que hi estiguin subjectes,
k"nc"lwuvkÝecek„"fg"nc"eqjgtﬂpekc"cod"tgncek„"c"nÓqdlgevkw"Ýpcn"fg"nÓctvkeng"95030
7. En els municipis que es trobin en alguna de les àrees delimitades pel Pla
territorial sectorial d’habitatge com a susceptibles d’ésser-hi declarats àmbits de
demanda residencial forta i acreditada, els plans locals d’habitatge poden contenir
aquesta declaració, als efectes de l’aplicació del que estableix l’article 42.6.
:0" Gp"nÓcrctvcv"fÓcxcnwcek„"geqpqokeqÝpcpegtc."gnu"rncpu"nqecnu"fÓjcdkvcvig"jcp"
d’establir els mecanismes següents:
c+" Gnu"swg"rgtogvkp"ctvkewnct"nc"iguvk„"fgn"rnc."cpcnkv¦cpv"vcpv"gn"Ýpcp›cogpv"r¿dnke"eqo"gn"rtkxcv"fkurqpkdngu0"Rgn"swg"hc"cn"Ýpcp›cogpv"r¿dnke."uÓjcp"fg"rtqrquct"
gnu"eqortqokuqu"Ýpcpegtu"swg"tgswgtgkzgp"wp"eqpegtv"cod"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"
Generalitat.
b) Els de seguiment i avaluació del desplegament del pla i els d’establiment
d’indicadors de qualitat de la gestió.
;0" Uk"jk"jc"nc"ogo”tkc"uqekcn"swg"tgiwngp"nc"ngikuncek„"wtdcp uvkec"k"nÓctvkeng"42."
el pla local d’habitatge hi ha d’ésser coherent.
10. La tramitació i l’aprovació dels plans locals d’habitatge s’han d’ajustar al que
la legislació de règim local estableix respecte al règim de funcionament i d’adopció
d’acords. La tramitació ha d’incloure un període d’exposició pública i mecanismes
de participació ciutadana. L’aprovació correspon al ple de l’ajuntament.
11. Per a concertar polítiques d’habitatge amb el Govern, l’ajuntament ha de
comunicar l’acord d’aprovació del pla local d’habitatge al departament competent
en matèria d’habitatge i li n’ha de trametre un exemplar. El dit departament pot
requerir a l’ajuntament, de manera motivada, que ampliï la documentació aporta-
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fc"q"swg"oqfkÝswk"gn"rnc"cvgpgpv"gn"eqornkogpv"fg"nc"ngicnkvcv."ngu"fkurqpkdknkvcvu"
pressupostàries i la protecció d’interessos supralocals.
340" Gnu"owpkekrku"fg"ogp{u"fg"vtgu"okn"jcdkvcpvu"rqfgp"eqornkt"nc"Ýpcnkvcv"c"swﬂ"
hc"tghgtﬂpekc"nÓcrctvcv"3"crtqxcpv"wp"rnc"nqecn"fÓjcdkvcvig"ukornkÝecv."gp"gn"swcn"uÓjcp"
d’analitzar i diagnosticar les necessitats d’habitatge de la població, especialment les
fgnu"eqnángevkwu"cod"fkÝewnvcv"fÓceeﬁu."k"uÓjcp"fg"rtqrquct"gnu"qdlgevkwu"k"ngu"n pkgu"
d’actuació per a atendre-les, tenint en compte els instruments que estableix la legislació urbanística i els ajuts i els altres instruments que estableix aquesta llei.
13. Els ajuntaments, per a coordinar les polítiques d’habitatge, poden formular
plans locals d’habitatge d’abast supramunicipal, que han de complir les directrius
següents:
a) La formulació d’un pla local d’habitatge supramunicipal requereix l’acord
unànime dels ajuntaments interessats. L’acord de formulació ha de determinar
l’organisme que l’ha de redactar i les condicions que en regulen la redacció.
b) Les determinacions d’un pla local d’habitatge supramunicipal han de resrgevct"ngu"eqorgvﬂpekgu"k"ngu"cvtkdwekqpu"rt”rkgu"fgnu"gpu"nqecnu."fÓceqtf"cod"ngu"
legislacions sectorials i de règim local.
c) La tramitació d’un pla local d’habitatge supramunicipal s’ha d’adequar al
que estableix l’apartat 10. L’aprovació requereix l’acord unànime dels ajuntaments
afectats.
360" Gn"Iqxgtp"jc"fÓguvcdnkt"wpc"n pkc"fg"Ýpcp›cogpv"gurge Ýec"rgt"c"cvgpftg"
ukvwcekqpu"fg"fkÝewnvcv"lwuvkÝecfc"cod"tgncek„"c"nÓgncdqtcek„"fgnu"rncpu"nqecnu"fÓjcbitatge i ha de fomentar la redacció de plans supramunicipals.
Article 15
Declaració d’àrees subjectes als drets de tanteig i retracte amb relació als objectius
dels plans locals d’habitatge
1. Els municipis, per a complir els objectius dels plans locals d’habitatge i
l’exigència d’incrementar el parc d’habitatges vinculats a polítiques socials que
guvcdngkz"nÓctvkeng"95."rgt"c"hceknkvct"nc"eqpugtxcek„"k"tgjcdknkvcek„"fÓgfkÝeku"k"rgt"
a evitar l’expulsió d’ocupants o altres processos especulatius, poden delimitar
àrees en què es puguin exercir els drets de tanteig i retracte a favor de l’Adokpkuvtcek„"r¿dnkec"uqdtg"gfkÝeku"rnwtkhcoknkctu"ugpegtu"wucvu"rtkpekrcnogpv"
com a habitatge i àrees en què es puguin exercir els drets de tanteig i retracte
a favor de l’Administració pública sobre habitatges concrets. Aquests drets de
tanteig i retracte s’estenen a la transmissió d’accions o participacions socials
de societats mercantils l’objecte de les quals estigui vinculat directament o
indirectament a l’activitat immobiliària i que siguin propietàries d’algun dels
fkvu"gfkÝeku"q"jcdkvcvigu0
2. El Pla territorial sectorial d’habitatge, en funció de la importància de l’activitat immobiliària o de necessitats socials especials, pot proposar una delimitació
fÓ tggu"fg"vcpvgki"k"tgvtcevg"rgt"c"ngu"Ýpcnkvcvu"c"swﬂ"hc"tghgtﬂpekc"nÓcrctvcv"3"q"rqv"
delimitar-les directament, d’acord amb els municipis afectats.
50" Rgt"c"fgÝpkt"ngu"rquukdngu" tggu"uwdlgevgu"cnu"ftgvu"fg"vcpvgki"k"tgvtcevg."gn"owpkekrk."q"gn"Rnc"vgttkvqtkcn"ugevqtkcn"fÓjcdkvcvig."pÓjc"fg"lwuvkÝect"cfgswcfcogpv"ngu"
tcqpu0"Gnu"rncpu"nqecnu"fÓjcdkvcvig"rqfgp"eqpvgpkt"nc"fgÝpkek„"fg"ngu"fkvgu" tggu0
4. Els drets de tanteig i retracte poden ésser exercits per l’Administració pública
sia per compte propi, sia a favor dels promotors a què fa referència l’article 51, sia
a favor dels subjectes a què fa referència l’article 87.3.
70" NÓCfokpkuvtcek„."uk"gzgtegkz"gn"ftgv"fg"vcpvgki"c"hcxqt"fg"vgtegtu."rqv"Ýzct"
unes condicions respecte a l’ús i la dedicació de l’immoble que assegurin que la
seva destinació estigui vinculada a les polítiques socials d’habitatge del municipi.
Aquestes condicions poden consistir a exigir que una part de l’immoble es destini
c"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"q"xkpewncvu"c"rqn vkswgu"uqekcnu."oﬁu"gpnn "fgnu"
percentatges màxims de reserva que estableixen l’article 17 i el Decret legislatiu
1/2005, del 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
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6. En les àrees subjectes als drets de tanteig i retracte, no es poden fer transmissions a cap títol si l’immoble que es pretén transmetre es destina a habitatge o, en
gn"ecu"fÓgfkÝeku"ugpegtu."c"wp"¿u"rtkpekrcn"fÓjcdkvcvig"k"pq"eqorngkz"pk"rqv"eqornkt."
amb les obres de rehabilitació pertinents, les condicions d’habitabilitat exigides
legalment.
7. Si els ens locals afectats no actuen, el departament competent en matèria
d’habitatge ha de subrogar les tasques municipals a què fa referència aquest article,
sens perjudici que altres departaments i organismes de la Generalitat competents
gp"ocvﬂtkc"fÓwtdcpkuog"k"rqn vkec"fg"u”n."gp"hwpek„"fgnu"rncpu"k"rtqitcogu"fÓcevwació corresponents, assumeixin també, en tot o en part, les accions empreses. Els
immobles obtinguts per mitjà de l’exercici dels drets de tanteig i retracte s’han de
posar al servei de les polítiques locals d’habitatge.
8. La delimitació de les àrees, les garanties i el procediment s’han de regir pel que
estableix la legislació urbanística general, sens perjudici, si convé, de la possibilitat
fÓguvcdnkt"wpc"¿pkec"rt”ttqic."rgt"wp"o zko"fg"uku"cp{u."gp"gn"vgtokpk"fg"fwtcfc"
dels drets de tanteig i retracte que estableixi la dita legislació, si les circumstàncies,
que s’han d’acreditar en l’expedient, ho aconsellen.
9. Si la delimitació de l’àrea subjecta als drets de tanteig i retracte coincideix amb tot
gn"vgtog"owpkekrcn."pq"ecn"swg"eqpuvkp"gp"nÓgzrgfkgpv"nc"tgncek„"fg"ngu"Ýpswgu"chgevcfgu"k"
de llurs propietaris ni la indicació dels carrers, polígons, sectors i paratges afectats.
CAPÍTOL II
L’habitatge en el planejament urbanístic
Article 16
Directrius per al planejament urbanístic respecte als habitatges
1. El planejament urbanístic ha d’ésser coherent amb les determinacions de la
rncpkÝecek„"k"nc"rtqitcocek„"gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig0
40" Gp"nc"swcnkÝecek„"fgn"u”n"eqo"c"tgukfgpekcn"uÓjcp"fÓcrnkect"gnu"rtkpekrku"fg"
respecte al medi ambient, els de mobilitat sostenible que estableix la Llei 9/2003,
del 13 de juny, de la mobilitat, i els d’integració de l’habitatge en l’entorn, per a la
qual cosa s’han de complir les directrius següents:
c+" NÓgngeek„"fgnu"gornc›cogpvu"k"nÓqtfgpcek„"jcp"fg"vgpkt"gp"eqorvg"ngu"eqpfkekqpu"igqit Ýswgu"k"enko vkswgu"swg"rqfgp"kpÞwkt"gp"nÓguvcnxk"gpgtiﬂvke"k"gp"gn"
manteniment dels habitatges.
d+" Nc"Ýzcek„"fg"ngu"eqpfkekqpu"fÓgfkÝecek„"uÓjc"fg"hqpcogpvct"gp"gnu"vkrwu"fÓjcbitatge que la nova ordenació prevegi.
e+" Ngu"rctegnángu"gfkÝecdngu"uÓjcp"fg"ukvwct"gp"eqpvkpw•vcv"cod"gn"vgkzkv"wtd "k"uÓjc"
d’evitar que l’ordenació generi dispersió en el territori i exclusió social.
d) S’ha de vetllar per garantir el dret de tots els habitants a gaudir de condicions de vida urbana i d’hàbitat que afavoreixin la cohesió social i per assegurar en
cada nucli la coexistència de l’ús residencial amb altres usos i la diversitat de tipus
d’habitatge.
e) L’ordenació, com a criteri general, ha de procurar evitar que els àmbits o
ugevqtu"tgukfgpekcnu"swg"gu"fgugpxqnwrkp"gu"eqpÝiwtkp"eqo"c"wtdcpkv¦cekqpu"cod"
elements que les tanquin.
Article 17
Nc"fguvkpcek„"fgn"u”n"c"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn
30" Eqttgurqp"cnu"rncpu"wtdcp uvkeu"guvcdnkt"nc"fguvkpcek„"fgn"u”n"c"jcdkvcvig"cod"
rtqvgeek„"qÝekcn."okvlcp›cpv"nc"fgvgtokpcek„"fg"tgugtxgu"k"nc"swcnkÝecek„"fgn"u”n."
d’acord amb el que estableixen l’article 6 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2005, i la resta de la legislació urbanística.
40" Nc"nqecnkv¦cek„"fg"ngu"tgugtxgu"rgt"c"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"swg"guvcdngkz"
la legislació urbanística, com a regla general, ha d’ésser uniforme per a tots els àmbits
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fÓcevwcek„"gp"u”n"wtd "pq"eqpuqnkfcv"k"gp"u”n"wtdcpkv¦cdng0"Uk."gzegrekqpcnogpv."gu"
oqfkÝec"gn"tgrctvkogpv"wpkhqtog."uÓjc"fg"lwuvkÝect"cswguvc"fgekuk„"gp"nc"ogo”tkc"
social d’habitatge del pla urbanístic corresponent o en un document equivalent, se
n’han d’explicitar les raons i s’ha d’acreditar que no hi ha una concentració excessiva
fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"k"swg"pq"gu"igpgtc"ugitgicek„"gurcekcn0"UÓjc"fg"
rtqewtct"swg"nÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"gu"dcttgik"cod"gn"nnkwtg"k"swg"codf„u"
tipus d’habitatge coexisteixin en el territori.
50" Nc"swcnkÝecek„"wtdcp uvkec"fg"u”n"swg"ghgevw•"gn"rncpglcogpv"igpgtcn"rqv"
guvcdnkt"swg"nÓgfkÝecek„"fÓ¿u"tgukfgpekcn"gu"fguvkpk"vqvcnogpv"q"rctekcnogpv"c"
jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."vcpv"gp"gn"ecu"fg"pqxgu"eqpuvtweekqpu"eqo"gp"gn"
fg"itcp"tgjcdknkvcek„"fgnu"gfkÝeku"gzkuvgpvu."rgt”"jc"fg"tgurgevct"gn"tﬂiko"lwt fke"
fgnu"jcdkvcvigu"rtggzkuvgpvu"gp"gnu"ecuqu"gp"swﬂ"nÓgpfgttqe"fÓwp"gfkÝek"ukiwk"fggut a una operació de substitució amb reallotjament dels mateixos residents. Els
plans que continguin aquestes determinacions han d’incorporar un ajornament
de l’entrada en vigor, per un termini de dos anys, per a garantir la viabilitat ecop”okec"fg"ngu"qrgtcekqpu"gp"u”n"wtd "eqpuqnkfcv"swg"uÓjcikp"eqpetgvcv"rtﬂxkcogpv"
a l’aprovació del pla.
4. El Pla territorial sectorial d’habitatge, d’acord amb les necessitats detectades,
k"cvﬂu"nÓgue u"rqvgpekcn"fg"etgkzgogpv"gp"u”n"wtdcpkv¦cdng"q"gp"u”n"wtd "pq"eqpuqlidat, ha d’establir àmbits territorials concrets, municipals o supramunicipals, en
gnu"swcnu"uÓjcik"fg"swcnkÝect"u”n"wtd "eqpuqnkfcv"cod"fguvkpcek„"vqvcn"q"rctekcn"fg"
nÓgfkÝecek„"c"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."k"jc"fÓguvcdnkt"gnu"etkvgtku"swcpvkvcvkwu"
per a determinar la reserva sobre el sostre destinada a habitatges amb protecció
qÝekcn."rgt"c"swcnugxqn"tﬂiko"fg"u”n0
5. Les revisions dels plans d’ordenació urbanística municipal, sens perjudici de
les reserves que s’hagin de fer sobre el sostre de nova implantació, han de garantir
k"lwuvkÝect"swg."gp"gn"eqplwpv"fgn"rnc."pq"gu"tgfwgkz"gn"vqvcn"fg"uquvtg"swcnkÝecv"cpvgtkqtogpv"fguvkpcv"c"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"swg"tguwnvc"fg"nÓcrnkecek„"fg"ngu"
tgugtxgu"swg."cod"cswguvc"Ýpcnkvcv."guvcdngkz"nc"ngikuncek„"wtdcp uvkec."nngxcv"swg"
gu"lwuvkÝswk"cfgswcfcogpv"swg"uÓjcp"rtqfw•v"ecpxku"guvtwevwtcnu"gp"nc"fgocpfc"
fÓjcdkvcvig"swg"rgtogvkp"tgeqpukfgtct"ngu"swcnkÝecekqpu"cod"cswguvc"fguvkpcek„0"
Gp"vqv"ecu."cswguv"fcttgt"uwr”ukv"vﬁ"ect evgt"gzegrekqpcn"k"ugortg"uÓjc"fg"tgurgevct"
nc"fwtcfc"fg"nc"uwdlgeek„"cn"tﬂiko"lwt fke"fg"rtqvgeek„"guvcdngtvc"gp"nc"swcnkÝecek„"
fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"swg"jk"guvkiwkp"gfkÝecvu0
80" Ngu"oqfkÝecekqpu"rwpvwcnu"fgn"rncpglcogpv"wtdcp uvke"igpgtcn"swg"chgevkp"nc"
swcnkÝecek„"wtdcp uvkec"fgn"u”n"fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"r¿dnkec"q"fÓjcdkvcvig"qdjecte d’altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible tenen caràcter excepcional
k"uÓjcp"fg"lwuvkÝect"cfgswcfcogpv"rtgpgpv"eqo"c"dcug"gnu"ecpxku"guvtwevwtcnu"gp"nc"
demanda d’habitatge o la creació de sistemes urbanístics de titularitat pública. En tot
ecu."cswguvgu"oqfkÝecekqpu"jcp"fg"tgurgevct"nc"fwtcfc"fg"nc"uwdlgeek„"cn"tﬂiko"lwt fke"
fg"rtqvgeek„"guvcdngtvc"gp"nc"swcnkÝecek„"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
7. Els promotors socials a què fa referència l’article 51.2.a i b poden ésser receptors
de cessions directes, a títol gratuït, i d’alienacions directes de béns del patrimoni
r¿dnke"fg"u”n"k"fÓjcdkvcvig"cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"eqpuvtwkt"jcdkvcvigu"fguvkpcvu"c"rqn tiques socials.
8. Els promotors socials a què fa referència l’article 51.2 poden optar a l’alienació
fg"dﬁpu"fgn"rcvtkoqpk"r¿dnke"fg"u”n"k"fÓjcdkvcvig"cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"eqpuvtwkt"jcdkvcvigu"fguvkpcvu"c"rqn vkswgu"uqekcnu."okvlcp›cpv"eqpewtuqu"tguvtkpikvu0
Article 18
Els habitatges dotacionals públics
30" Gn"rncpglcogpv"wtdcp uvke"igpgtcn"jc"fg"swcnkÝect"vgttgp{u"k"jc"fg"rtgxgwtg"
reserves destinades al sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics que estableix la legislació urbanística, per a satisfer els requeriments temporals de col·lectius
de persones amb necessitats d’acolliment, d’assistència residencial o d’emancipació
swg"tguwnvkp"fg"nc"ogo”tkc"uqekcn0
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40" Gn"ukuvgoc"fÓjcdkvcvig"fqvcekqpcn"r¿dnke"tgswgtgkz"swg"nc"vkvwnctkvcv"fgn"u”n"
sigui pública. Tant els ajuntaments com l’Administració de la Generalitat, mitjan›cpv"nÓKpuvkvwv"Ecvcn "fgn"U”n."rqfgp"ﬁuugt"vkvwnctu"fg"u”nu"swcnkÝecvu"eqo"c"ukuvgoc"
d’habitatge dotacional públic.
50" Gp"crnkecek„"fg"nc"ngikuncek„"wtdcp uvkec."gnu"clwpvcogpvu"rqfgp"qdvgpkt"u”n"
de titularitat privada destinat al sistema d’habitatge dotacional públic per cessió
qdnkicv”tkc"k"itcvw•vc."rgt"gzrtqrkcek„"q"rgt"eguuk„"qpgtquc"ceqtfcfc"cod"gn"rtqrketari o propietària. En aquest darrer cas, com a contraprestació de la cessió, s’ha
de constituir un dret de superfície o de concessió administrativa a favor del cedent
per a construir i explotar els habitatges dotacionals per un termini de cinquanta
cp{u0"NÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"rqv"cfswktkt."rgt"gzrtqrkcek„"hqt›quc"k"gp"
gzgewek„"fgn"rncpglcogpv"wtdcp uvke."u”nu"cod"fguvkpcek„"cn"ukuvgoc"fÓjcdkvcvig"
dotacional públic, els quals queden incorporats directament al patrimoni propi de
nÓKpuvkvwv"Ecvcn "fgn"U”n0
60" NÓKpuvkvwv"Ecvcn "fgn"U”n"rqv"cfswktkt"dﬁpu"c"v vqn"qpgt„u"k"rqv"tgdtg"vgttgp{u"
per cessió gratuïta directament d’altres administracions públiques per al seu patrimoni propi, els quals s’han de destinar al sistema d’habitatge dotacional públic per
a construir i explotar habitatges dotacionals.
5. Els habitatges dotacionals públics es poden promoure en règim de lloguer,
uqvoguqu"cn"tﬂiko"lwt fke"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."k"gu"rqfgp"ceqnnkt"c"
ngu"oguwtgu"fg"Ýpcp›cogpv"fÓcevwcekqpu"rtqvgikfgu"gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig0
80" NÓcfokpkuvtcek„"q"nÓgpu"r¿dnke"vkvwnct"fgn"u”n"rqv"eqpuvtwkt"k"iguvkqpct"fktgetament els habitatges dotacionals públics o pot atorgar un dret de superfície o una
concessió administrativa a tercers perquè els construeixin i gestionin.
Article 19
Ús turístic dels habitatges
30" Rgt"c"fguvkpct"wp"jcdkvcvig"c"¿u"vwt uvke."fÓceqtf"cod"nc"fgÝpkek„"fg"nÓctvkeng"50l,
s’ha de disposar preceptivament de la llicència municipal d’activitat corresponent
a l’ús pretès i de qualsevol altra autorització sectorial que sigui exigible. La manca
d’autorització dóna lloc a l’adopció de les mesures d’intervenció o sancionadores
que estableixin les ordenances municipals, aquesta llei o la normativa sectorial
corresponent.
2. Les administracions competents han d’impulsar polítiques orientades a evitar la
wvknkv¦cek„"knángicn"fÓjcdkvcvigu"rgt"c"¿u"vwt uvke0"Cod"cswguvc"Ýpcnkvcv."jcp"fÓcrtqxct"
programes d’inspecció i han de vetllar perquè els habitatges per a ús turístic tinguin
les autoritzacions corresponents.
Article 20
La memòria social
30" Nc"ogo”tkc"uqekcn"swg"guvcdngkz"nc"ngikuncek„"wtdcp uvkec"ﬁu"nÓkpuvtwogpv"fg"
lwuvkÝecek„"tcqpcfc"fg"ngu"fgekukqpu"cfqrvcfgu"gp"gn"rncpglcogpv"swg"tgrgtewvgkzgp"
gp"nÓjcdkvcvig0"Nc"ogo”tkc"uqekcn"jc"fÓgzrquct"gnu"etkvgtku"swg"hqpcogpvgp"ngu"fgekukqpu"tgncvkxgu"cn"oqfgn"tgukfgpekcn"cfqrvcv"k"jc"fg"lwuvkÝect"gn"eqornkogpv"fg"ngu"
directrius que estableix l’article 16 i el desplegament dels instruments de política
fg"u”n"k"jcdkvcvig0"Gn"eqpvkpiwv"fg"nc"ogo”tkc"uqekcn"ﬁu"guvcdngtv"rgn"tgincogpv"swg"
desplega el Decret legislatiu 1/2005.
2. Si hi ha un programa d’actuació urbanística municipal o un pla local d’habitatge,
nc"ogo”tkc"uqekcn"rqv"tgogvtg"c"nnwt"eqpvkpiwv."ugortg"swg"eqortgpiwkp"vqvu"gnu"
aspectes que el reglament que desplega el Decret legislatiu 1/2005 estableix. Si no
hi ha cap programa d’actuació urbanística municipal ni cap pla local d’habitatge, la
ogo”tkc"uqekcn."ugortg"swg"vkpiwk"gn"eqpvkpiwv"swg"guvcdngkz"gn"fkv"tgincogpv."rqv"
tenir els mateixos efectes sobre la concertació de les polítiques d’habitatge amb la
Generalitat a què fa referència l’article 14.

%JTQPTJDJPOT

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7266"Î";030422:

1631

Article 21
Informe preceptiu del departament competent en matèria d’habitatge
1. Si les determinacions d’un pla urbanístic afecten l’ús residencial, simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe al departament
competent en matèria d’habitatge, el qual ha de vetllar perquè el pla s’adeqüi a les
determinacions aplicables en matèria d’habitatge.
2. El departament competent en matèria d’habitatge ha d’emetre l’informe a
què fa referència l’apartat 1 en el termini d’un mes. Si no emet l’informe en aquest
termini, s’entén que és favorable.
TÍTOL III
De la qualitat del parc immobiliari d’habitatges
CAPÍTOL I
Qualitat del parc immobiliari i requisits exigibles als habitatges
Article 22
Qualitat del parc immobiliari
1. S’entén per qualitat d’un habitatge el conjunt de característiques i prestacions
swg"wp"jcdkvcvig"jc"fg"vgpkt"rgt"c"eqornkt"gÝekgpvogpv"nc"ugxc"hwpek„"uqekcn."ngu"swcnu"
s’han d’adaptar als estàndards de seguretat i confort adequats en cada moment.
40" Gnu"jcdkvcvigu"fÓqdtc"pqxc"k"gnu"swg"tguwnvkp"fg"nc"tgeqpxgtuk„"fÓwp"gfkÝek"cpvke"
o d’obres de gran rehabilitació han de complir les condicions de qualitat relatives a la
hwpekqpcnkvcv."nc"ugiwtgvcv."nc"ucnwdtkvcv"k"nc"uquvgpkdknkvcv0"Gnu"gfkÝeku"gp"swﬂ"uÓkpvgitkp"
aquests habitatges han de complir les condicions de solidesa estructural, seguretat,
accessibilitat i disseny per a tothom que estableix la Llei de l’Estat 51/2003, del 2 de
desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les
persones amb discapacitat, i les de sostenibilitat i integració en l’entorn urbà, tal com les
fgÝpgkzgp"nc"ngikuncek„"fÓqtfgpcek„"fg"nÓgfkÝecek„."gnu"eqfku"vﬂepkeu"k"cswguvc"nngk0"Vqvgu"
aquestes condicions es poden concretar per reglament en la normativa d’habitabilitat.
50" Gnu"gfkÝeku"rnwtkhcoknkctu"fg"pqxc"eqpuvtweek„"jcp"fg"vgpkt"cuegpuqt"uk"pq"u„p"
directament accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda.
60" Gnu"jcdkvcvigu"fgnu"gfkÝeku"rnwtkhcoknkctu"fg"pqxc"eqpuvtweek„"jcp"fg"rgtogvtg"c"
ngu"rgtuqpgu"cod"oqdknkvcv"tgfw•fc"fÓwvknkv¦ct/nqu"k"fg"fgurnc›ct/uÓjk"k"jcp"fg"eqornkt"
les condicions d’accessibilitat i mobilitat que estableix la normativa d’habitabilitat.
Gnu"pqwu"jcdkvcvigu"jcp"fg"vgpkt"wp"itcw"fg"Þgzkdknkvcv"uwÝekgpv"rgtswﬂ"gu"rwiwkp"
adaptar sense haver de fer obres cares i difícils d’executar, en el cas que els seus
ocupants pateixin una disminució de mobilitat.
5. La normativa d’habitabilitat ha de determinar els nivells de qualitat exigibles
al parc d’habitatges i el procés gradual que aquest parc ha de seguir per a adaptar
ngu"eqpfkekqpu"fg"swcnkvcv"qtkikp tkgu"c"ngu"gzkiﬂpekgu"vgepqn”ikswgu"k"fg"eqphqtv"
de la societat.
6. Els ens locals poden aprovar normes de qualitat més exigents que les normes
d’habitabilitat a què fan referència els apartats de l’1 al 5.
7. A més de les normes a què fa referència aquest article, per a aconseguir uns
nivells elevats de qualitat del parc immobiliari residencial, el departament competent
en matèria d’habitatge ha de promoure les accions següents:
a) Adoptar mesures per a incrementar la professionalitat i la transparència del
sector immobiliari.
d+" Hqogpvct"nÓgzegnánﬂpekc"gp"vqv"gn"rtqeﬁu."okvlcp›cpv"gn"tgeqpgkzgogpv"fg"fkutintius de qualitat.
e+" Fkhqpftg"nc"kphqtocek„"swg"hqogpvk"nc"swcnkvcv"gp"gnu"rtqeguuqu."okvlcp›cpv"
guies complementàries de la normativa i bases de dades de distintius de productes,
ugtxgku"k"gfkÝeku0
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f+" Guvcdnkt"wp"ukuvgoc"fÓcxcnwcek„"k"fg"fkuvkpvkwu"fgnu"gfkÝeku"fÓjcdkvcvigu"swg"
rwiwk"ﬁuugt"tgeqpgiwv"qÝekcnogpv0
g+" Guvcdnkt"wpu"rtqitcogu"fÓkpurgeek„"vﬂepkec"fgnu"gfkÝeku"fÓjcdkvcvigu0
Article 23
Requisits exigibles als habitatges
30" Gp"gn"rtqeﬁu"fÓgfkÝecek„"k"gp"nc"eqpugtxcek„"k"nc"tgjcdknkvcek„"fgn"rcte"kooqdknkctk"tgukfgpekcn."uÓjc"fg"xgvnnct"rgt"ictcpvkt"nc"eqjguk„"uqekcn."nÓgeqgÝekﬂpekc."
nÓqrvkokv¦cek„"fgnu"tgewtuqu"fkurqpkdngu."nc"kppqxcek„"ctswkvgev”pkec"k"nc"Ýzcek„"fg"
etkvgtku"fg"iﬂpgtg."okvlcp›cpv<
a) La promoció i el foment de la construcció de nous models d’habitatge, adequats a la variabilitat i la diversitat de la composició de les unitats familiars o de
eqpxkxﬂpekc"k"c"ngu"pgeguukvcvu"fg"itwru"gurge Ýeu"fg"rqdncek„0
d+" Nc"rtgugtxcek„"fgn"ogfk"codkgpv."okvlcp›cpv"wp"¿u"cfgswcv"fgn"vgttgp{."nc"
gestió dels residus generats, la prevenció d’emissions i contaminació, i les altres
oguwtgu"fÓgeqgÝekﬂpekc"swg"guvcdngkzk"nc"ngikuncek„"crnkecdng0
e+" NÓcrnkecek„"fg"ngu"oguwtgu"ctswkvgev”pkswgu"k"vgepqn”ikswgu."xkcdngu"geqp”micament i socialment, que assegurin l’estalvi de recursos naturals, de materials i
fÓgpgtikc."swg"hceknkvkp"nc"tgfweek„"k"iguvk„"fgnu"tgukfwu"k"swg"hqogpvkp"nÓgÝekﬂpekc"
gpgtiﬂvkec"fgnu"gfkÝeku0
d) La innovació en la concepció i el disseny de l’habitatge, que ha de permetre
nc"Þgzkdknkvcv"gp"nc"wvknkv¦cek„"fgnu"gngogpvu"rgt"c"hceknkvct"gn"vtgdcnn"fqoﬂuvke"k"rgt"
a adequar-se als nous rols de gènere, i que ha de permetre també fer transformacions dins de l’habitatge per a adaptar-lo a les variacions en l’estructura familiar,
si s’escauen. La dita innovació, en termes de perfeccionament, ha de facilitar la
introducció de noves tecnologies.
2. Els requisits que estableix l’apartat 1 s’han d’incorporar progressivament a
ngu"eqpfkekqpu"fg"swcnkvcv"swg"uÓgzkigkzgp"cnu"jcdkvcvigu"k"cnu"gfkÝeku"k"swg"tgiwnc"nc"
normativa d’habitabilitat, d’acord amb el que estableix l’article 22.2.
Article 24
El Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge
1. Per a garantir que els plantejaments a què fan referència els articles 22 i 23 es
fgugpxqnwrkp"gÝekgpvogpv."gn"Iqxgtp"jc"fg"etgct"rgt"fgetgv"gn"Eqpugnn"fg"Swcnkvcv."
Uquvgpkdknkvcv"k"Kppqxcek„"fg"nÓJcdkvcvig."eqo"c"”ticp"eqpuwnvkw"fg"ect evgt"vﬂepke"
amb funcions d’assessorament i proposta a l’Administració de la Generalitat i amb
hwpekqpu"gokpgpvogpv"vﬂepkswgu"fg"oknnqtcogpv"fg"nc"swcnkvcv"ctswkvgev”pkec"fg"
l’habitatge i dels diversos elements materials que el componen.
2. El Govern, a proposta del conseller o consellera competent en matèria d’habitatge, ha de determinar la composició i el funcionament del Consell de Qualitat,
Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge. Hi han d’ésser representats l’Administració de la Generalitat i els col·legis professionals i les associacions professionals i
empresarials relacionats amb la construcció d’habitatges.
3. El Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge ha de vetllar
especialment per incrementar el nivell de qualitat dels projectes de construcció i
rehabilitació d’habitatges i dels visats dels col·legis professionals, com a garants
que els projectes compleixen les condicions d’habitabilitat establertes.
4. La composició del Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge
ha de tendir a la paritat de gènere.
Article 25
Nnkdtg"fg"nÓgfkÝek
30" Gn"nnkdtg"fg"nÓgfkÝek."swg"ﬁu"nÓkpuvtwogpv"fÓkphqtocek„"fg"nc"xkfc"fg"nÓgfkÝek."
ha d’incloure els aspectes següents:
c+" Ngu"ectcevgt uvkswgu"fg"nÓgfkÝek."fg"ngu"kpuvcnáncekqpu"k"gnu"ugtxgku"eqowpu"k"fgnu"
altres elements i materials, i també les qualitats i les garanties.
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d+" Gnu"cigpvu"tgurqpucdngu"fgn"rtqeﬁu"fÓgfkÝecek„"k"fg"nc"swcnkvcv"fg"nÓgfkÝek0
c) Les autoritzacions administratives d’ús o ocupació i les condicions dels subministraments i les instal·lacions permesos.
d) Les instruccions de conservació o manteniment i les exigències tècniques,
ajustades a la normativa.
g+" Ngu"nkokvcekqpu"fg"nÓ¿u."gnu"tkuequ."ngu"pgeguukvcvu"fÓcuugiwtcp›c"k"ngu"tgurqpsabilitats.
f) Les obres de millorament que es facin per a adaptar els habitatges a les exiiﬂpekgu"vgepqn”ikswgu"k"fg"eqphqtv"c"swﬂ"hc"tghgtﬂpekc"nÓctvkeng"440
i+" Ngu"cevwcekqpu"ctswkvgev”pkswgu"rgt"c"ictcpvkt"nc"eqjguk„"uqekcn."nc"uquvgpkdknkvcv."
nÓgeqgÝekﬂpekc"k"nc"kppqxcek„."fÓceqtf"cod"gn"swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"450
40" Gn"oqfgn"k"gn"eqpvkpiwv"fgn"nnkdtg"fg"nÓgfkÝek."ugpu"rgtlwfkek"fgnu"o pkou"
swg"Ýzc"cswguvc"nngk."uÓjcp"fÓguvcdnkt"rgt"tgincogpv0"Gn"nnkdtg"uÓjc"fÓguvtwevwtct"
gp"crctvcvu"qdgtvu"gp"swﬂ"uÓjc"fg"encuukÝect."kpuetkwtg"k"ctzkxct"vqvc"nc"fqewogpvcek„"it Ýec"k"guetkvc"fg"nÓgfkÝek."fgu"fgn"rtqlgevg"fg"ngu"qdtgu"Ýpu"cn"Ýpcn"fg"
nc"xkfc"¿vkn"fg"nÓgfkÝek0"Gn"nnkdtg"jc"fÓkpenqwtg."eqo"c"o pko."nc"fqewogpvcek„"
següent:
c+" Nc"fqewogpvcek„"d ukec"fÓkfgpvkÝecek„"fg"nÓgfkÝek"k"fgn"tﬂiko"ngicn."k"vcodﬁ"
ngu"oqfkÝecekqpu"uweeguukxgu0
d+" Nc"fqewogpvcek„"Ýpcn"fg"nÓqdtc"gzgewvcfc"k"fg"ngu"uweeguukxgu"qdtgu"fg"tghqtoc"
o canvi d’ús que s’executin.
c) La documentació relativa a la conservació, l’ús i el manteniment i la que generin
nc"iguvk„"fg"nÓgfkÝek"k"gnu"eqpvtqnu"vﬂepkeu"rgtk”fkeu"qdnkicvqtku0
50" Gnu"rtqoqvqtu"jcp"fg"nnkwtct"gn"nnkdtg"fg"nÓgfkÝek"c"nc"rgtuqpc"cfswktgpv"uk"
aquesta n’és propietària única. En posteriors transmissions, el llibre s’ha de lliurar
sempre als nous adquirents. En cas d’una comunitat de propietaris, s’ha de lliurar
el llibre al president o presidenta, el qual ha de fer saber als propietaris que el tenen
a llur disposició.
60" Gn"rtqoqvqt"q"rtqoqvqtc"q"gn"rtqrkgvctk"q"rtqrkgv tkc"¿pke"fg"nÓgfkÝek"jc"fg"
fkrqukvct"wpc"e”rkc"fgn"nnkdtg"fg"nÓgfkÝek"c"nÓqÝekpc"fgn"Tgikuvtg"fg"nc"Rtqrkgvcv"qp"
guvkiwk"kpuetkv"nÓgfkÝek0"Gn"eqornkogpv"fÓcswguvc"qdnkicek„"uÓjc"fg"hgt"eqpuvct"fÓceqtf"
cod"gn"swg"guvcdngkz"nc"ngikuncek„"jkrqvge tkc0"Nc"e”rkc"fgn"nnkdtg"fg"nÓgfkÝek"gu"rqv"
presentar en suport informàtic i resta arxivada en el Registre de la Propietat durant
nc"xkfc"¿vkn"fg"nÓgfkÝek0
70" Gp"gn"ecu"fgnu"gfkÝeku"gzkuvgpvu"gp"gn"oqogpv"fg"nÓgpvtcfc"gp"xkiqt"fÓcswguvc"
nngk"swg"pq"vkpiwkp"nnkdtg"fg"nÓgfkÝek."cswguv"ﬁu"gzkikdng"gp"gnu"uwr”ukvu"k"cod"gn"
contingut que s’estableixi per reglament.
6. Els registradors poden expedir, en paper o en suport informàtic, a petició dels
kpvgtguucvu"swg"cetgfkvkp"wp"kpvgtﬂu"ngi vko."egtvkÝecvu"fgnu"nnkdtgu"fg"nÓgfkÝek"swg"
tinguin a l’arxiu, d’acord amb el que estableix la legislació hipotecària.
Article 26
La cèdula d’habitabilitat
30" Nc"eﬂfwnc"fÓjcdkvcdknkvcv"k."gp"gn"ecu"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."nc"
swcnkÝecek„"fgÝpkvkxc"u„p"gnu"fqewogpvu"gurge Ýeu"swg"cetgfkvgp"swg"wp"jcdkvcvig"
compleix les condicions de qualitat que estableix l’article 22 i que, en conseqüència,
és apte per a ésser destinat a residència. Per a ocupar un habitatge, cal haver-ne
obtingut prèviament aquesta acreditació.
2. En qualsevol transmissió, per venda, lloguer o cessió d’ús, incloses les derivades de segones i successives transmissions, cal acreditar que l’habitatge compleix
ngu"eqpfkekqpu"fg"swcnkvcv."okvlcp›cpv"gn"nnkwtcogpv"q"nc"fkurqukek„"fg"nc"eﬂfwnc"
fÓjcdkvcdknkvcv"xkigpv."fg"nc"swcn"rtgugpvcek„"gu"rqv"gzqpgtct"gp"gnu"uwr”ukvu"k"cod"
les condicions que estableix l’article 132.a.
3. Les empreses subministradores d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicaekqpu"k"cnvtgu"ugtxgku"jcp"fÓgzkikt"nc"eﬂfwnc"fÓjcdkvcdknkvcv"cnu"wuwctku"Ýpcnu"rgtswﬂ"
aquests puguin contractar els serveis.
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4. La cèdula d’habitabilitat ha de distingir els nivells d’exigència segons que els
habitatges siguin de nova construcció o preexistents. La vigència d’aquests nivells s’ha
fg"fgvgtokpct"rgt"tgincogpv."okvlcp›cpv"gn"fgetgv"fÓjcdkvcdknkvcv"eqttgurqpgpv0
5. La cèdula d’habitabilitat és atorgada pel departament competent en matèria
d’habitatge, sens perjudici que en pugui delegar l’atorgament en els ens locals. En
ecr"ecu"pq"gu"rqv"cvqtict"nc"eﬂfwnc"fÓjcdkvcdknkvcv"cnu"gfkÝeku"nÓqewrcek„"fgnu"swcnu"
com a habitatge no compleixi els requeriments urbanístics o d’habitatge legalment
exigits.
6. La pèrdua de les condicions mínimes d’habitabilitat que estableixen aquesta
llei i els reglaments que la despleguen comporta la revocació de la cèdula d’habitabilitat, sens perjudici de les mesures dirigides a la conservació i la rehabilitació
de l’immoble i del règim sancionador que sigui aplicable.
7. Els establiments d’allotjament turístic no es consideren habitatges a efectes de
l’exigència de la cèdula d’habitabilitat, llevat dels establiments de turisme rural.
Article 27
La relació entre cèdula d’habitabilitat i llicència urbanística de primera ocupació
30" Nc"nnkeﬂpekc"fÓqdtgu"fÓgfkÝecek„"ictcpvgkz"swg"gn"rtqlgevg"eqorngkz"ngu"eqpfkekqpu"fg"swcnkvcv"fg"nÓjcdkvcvig"k"fg"nÓgfkÝek"fÓjcdkvcvigu"swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"440
2. La llicència urbanística de primera ocupació acredita el compliment de les
eqpfkekqpu"swg"guvcdngkz"nc"nnkeﬂpekc"fÓqdtgu"fÓgfkÝecek„0
3. En el cas d’ajuntaments que s’acullin al que estableix l’article 26.5, l’atorgament
de la llicència urbanística de primera ocupació, en habitatges de nova construcció
q"gp"gfkÝeku"swg"jcp"guvcv"qdlgevg"fÓwpc"oqfkÝecek„"uwduvcpekcn"q"fÓwpc"cornkcek„"
per a fer-se servir com a habitatges, pot portar implícit l’atorgament, per mitjà d’un
altre document, de la cèdula d’habitabilitat. En aquest cas, els ajuntaments han de
vtcogvtg"rgtk”fkecogpv"cn"fgrctvcogpv"eqorgvgpv"gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig"kphqtocek„"
sobre tots els atorgaments i les denegacions de cèdules d’habitabilitat, perquè es
pugui mantenir el seguiment de la qualitat del parc d’habitatges de Catalunya. El
procediment per a lliurar aquesta informació es pot establir en la reglamentació de
les condicions d’habitabilitat.
60" Uk"jk"jc"wp"eqpÞkevg"fÓkpvgtrtgvcek„"gpvtg"nc"eqpeguuk„"fg"nnkeﬂpekc"wtdcp uvkec"
de primera ocupació i la de la cèdula d’habitabilitat, en matèria d’habitabilitat, la
resolució correspon al departament competent en matèria d’habitatge.
Article 28
Nc"kpurgeek„"vﬂepkec"fgnu"gfkÝeku"fÓjcdkvcvigu
1. Sens perjudici del que aquest capítol estableix amb relació al control de quankvcv"fgnu"jcdkvcvigu."nÓcfgswcek„"fgnu"gfkÝeku"fÓjcdkvcvigu"cnu"pkxgnnu"fg"swcnkvcv"
gzkikdngu"gp"ecfc"oqogpv"uÓjc"fÓcetgfkvct"okvlcp›cpv"kpurgeekqpu"vﬂepkswgu"swg"
ha de promoure el departament competent en matèria d’habitatge, en coordinació
amb els ens locals.
40" Nc"kpurgeek„"vﬂepkec"fÓwp"gfkÝek"ﬁu"qdnkicv”tkc"uk"jq"fgvgtokpgp"gn"rtqitcoc"
d’inspeccions de la Generalitat o els programes o les ordenances locals, i si l’ediÝek"q"gnu"jcdkvcvigu"fg"nÓgfkÝek"uÓjcp"fÓceqnnkt"c"rtqitcogu"r¿dnkeu"fg"hqogpv"fg"nc"
rehabilitació.
50" Gnu"eqpvkpiwvu"k"nc"xkiﬂpekc"fg"ngu"kpurgeekqpu"vﬂepkswgu"fgnu"gfkÝeku"fÓjcdktatges s’han de determinar per reglament.
60" Rgt"c"cetgfkvct"nÓguvcv"fg"nÓgfkÝek."ecn"wp"kphqtog"ukipcv"rgt"wp"vﬂepke"q"vﬂepkec"
competent. L’Administració de la Generalitat pot contractar les tasques de control
rgtk”fke"fgnu"gfkÝeku"cod"gnu"eqnángiku"q"ngu"cuuqekcekqpu"rtqhguukqpcnu"xkpewncvu"c"
nÓgfkÝecek„0
5. Els informes d’inspecció, visats pel col·legi professional corresponent, s’han
fg"nnkwtct"c"nÓCfokpkuvtcek„"rgtswﬂ"cswguvc"fgvgtokpk."okvlcp›cpv"gn"eqttgurqpgpv"
egtvkÝecv"fÓcrvkvwf."uk"nÓgfkÝek"ﬁu"crvg"q"pq"crvg"rgt"c"ﬁuugt"wucv"eqo"c"jcdkvcvig0
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6. Les mancances respecte a les condicions exigibles comporten l’adopció de
mesures correctores, que poden arribar, en situacions extremes de manca de seguretat per a les persones, al desallotjament i la clausura, sens perjudici de l’aplicació
del que estableix l’article 35.3.
7. Les actuacions a què fan referència els apartats de l’1 al 6 s’han de fer sens
perjudici dels altres controls en matèria de seguretat industrial que s’hagin de fer
en un habitatge.
8. El Govern, en els plans i programes d’habitatges, ha d’establir línies d’ajut
gzegrekqpcnu"rgt"c"rtqrkgvctku"fÓgfkÝeku"fÓjcdkvcvigu"swg"vkpiwkp"fkÝewnvcvu"korqtvcpvu"rgt"c"cuuwokt"gn"equv"fg"ngu"kpurgeekqpu"vﬂepkswgu"qdnkicv”tkgu0
CAPÍTOL II
Conservació i rehabilitació del parc immobiliari residencial
SECCIÓ PRIMERA

Disposicions generals
Article 29
La conservació i la rehabilitació com a instruments per a garantir el dret a l’habitatge
El foment de la conservació, la rehabilitació i la gran rehabilitació del patrimoni
immobiliari residencial és objecte de l’actuació prioritària de la Generalitat i els
ens locals per a garantir el dret a un habitatge digne i adequat.
Article 30
El deure de conservació i rehabilitació dels immobles
1. Els propietaris dels immobles l’ús principal dels quals sigui residencial els han
de conservar i rehabilitar de manera que sempre estiguin en condicions d’ús efectiu
i adequat, d’acord amb el que estableixen aquesta llei i la normativa d’ordenació de
nÓgfkÝecek„."fgn"rcvtkoqpk"ewnvwtcn"k"ctswkvgev”pke."fg"rtqvgeek„"fgn"ogfk"codkgpv."
del paisatge i d’urbanisme.
2. Els arrendataris legals dels immobles l’ús principal dels quals sigui residencial
els han d’usar d’una manera adequada i convenient.
3. Perquè els propietaris puguin complir el deure de conservació, els arrendataris dels habitatges els han de facilitar informació sobre l’estat de l’habitatge
i la forma d’utilització i de manteniment quan els ho requereixin. Els contractes
d’arrendament poden incorporar un calendari de visites del propietari o propietària per a comprovar l’estat de l’habitatge. El programa de visites s’ha d’adaptar
a les necessitats de l’arrendatari o arrendatària i ha de mantenir l’equilibri entre
el respecte degut a la seva intimitat i les necessitats d’informació del propietari
o propietària.
60" Ngu"qdtgu"gp"gfkÝeku"gzkuvgpvu"fÓ¿u"tgukfgpekcn"gp"ngu"swcnu"ukiwk"gzkikdng"wp"
projecte tècnic o una direcció tècnica per a obtenir la llicència no es poden autoritzar si no es preveu que, un cop executades, l’immoble complirà les condicions de
qualitat que estableix l’article 22.
5. Per a assegurar el compliment del deure de conservació i rehabilitació, s’han
d’adoptar les mesures de foment i d’intervenció administrativa que estableixen les
seccions segona i tercera, i, si escau, les mesures sancionadores que estableix el
v vqn"XK0"Uk"wp"kpeqornkogpv"gu"lwuvkÝec"qdlgevkxcogpv"rgt"ecwugu"fÓkorquukdknkvcv"
geqp”okec"q."gp"gn"ecu"fg"rtqrkgvctku"fÓjcdkvcvigu"fg"nnqiwgt"cod"dckzc"tgpfkdknkvcv."
perquè perceben rendes antigues provinents de contractes anteriors al 9 de maig de
1985, l’Administració ha d’intentar signar un conveni de rehabilitació d’acord amb
el que estableix l’article 35.3.
6. S’entén que el propietari o propietària compleix el deure de conservació i
tgjcdknkvcek„"uk"vﬁ"xkigpv"gn"egtvkÝecv"fÓcrvkvwf"c"swﬂ"hc"tghgtﬂpekc"nÓctvkeng"4:070
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Article 31
Els límits del deure de conservació i rehabilitació
1. El deure de conservació i rehabilitació no és exigible al propietari o propietària
gp"gnu"uwr”ukvu"swg"nc"pqtocvkxc"wtdcp uvkec"guvcdngkz"cod"tgncek„"c"nc"fgenctcek„"
de ruïna.
2. Les declaracions de ruïna han de contenir un pronunciament respecte a si la
situació ha pogut derivar o no d’un incompliment previ del deure de conservació
fg"nÓgfkÝek0
3. Si la situació de ruïna deriva d’un incompliment del deure de conservació i
rehabilitació, s’ha d’incoar l’expedient sancionador corresponent, d’acord amb el
que estableixen els articles 123 i 124. Una vegada transcorreguts dos anys des del
moment de la resolució administrativa de declaració de ruïna sense que s’hagi subsvkvw•v"q"tgjcdknkvcv"nÓgfkÝek."ugpug"ecwuc"lwuvkÝecfc."nÓCfokpkuvtcek„"eqorgvgpv"gn"rqv"
kpenqwtg"gp"gn"Tgikuvtg"Owpkekrcn"fg"Uqnctu"ugpug"GfkÝect."cod"ngu"eqpugs¯ﬂpekgu"
que la normativa urbanística estableix per a aquest cas.
Article 32
NÓgzrtqrkcek„"q"nÓqewrcek„"vgorqtcn"gp"gfkÝeku"gp"tﬂiko"fg"rtqrkgvcv"jqtkv¦qpvcn
1. Si les obres, les instal·lacions o la implantació d’usos que s’han de fer en immobles en règim de propietat horitzontal per a complir el deure de conservació i
rehabilitació fan necessària l’expropiació o l’ocupació temporal d’elements privatius
o comuns d’ús privatiu, els interessats poden instar l’Administració competent a
kpeqct"wp"gzrgfkgpv"cod"cswguvc"Ýpcnkvcv0
2. El projecte que inclou la previsió de l’expropiació ha de contenir un informe
vﬂepke"k"wpc"ogo”tkc"swg"cetgfkvkp"k"eqpetgvkp"nc"pgeguukvcv"fÓqewrcek„"fgÝpkvkxc"q"
vgorqtcn"k"swg"cpcnkv¦kp"ngu"xkgu"fÓcevwcek„"rquukdngu"k"nc"lwuvkÝecek„"swg"pq"jk"jc"wpc"
alternativa menys carregosa per als drets de propietat. L’aprovació del projecte porta
implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets
afectats. La tramitació de l’expedient s’ha d’ajustar al procediment que estableixen
nc"ngikuncek„"wtdcp uvkec"k"fÓgzrtqrkcek„"hqt›quc0
Article 33
Declaració d’inhabitabilitat
En els casos en què la utilització de l’habitatge comporti un perill per a la
seguretat o la salut de les persones, sens perjudici de les mesures urgents de
desallotjament que s’hagin d’adoptar, l’Administració competent pot declarar
kpjcdkvcdng"nÓgfkÝek"chgevcv0"Nc"fgenctcek„"gu"rqv"hgt"cod"ect evgt"rtqxkukqpcn"
i cautelar, mentre s’esbrina l’abast del deteriorament, d’acord amb el que estableix la legislació de procediment administratiu. En funció de la gravetat del
deteriorament i de la consegüent possibilitat de rehabilitació, l’Administració
ha d’adoptar les mesures d’intervenció establertes per aquest títol que siguin
més adequades.
Article 34
Dret general d’informació i retorn dels ocupants
1. En els procediments administratius instruïts per a adoptar resolucions que
qdnkiwkp"q"jcdknkvkp"c"gzgewvct"qdtgu"rgt"c"eqpugtxct"q"tgjcdknkvct"gnu"gfkÝeku."uÓjc"
de donar audiència als ocupants legals i s’han de determinar les repercussions que
el procediment pot tenir sobre la situació d’ocupació.
2. Amb caràcter general, els ocupants legals que tinguin llur residència habitual
gp"gfkÝeku"qdlgevg"fg"eqpugtxcek„"k"tgjcdknkvcek„"q"gp"gfkÝeku"fgenctcvu"gp"tw•pc"
per una resolució administrativa, si no són responsables del deteriorament, tenen
el dret de retorn, que va a càrrec del propietari o propietària de l’immoble, d’acord
amb el que estableix, si escau, la legislació urbanística, hipotecària i d’arrendaments
urbans.
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SECCIÓ SEGONA

Foment de la conservació i de la rehabilitació
Article 35
Plans de foment de la rehabilitació
1. En els plans d’habitatge, el Govern ha d’incloure subvencions directes, avanvcvigu"Ýuecnu"q"cevwcekqpu"eqpxkpiwfgu"cod"rtqrkgvctku"k"nnqicvgtu."gpvtg"cnvtgu"
rtqitcogu"q"oguwtgu"gurge Ýeu"rgt"c"hqogpvct"nc"tgjcdknkvcek„"fgn"rcte"fÓjcdkvcvigu"
k"fÓgfkÝeku"fÓjcdkvcvigu0
2. El pla de rehabilitació d’habitatges, que s’ha d’aprovar per decret, és l’instrument vertebrador de les polítiques dirigides a la conservació i la rehabilitació
del parc d’habitatges i ha d’establir el sistema i el calendari perquè sigui revisat i
actualitzat. Aquest pla es pot integrar en el conjunt d’instruments de planejament
sectorial que estableixen l’article 11 i els que hi concordin.
3. El pla de rehabilitació d’habitatges ha d’incloure actuacions per a rendibilitzar
el parc privat d’habitatges de lloguer amb baixa rendibilitat a causa de l’existència de
eqpvtcevgu"cpvgtkqtu"cn";"fg"ocki"fg"3;:7."fg"rt”ttqic"hqt›quc0"Cswguvgu"cevwcekqpu"
han de consistir en l’establiment de convenis entre l’administració competent i els
rtqrkgvctku0"Gnu"eqpxgpku"rqfgp"guvcdnkt."cod"nÓguvwfk"geqp”oke"rtgxk"fg"nc"Ýpec."
ajuts per a compensar els diferencials entre els lloguers percebuts i els lloguers
swg"cuugiwtctkgp"nÓgswknkdtk"geqp”oke0"Gnu"rtqrkgvctku"swg"guvcdngkzkp"wp"eqpxgpk"
amb el departament competent en matèria d’habitatge s’han de comprometre a
nnqict"gnu"jcdkvcvigu"fguqewrcvu"fg"nc"Ýpec."uk"pÓjk"jc."gp"tﬂiko"fg"nnqiwgt"rtqvgikv"
k"c"tgurgevct"cnu"nnqicvgtu"cod"eqpvtcevgu"fg"rt”ttqic"hqt›quc"gn"ftgv"fg"tqocpftg"
en l’habitatge.
Article 36
Declaració d’àrees de conservació i rehabilitació
1. Els municipis, per a promoure la rehabilitació d’immobles en àrees especialment degradades o per a evitar processos que puguin comportar riscos per a la
cohesió social, poden delimitar àrees de conservació i rehabilitació, amb un tràmit
previ d’informació pública i d’audiència a les altres administracions concernides.
La documentació de la delimitació ha d’incloure:
c+" Wpc"ogo”tkc"gzrnkecvkxc"k"lwuvkÝecvkxc."swg"jc"fÓkpeqtrqtct"ngu"fcfgu"wtdcnístiques de l’àrea i una explicació de l’estructura social i les condicions físiques
d’ocupació dels immobles.
b) Els plànols d’informació i de delimitació de l’àrea.
c) La relació de les propietats afectades, d’acord amb la informació que consti
en el cadastre i en el Registre de la Propietat.
2. La declaració d’àrea de conservació i rehabilitació porta implícita la declaració d’utilitat pública de les actuacions i la necessitat d’ocupació dels terrenys i
gnu"gfkÝeku"chgevcvu"cnu"Ýpu"fÓgzrtqrkcek„"k"fÓkorqukek„"fg"ugtxkvwfu"q"fÓqewrcek„"
vgorqtcn"fgnu"vgttgp{u."uk"ngu"pgeguukvcvu."gnu"okvlcpu"geqpqokeqÝpcpegtu"fg"swﬂ"
hom disposa, la col·laboració de la iniciativa privada i les altres circumstàncies
eqpewttgpvu"lwuvkÝswgp"nc"eqpxgpkﬂpekc"fgn"ogecpkuog"gzrtqrkcvqtk0
3. L’acord de declaració d’una àrea de conservació i rehabilitació ha d’establir,
expressament, els drets i deures del propietari o propietària i dels ocupants legals
i les habilitacions de les administracions públiques, en el marc del que estableix
l’article 37.
4. Si la declaració d’una àrea de conservació i rehabilitació comporta l’obtenció
fg"Ýpcp›cogpv"rtqegfgpv"fgn"Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv"q"fgn"Iqxgtp"fg"nÓGuvcv"
okvlcp›cpv"gnu"rncpu"fÓjcdkvcvig"eqpxkpiwvu."nc"fgnkokvcek„"uÓjc"fg"hgt"fÓceqtf"cod"
el departament competent en matèria d’habitatge o de política territorial.
5. La delimitació que afecti més d’un terme municipal pot ésser promoguda
pels municipis interessats o pels departaments competents, que han de consultar
rtﬂxkcogpv"gnu"owpkekrku0"Gnu"eqttgurqpgpvu"”ticpu"wtdcp uvkeu"fg"nc"Igpgtcnkvcv."
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d’acord amb les directrius del departament competent i seguint el procediment que
estableix la legislació urbanística, tramiten la delimitació.
6. Per decret del Govern, si l’ens o els ens locals afectats no actuen, el departament que ha fet la declaració d’una àrea de conservació i rehabilitació pot
aprovar-ne la delimitació i subrogar les tasques municipals a què fa referència
aquest article.
7. La declaració d’una àrea de conservació i rehabilitació es pot adoptar en el
octe"fg"ngu"rqn vkswgu"fktkikfgu"c"nc"tgjcdknkvcek„"k"nc"rtqoqek„"gurge Ýswgu"fg"
barris i àrees urbanes que requereixin una atenció especial a què fa referència la
Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Així mateix, s’inclouen en aquest concepte les àrees de
tgjcdknkvcek„"kpvgitcn"k"ngu" tggu"fg"tgjcdknkvcek„"fg"egpvtgu"jkuv”tkeu"swg"uÓjcikp"
delimitat i declarat prenent com a base marcs de la política d’habitatge anteriors, si
no se n’ha completat el programa d’actuacions.
Article 37
Abast de la declaració
La declaració d’una àrea de conservació i rehabilitació pot comportar:
a) L’aprovació de normes, plans i programes de conservació i rehabilitació d’hadkvcvigu"swg"gurgekÝswkp"lwuvkÝecfcogpv"gn"fgwtg"fg"eqpugtxcek„"k"tgjcdknkvcek„"fg"
tots o alguns immobles concrets inclosos en l’àrea delimitada.
b) L’adopció d’ordres d’execució dirigides al compliment del deure de conservació i
rehabilitació. Si el cost de les obres supera el límit del deure imputable als propietaris,
la Generalitat o els ens locals poden sufragar, a sol·licitud dels propietaris, la part
d’excés i suspendre, si escau, els procediments de declaració de ruïna iniciats.
c) La incorporació del que estableix l’article 15 amb relació a l’exercici dels drets
de tanteig i retracte.
d) L’exigència que qualsevol procediment iniciat davant l’Administració de l’Estat
a l’empara de la legislació d’arrendaments urbans per a obtenir l’autorització per a
enderrocar immobles ocupats hagi de tenir un informe favorable del departament
competent en matèria d’habitatge que ponderi la necessitat d’incrementar d’una
manera immediata el parc residencial.
g+" Nc"etgcek„"fÓwp"”ticp"cfokpkuvtcvkw"q"wp"gpu"iguvqt"swg"korwnuk"gn"rtqeﬁu"fg"
rehabilitació, mobilitzi els sectors concernits i assessori i protegeixi els drets dels
ocupants legals dels immobles residencials, especialment si pateixen situacions de
pressió per a fer-los abandonar els immobles.
f) La subscripció de convenis de rehabilitació, d’acord amb l’article 39, que es
rqfgp"fqvct"cod"wp"hqpu"geqp”oke"gurge Ýe0
g) L’obligació d’incorporar al mercat immobiliari els immobles desocupats en
un termini concret i d’acord amb el que estableixi la mateixa declaració.
SECCIÓ TERCERA

Mesures d’intervenció administrativa
Article 38
Ordres d’execució
1. La Generalitat i els ens locals, per a fer complir els deures que estableix aquest
títol, poden ordenar l’execució d’obres i els canvis, les reparacions, les adequacions o
el cessament d’ús que calguin. Les ordres d’execució han d’ésser motivades, i s’han
de concretar els defectes que ha d’esmenar el destinatari o destinatària.
2. Les ordres d’execució s’han d’ajustar al que estableix aquesta llei i han de
complir el principi de proporcionalitat administrativa. Així mateix, s’ha de donar
audiència a les persones interessades.
50" NÓkpeqornkogpv"kplwuvkÝecv"fÓwpc"qtftg"fÓgzgewek„"jcdknkvc"nÓCfokpkuvtcek„"
rgt"c"cfqrvct"swcnugxqn"fg"ngu"oguwtgu"fÓgzgewek„"hqt›quc"ugi¯gpvu."ugpu"rgtlwfkek"
del que estableixen els articles 39 i 40:
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a) L’execució subsidiària, amb la valoració prèvia per l’Administració del cost de
les actuacions d’execució. L’import de la valoració es pot liquidar provisionalment,
c"tgugtxc"fg"nc"nkswkfcek„"fgÝpkvkxc0
b) La imposició de multes coercitives, d’acord amb el que estableix l’article
113.
Article 39
Convenis de rehabilitació
1. Les mesures d’intervenció administrativa dirigides al compliment del
deure de conservació i rehabilitació, i també les declaracions d’àrees de conservació i rehabilitació a què fa referència l’article 36, poden donar lloc a un
conveni de rehabilitació entre l’Administració i les persones interessades en
el procediment.
2. El conveni de rehabilitació ha d’incloure el programa d’actuacions de conugtxcek„"k"tgjcdknkvcek„"swg"uÓjcp"fÓgzgewvct."gurgekÝecpv"uk"u„p"uwdxgpekqpcfgu"q"
a fons perdut, i les obligacions concretes que assumeix cadascuna de les parts. En
tot cas, el propietari o propietària s’ha de comprometre a executar immediatament
les obres dirigides a garantir les condicions bàsiques de seguretat.
3. Els plans de rehabilitació d’habitatges que aprovi el Govern han d’establir una
n pkc"gurge Ýec"fÓclwvu"rgt"c"cvgpftg"gnu"eqpxgpku"fg"tgjcdknkvcek„0
4. Els ajuts que comprometi l’Administració poden comportar que l’immoble o
wpc"rctv"fÓcswguv"gu"fguvkpk"c"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0"Vcodﬁ"gu"rqfgp"Ýzct"
mecanismes de recuperació dels ajuts per al cas en què es produeixi una transmissió
onerosa de l’immoble, d’acord amb el que estableixin els plans de rehabilitació.
5. Els continguts del conveni de rehabilitació han d’ésser una condició especial
de la llicència d’obres corresponent.
6. El conveni de rehabilitació pot contenir una clàusula de subjecció al dret de
tanteig i retracte de les transmissions que es produeixin després d’haver-se subscrit,
si no s’ha delimitat prèviament una àrea amb aquests efectes.
7. L’incompliment del conveni de rehabilitació dóna lloc a la seva resolució i pot
comportar la prohibició temporal de l’ús residencial, multes coercitives, l’execució
uwdukfk tkc"c"e ttge"fgnu"qdnkicvu"k"nc"kpuetkrek„"gp"gn"Tgikuvtg"Owpkekrcn"fg"Uqnctu"
ugpug"GfkÝect0"Nc"tguqnwek„"fgn"eqpxgpk"pq"fgkzc"ugpug"ghgevgu."gp"ecr"ecu."nc"fguvkpcek„"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"rtgxkuvqu0
8. Els pactes amb transcendència real s’han d’inscriure en el Registre de la
Propietat.
Article 40
Expropiació per incompliment del deure de conservació i rehabilitació
1. Un cop exhaurides les vies de foment i coercitives que estableix aquest
v vqn."gp"gnu" odkvu"swcnkÝecvu"rgn"Rnc"vgttkvqtkcn"ugevqtkcn"fÓjcdkvcvig"eqo"fÓwpc"
forta i acreditada demanda residencial, l’administració competent pot acordar
nÓgzrtqrkcek„"hqt›quc"fg"nc"rtqrkgvcv"rgt"kpeqornkogpv"fgn"fgwtg"fg"eqpugtxcek„"
i rehabilitació si aquest incompliment comporta un risc per a la seguretat de les
persones, sempre que s’hagin garantit, als propietaris que en demostrin la necesukvcv."gnu"clwvu"r¿dnkeu"uwÝekgpvu"rgt"c"hgt"htqpv"cn"equv"fgn"fgwtg"fg"tgjcdknkvcek„"
de llur habitatge.
40" Rgt"c"gzgtekt"nc"rqvguvcv"gzrtqrkcv”tkc."uÓjc"fÓkpuvtwkt"rtﬂxkcogpv"gn"eqtresponent expedient de declaració d’incompliment de la funció social de la
propietat.
3. En l’execució de les mesures que estableixen els apartats 1 i 2, el departament competent en matèria d’habitatge i les administracions locals han d’actuar
coordinadament.
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CAPÍTOL III
Wvknkv¦cek„"cp”ocnc"fgnu"jcdkvcvigu
Article 41
Fgvgeek„"fÓwvknkv¦cekqpu"k"ukvwcekqpu"cp”ocngu"fgnu"jcdkvcvigu
30" U„p"wvknkv¦cekqpu"cp”ocngu"fÓwp"jcdkvcvig"q"fÓwp"gfkÝek"fÓjcdkvcvigu<
c+" Nc"fguqewrcek„"rgtocpgpv."swg"fgÝpgkz"nÓctvkeng"50d.
d+" Nc"uqdtgqewrcek„."swg"fgÝpgkz"nÓctvkeng"50e.
40" NÓkphtcjcdkvcvig."swg"fgÝpgkz"nÓctvkeng"50f."ﬁu"wpc"ukvwcek„"cp”ocnc0
50" NÓcfokpkuvtcek„"eqorgvgpv."uk"vﬁ"eqpuv pekc"swg"wp"jcdkvcvig"q"wp"gfkÝek"
fÓjcdkvcvigu"uÓwvknkv¦c"fÓwpc"ocpgtc"cp”ocnc"q"swg"wp"kooqdng"guv "gp"wpc"ukvwcek„"
cp”ocnc."jc"fÓqdtkt"nÓgzrgfkgpv"cfokpkuvtcvkw"rgtvkpgpv"rgt"c"hgt"gnu"cevgu"fÓkpuvtweció necessaris per a determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals ha de
dictar la resolució.
60" Gp"nc"fgvgeek„"fg"ngu"wvknkv¦cekqpu"k"ngu"ukvwcekqpu"cp”ocngu"fgnu"jcdkvcvigu."
s’han de tenir en compte especialment:
a) Les declaracions o els actes propis del titular o la titular de l’habitatge o de
l’immoble.
b) Les declaracions i les comprovacions del personal al servei de les administracions públiques que té atribuïdes les funcions d’inspecció en aquesta matèria i
dels agents de l’autoritat en general.
e+" Nc"pgicvkxc"kplwuvkÝecfc"fgn"vkvwnct"q"nc"vkvwnct"fg"nÓjcdkvcvig"q"fg"nÓkooqdng"
a facilitar les comprovacions de l’Administració si no hi ha cap causa versemblant
que la fonamenti i si, a més, consten altres indicis de manca d’ocupació.
d) Els anuncis publicitaris.
70" Wp"eqr"fgvgevcfc"nc"wvknkv¦cek„"q"ukvwcek„"cp”ocnc."c"ghgevgu"fg"eqortqxcek„."
fÓwpc"ocpgtc"lwuvkÝecfc"k"crnkecpv"etkvgtku"fg"rqpfgtcek„"gp"nÓgngeek„"fgn"okvl "
probatori, l’administració competent pot sol·licitar informació relativa a:
a) Les dades del padró d’habitants i d’altres registres públics de residents o
ocupants.
b) Els consums anormals d’aigua, gas i electricitat.
80" Cod"nc"Ýpcnkvcv"c"swﬂ"hc"tghgtﬂpekc"nÓcrctvcv"7."gnu"tgurqpucdngu"fgnu"tgikuvtgu"
públics i les companyies subministradores han de facilitar les dades requerides.
Article 42
Actuacions per a evitar la desocupació permanent dels habitatges
1. La Generalitat, en coordinació amb les administracions locals, ha d’impulsar
polítiques de foment per a potenciar la incorporació al mercat, preferentment de
nnqiwgt."fgnu"jcdkvcvigu"dwkvu"q"rgtocpgpvogpv"fguqewrcvu0"Cod"cswguvc"Ýpcnkvcv."
ha de vetllar per a evitar situacions de desocupació permanent d’habitatges i ha
d’aprovar els programes d’inspecció corresponents.
2. S’han de donar garanties als propietaris dels habitatges buits o permanentment
desocupats sobre el cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes.
3. S’han d’impulsar polítiques de foment de la rehabilitació dels habitatges que
guvkiwkp"gp"ocn"guvcv"rgt"c"ﬁuugt"nnqicvu."okvlcp›cpv"uwdxgpekqpu"fktgevgu"cnu"rtqrketaris, oferta de subrogació de l’Administració en l’execució de les obres i suport
públic a contractes de masoveria urbana.
4. Els habitatges buits o permanentment desocupats es poden cedir a l’Administració pública perquè els gestioni en règim de lloguer. En contrapartida, s’ha de fer
un pacte relatiu al cobrament i a les altres condicions de la cessió, dins de programes
gurge Ýecogpv"fguvkpcvu"c"cswguvc"Ýpcnkvcv"gp"gnu"rncpu"fÓjcdkvcvig0
5. L’Administració pot adoptar mesures altres que les que estableixen els apartats
fg"nÓ3"cn"6."gpvtg"ngu"swcnu"ngu"fg"ect evgt"Ýuecn."cod"gnu"ocvgkzqu"qdlgevkwu"fÓkpegpvkxct"nÓqewrcek„"fgnu"jcdkvcvigu"k"rgpcnkv¦ct/pg"nc"fguqewrcek„"kplwuvkÝecfc0
6. Un cop posades a disposició dels propietaris totes les mesures de foment que
estableixen els apartats anteriors, en els àmbits declarats com a àmbits de demanda
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residencial forta i acreditada, l’administració pot declarar l’incompliment de la
hwpek„"uqekcn"fg"nc"rtqrkgvcv"k"ceqtfct"gn"nnqiwgt"hqt›„u"fg"nÓjcdkvcvig0"Nc"fgenctcek„"
de l’incompliment s’ha de fer per mitjà d’un expedient contradictori, d’acord amb
el que estableix la normativa de procediment administratiu, en el qual cal detallar
ngu"xkgu"fg"hqogpv"gurge Ýswgu"swg"uÓjcikp"rqucv"c"fkurqukek„"fg"nc"rtqrkgvcv"rgt"c"
facilitar-li el lloguer de l’habitatge. En l’acord de declaració també s’ha d’advertir
swg."wp"eqr"vtcpueqttgiwvu"fqu"cp{u"fgu"fg"nc"pqvkÝecek„"fg"nc"fgenctcek„."uk"pq"uÓjc"
corregit la situació de desocupació, per causa imputable a la propietat, l’administració
pot expropiar temporalment l’usdefruit de l’habitatge, per un període no superior
a cinc anys, per llogar-lo a tercers.
7. El procediment d’expropiació temporal de l’usdefruit a què fa referència
l’apartat 6 s’ha d’ajustar al que estableixen la legislació urbanística i la legislació
fÓgzrtqrkcek„"hqt›quc0"Gp"nc"fgvgtokpcek„"fgn"rtgw"lwuv"fg"nÓgzrtqrkcek„"uÓjcp"fg"
deduir les despeses assumides per l’administració en la gestió i en les eventuals
qdtgu"fg"oknnqtc"gzgewvcfgu"gp"nÓjcdkvcvig0"Nc"tguqnwek„"swg"rquk"Ý"cn"rtqegfkogpv"
ha de determinar la manera en què els propietaris poden recuperar l’ús de l’habitatge
un cop transcorregut el termini de l’expropiació temporal.
Article 43
Actuacions per a evitar la sobreocupació dels habitatges
1. La Generalitat i els ens locals han d’impulsar polítiques orientades a eradicar les
situacions de sobreocupació dels habitatges i han d’actuar sobre els responsables direcvgu"k"ngu"ecwugu"fÓcswguvgu"ukvwcekqpu0"Cod"cswguvc"Ýpcnkvcv."jcp"fÓcrtqxct"rtqitcogu"
d’inspecció i han de vetllar per evitar que els habitatges siguin sobreocupats.
2. En el cas de zones amb una alta concentració d’habitatges sobreocupats, les
administracions competents les poden delimitar i declarar àrees de tanteig i retracte,
d’acord amb el que estableix l’article 15, i les poden declarar àrees de conservació
i rehabilitació, d’acord amb el que estableixen els articles 36 i 37.
3. La constatació de situacions de sobreocupació pot comportar la imposició als
responsables de les sancions que estableix aquesta llei. En tot cas, s’ha de donar
audiència prèvia al propietari o propietària si s’acredita que ha consentit expressaogpv"nc"uqdtgqewrcek„0"Ugpu"rgtlwfkek"fÓckz”."ngu"cfokpkuvtcekqpu"rqfgp"gzrtqrkct"
temporalment l’usdefruit dels habitatges sobreocupats per a llogar-los posteriorment
en les condicions adequades.
4. Amb els efectes a què fan referència els apartats de l’1 al 3, per a emprendre
accions correctores de la situació, els propietaris d’habitatges presumptament sobreocupats poden demanar l’ajut de l’administració competent, la qual, en el procés
de comprovació corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 41.5, pot obtenir
del padró d’habitants la informació pertinent sobre les persones empadronades.
5. Per a controlar millor les situacions de sobreocupació, es poden establir acords
de col·laboració amb les associacions i els col·legis professionals que actuïn en el
mercat immobiliari.
6. En les actuacions per a corregir situacions de sobreocupació, les administracions públiques han de preveure les mesures adequades per a acollir les persones
afectades per aquesta circumstància en la mesura que puguin i que ho permetin els
tgewtuqu"fkurqpkdngu0"Cod"cswguvc"Ýpcnkvcv."jcp"fÓguvcdnkt"gnu"rtqitcogu"k"ceqtfu"fg"
cooperació i de col·laboració pertinents amb els serveis d’atenció social competents
i els serveis de mediació a què fa referència l’article 69.
7. Si cal restituir l’estat d’habitabilitat exigible dels habitatges sobreocupats,
l’Administració local, directament o amb el suport de la Generalitat, pot executar
subsidiàriament les obres de reparació necessàries.
Article 44
Actuacions per a evitar les situacions d’infrahabitatge
1. Les administracions competents han d’impulsar polítiques orientades a eradiect"ngu"ukvwcekqpu"fÓkphtcjcdkvcvig0"Cod"cswguvc"Ýpcnkvcv."jcp"fÓcrtqxct"rtqitcogu"
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d’inspecció i han de vetllar per evitar que immobles en situació d’infrahabitatge
siguin venuts, llogats o cedits com a habitatges.
2. En el cas de zones amb una alta concentració d’infrahabitatges, les administracions competents les poden delimitar i declarar àrees de conservació i rehabilitació,
d’acord amb el que estableixen els articles 36 i 37.
3. La declaració d’infrahabitatge s’ha d’acordar, tramitant-ne prèviament l’expedient contradictori, d’acord amb el procediment que estableix la legislació de
procediment administratiu. Aquesta declaració es pot inscriure en el Registre de
la Propietat. Si implica una prohibició de disposar de l’habitatge en els termes de
l’apartat 1, té el mateix règim legal que les que estableix l’article 26.1 de la Llei hipotecària de l’Estat i s’ha de fer constar en el Registre de la Propietat d’acord amb
el que estableixi la norma sectorial aplicable.
4. Per a controlar millor les situacions d’infrahabitatge, es poden establir acords
de col·laboració amb les associacions i els col·legis professionals que actuïn en el
mercat immobiliari.
5. En les actuacions per a corregir situacions d’infrahabitatge, les administracions públiques han de preveure les mesures adequades per a acollir les persones
que ocupen aquests immobles amb contractes de lloguer o amb cessió d’ús. Amb
cswguvc"Ýpcnkvcv."jcp"fÓguvcdnkt"gnu"rtqitcogu"k"ceqtfu"fg"eqqrgtcek„"k"fg"eqnáncdqtcek„"
pertinents amb els serveis d’atenció social competents.
VëVQN"KX
De la protecció dels consumidors i els usuaris d’habitatge en el mercat immobiliari
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 45
Igualtat en l’accés i l’ocupació de l’habitatge
1. Totes les persones han de poder accedir a un habitatge i ocupar-lo, sempre que
compleixin els requeriments legals i contractuals aplicables a cada relació jurídica,
sense patir discriminacions, directes o indirectes, ni assetjament.
2. En compliment del precepte a què fa referència l’apartat 1, les administracions
públiques han d’adoptar les mesures pertinents, aplicables a totes les persones i a
tots els agents, tant del sector públic com del sector privat.
50" U„p"qdlgevg"gurge Ýe"fg"nÓceek„"rtqvgevqtc"c"swﬂ"hc"tghgtﬂpekc"nÓcrctvcv"4"ngu"
situacions i les actuacions següents:
a) La discriminació directa, que es produeix quan una persona rep, en algun
aspecte relacionat amb l’habitatge, un tracte diferent del rebut per una altra persona
gp"wpc"ukvwcek„"cp nqic."ugortg"swg"nc"fkhgtﬂpekc"fg"vtcevg"pq"vkpiwk"wpc"Ýpcnkvcv"
ngi vkoc"swg"nc"lwuvkÝswk"qdlgevkxcogpv"k"tcqpcdngogpv"k"gnu"okvlcpu"gortcvu"rgt"c"
cuuqnkt"cswguvc"Ýpcnkvcv"ukiwkp"cfgswcvu"k"pgeguuctku0
b) La discriminació indirecta, que es produeix quan una disposició normativa,
un pla, una clàusula convencional o contractual, un pacte individual, una decisió
unilateral, un criteri o una pràctica aparentment neutres ocasionen un desavantatge
rctvkewnct"c"wpc"rgtuqpc"tgurgevg"c"fÓcnvtgu"gp"nÓgzgtekek"fgn"ftgv"c"nÓjcdkvcvig0"Pq"
jk"jc"fkuetkokpcek„"kpfktgevc"uk"nÓcevwcek„"vﬁ"wpc"Ýpcnkvcv"ngi vkoc"swg"nc"lwuvkÝec"
qdlgevkxcogpv"k"tcqpcdngogpv"k"gnu"okvlcpu"gortcvu"rgt"c"cuuqnkt"cswguvc"Ýpcnkvcv"
són adequats i necessaris.
c) L’assetjament immobiliari, entès com tota actuació o omissió amb abús de dret
swg"vﬁ"nÓqdlgevkw"fg"rgtvqtdct"nc"rgtuqpc"cuugvlcfc"gp"nÓ¿u"rce Ýe"fgn"ugw"jcdkvcvig"k"
crear-li un entorn hostil, ja sigui en l’aspecte material, en el personal o en el social,
cod"nc"Ýpcnkvcv"¿nvkoc"fg"hqt›ct/nc"c"cfqrvct"wpc"fgekuk„"pq"xqniwfc"uqdtg"gn"ftgv"swg"
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l’empara per ocupar l’habitatge. Als efectes d’aquesta llei, l’assetjament immobiliari
eqpuvkvwgkz"fkuetkokpcek„0"Nc"pgicvkxc"kplwuvkÝecfc"fgnu"rtqrkgvctku"fg"nÓjcdkvcvig"
a cobrar la renda arrendatícia és indici d’assetjament immobiliari.
d) La utilització d’un infrahabitatge com a residència, la sobreocupació i qualsevol forma d’allotjament il·legal.
Article 46
Acció protectora de les administracions
1. Les mesures protectores que han d’adoptar les administracions públiques
poden consistir en l’adopció d’accions positives en favor de col·lectius i persones
xwnpgtcdngu."nc"rtqjkdkek„"fg"eqpfwevgu"fkuetkokpcv”tkgu"k"nÓgzkiﬂpekc"fg"nÓgnkokpcek„"
d’obstacles i restriccions a l’exercici del dret a l’habitatge i d’ajustaments raonables
per a garantir el dret a l’habitatge.
2. S’entén per ajustaments raonables les mesures dirigides a atendre les necessitats
singulars de determinades persones per a facilitar-los, sense imposar una càrrega
desproporcionada, la inclusió social i el gaudi del dret a l’habitatge en igualtat de
condicions amb la resta de persones.
3. Per a establir si una càrrega és proporcionada o no ho és, les administracions
públiques han de tenir en compte el cost de les mesures, els efectes discriminatoris
que comporti no adoptar-les, les característiques de la persona física o jurídica,
l’entitat o l’organització que les ha de posar en pràctica i la possibilitat d’obtenir
Ýpcp›cogpv"qÝekcn"q"swcnugxqn"cnvtg"clwv0
4. Les administracions públiques competents poden establir un règim d’ajuts
r¿dnkeu"rgt"c"eqpvtkdwkt"c"Ýpcp›ct"ngu"fgurgugu"fgtkxcfgu"fg"nÓqdnkicek„"fÓcrnkect"
els ajustaments raonables a què fa referència aquest article.
Article 47
Càrrega de la prova
En els procediments de denúncia de discriminació en l’exercici del dret a l’habitatge
en què la part denunciant o demandant al·lega fets i aporta indicis que permeten
rtguwokt"nÓgzkuvﬂpekc"fg"fkuetkokpcek„."nÓ”ticp"eqorgvgpv."fgurtﬁu"fÓcrtgekct/nqu."
vgpkpv"gp"eqorvg"nc"fkurqpkdknkvcv"k"nc"hceknkvcv"rtqdcv”tkc"swg"eqttgurqp"c"ecfc"wpc"
de les parts i el principi d’igualtat de les parts, ha d’exigir a la part denunciada o
fgocpfcfc"swg"crqtvk"wpc"lwuvkÝecek„"qdlgevkxc"k"tcqpcdng"swg"rtqxk"uwÝekgpvogpv"
que en la seva actuació o com a conseqüència de la seva inactivitat no s’ha infringit
el dret a la igualtat.
Article 48
Legitimació
C"Ý"fg"hgt"ghgevkwu"gnu"ftgvu"guvcdngtvu"rgt"cswguv"v vqn."ugpu"rgtlwfkek"fg"nc"ngiktimació individual de les persones afectades, les persones jurídiques habilitades
legalment per a defensar els drets i els interessos legítims col·lectius poden actuar
en nom i en interès de les persones que els ho autoritzin en un procés determinat.
CAPÍTOL II
Activitats professionals vinculades amb l’habitatge
SECCIÓ PRIMERA

Cigpvu"swg"kpvgtxgpgp"gp"gn"rtqeﬁu"fÓgfkÝecek„"k"tgjcdknkvcek„"fÓjcdkvcvigu
Article 49
Cigpvu"swg"kpvgtxgpgp"gp"nÓgfkÝecek„"k"nc"tgjcdknkvcek„0"Tﬂiko"lwt fke
30" Gnu"cigpvu"swg"kpvgtxgpgp"gp"gn"rtqeﬁu"fÓgfkÝecek„"k"tgjcdknkvcek„"fÓjcdkvcvigu"
u„p"gnu"swg"guvcdngkzgp"nc"pqtocvkxc"fÓqtfgpcek„"fg"nÓgfkÝecek„"k"cswguvc"nngk0
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40" Gnu"cigpvu"swg"kpvgtxgpgp"gp"gn"rtqeﬁu"fÓgfkÝecek„"k"tgjcdknkvcek„"fÓjcdkvcvigu"
estan subjectes al règim jurídic i a les obligacions que estableixen la Llei de l’Estat
5:13;;;."fgn"7"fg"pqxgodtg."fÓqtfgpcek„"fg"nÓgfkÝecek„."cswguvc"nngk."nc"pqtocvkxc"
ugevqtkcn"gurge Ýec."nc"pqtocvkxc"gp"ocvﬂtkc"fg"rtgxgpek„"fg"tkuequ"ncdqtcnu"k"gn"
contracte que n’origina la intervenció.
Article 50
Els promotors d’habitatges
1. Són promotors d’habitatges les persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, que, individualment o col·lectivament, decideixen, impulsen, programen i
Ýpcpegp."gpectc"swg"ukiwk"qecukqpcnogpv."cod"tgewtuqu"rtqrku"q"cnkgpu."qdtgu"fÓgfkÝecek„"q"tgjcdknkvcek„"fÓjcdkvcvigu."vcpv"uk"u„p"rgt"c"¿u"rtqrk"eqo"uk"u„p"rgt"c"hgt/pg"
posteriorment la transmissió, el lliurament o la cessió a tercers per qualsevol títol.
2. Són obligacions dels promotors d’habitatges:
a) Tenir sobre el solar on s’ha de construir o sobre l’immoble que s’ha de rehabilitar
la titularitat d’un dret que els faculti per a fer les obres corresponents.
d+" Fkurquct"fgn"rtqlgevg"vﬂepke"fg"nÓqdtc"k"qdvgpkt"ngu"nnkeﬂpekgu"fÓgfkÝecek„"k"ngu"
autoritzacions administratives preceptives.
c) Lliurar als adquirents dels habitatges la documentació i la informació exigibles,
en els termes que estableix aquesta llei. En el cas dels autopromotors, l’obligació
correspon als constructors.
d) Subscriure les assegurances i les garanties que siguin establertes per l’ordenament jurídic. Aquesta obligació no és exigible als autopromotors individuals d’un
únic habitatge unifamiliar per a ús propi. Tanmateix, si l’habitatge és objecte de
transmissió entre vius en el termini de deu anys, els autopromotors estan obligats
a contractar les assegurances i les garanties pel temps que resti per completar els
deu anys, llevat que els adquirents els n’exonerin expressament.
g+" Uwduetkwtg"wpc"r”nkuuc"fÓcuugiwtcp›c"q"wp"cxcn"swg"ictcpvgkzk"nc"fgxqnwek„"
fg"ngu"swcpvkvcvu"tgdwfgu"c"eqorvg"fgn"rtgw"vqvcn"eqpxkpiwv."lc"ukiwkp"swcnkÝecfgu"
amb el nom d’arres, senyal o reserva o amb qualsevol altra denominació, en el cas
que s’incompleixi l’obligació de lliurar l’habitatge en les condicions pactades; en el
cas que les obres no comencin o acabin, sigui per la causa que sigui, en el termini
convingut; en el cas que no s’obtingui la cèdula d’habitabilitat; en el cas que hi hagi
hagut una doble venda, o en el cas que l’habitatge s’hagi transmès a tercers protegits
per la publicitat registral.
3. La devolució a què fa referència l’apartat 2.e ha de comprendre no només la
quantitat lliurada a compte, sinó també els interessos moratoris que s’acreditin des
fg"nc"fcvc"gp"swﬂ"gu"xc"eqdtct"Ýpu"cn"oqogpv"gp"swﬂ"gu"hcek"ghgevkxc"nc"fgxqnwek„."
sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre als adquirents per
l’incompliment dels venedors.
4. En el cas de promocions en règim de comunitat de propietaris o de societat
cooperativa constituïda legalment, s’ha de garantir la devolució de les quantitats
fguvkpcfgu"c"nÓcfswkukek„"fgn"u”n"qp"uÓjcikp"fÓgornc›ct"gnu"jcdkvcvigu"swg"uÓjcikp"
percebut de les persones físiques integrades en la comunitat o la societat corresponents.
Article 51
Els promotors socials d’habitatges
1. Als efectes d’aquesta llei, són promotors socials d’habitatges els promotors
que, complint els requisits establerts per l’article 50, porten a terme promocions
d’obra nova o de rehabilitació d’habitatges que, a l’empara dels plans d’habitatge,
uÓqtkgpvgp"c"kpetgogpvct"nÓqhgtvc"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"c"Ecvcnwp{c."fg"
manera principal, habitual, estable en el temps i concertada amb el Govern.
2. Tenen la condició de promotors socials d’habitatges:
c+" NÓKpuvkvwv"Ecvcn "fgn"U”n."gnu"clwpvcogpvu."ngu"uqekgvcvu"k"gnu"rcvtqpcvu"owpkekrcnu"
d’habitatges, les cooperatives d’habitatges i les entitats urbanístiques especials.
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b) Els promotors privats d’habitatges i les entitats sense ànim de lucre dedicades
a la promoció d’habitatges que tinguin per objecte social i com a objecte de llur
cevkxkvcv"ghgevkxc"nc"rtqoqek„"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"fguvkpcvu"c"nnqiwgt."
la gestió i l’explotació d’aquest tipus d’habitatges en casos de constitució de dret de
superfície o de concessió administrativa o la promoció d’habitatges amb protecció
qÝekcn"fguvkpcvu."gp"tﬂiko"fg"xgpfc."cnu"dgpgÝekctku"cod"kpitguuqu"oﬁu"dckzqu0
c) Els promotors privats d’habitatges que tinguin per objecte social i com a
qdlgevg"fg"nnwt"cevkxkvcv"ghgevkxc"nc"rtqoqek„"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"
destinats a la venda, sempre que compleixin els criteris d’homologació que siguin
establerts per reglament.
3. El Govern, a proposta del departament competent en matèria d’habitatge, ha
d’establir el procediment d’homologació dels promotors socials d’habitatges, que
no poden haver estat sancionats per incompliment greu o molt greu de la normativa
en matèria de seguretat i salut en el treball.
4. L’homologació a què fa referència l’apartat 3 requereix, en el cas de les cooperatives d’habitatges, l’informe emès per la Federació de Cooperatives d’Habitatges
de Catalunya.
5. Els promotors d’habitatges destinats a lloguer han de garantir, com a mínim,
per a obtenir l’homologació a què fa referència l’apartat 3:
c+" Nc"ecrcekvcv"qticpkv¦cvkxc"uwÝekgpv."fguvkpcfc"gurge Ýecogpv"c"iguvkqpct"gn"
lloguer dels habitatges.
d+" Nc"ecrcekvcv"geqp”okec"uwÝekgpv."gp"hqtoc"fg"tgewtuqu"rtqrku"swg"gp"ictcpvgkzkp"nc"uqnxﬂpekc"geqp”okec"c"nncti"vgtokpk0
6. Els promotors d’habitatges de compravenda han de complir com a mínim, per
a obtenir l’homologació a què fa referència l’apartat 3, les condicions següents:
a) Fer constar als estatuts la dedicació a la promoció d’habitatges amb protecció
qÝekcn0
b) Haver-se dedicat amb preponderància, dins el conjunt d’habitatges que hagin
rtqoqiwv"gnu"xkpv"cp{u"cpvgtkqtu."c"nc"rtqoqek„"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
7. Els promotors socials d’habitatges han de convenir amb el departament comrgvgpv"gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig"ngu"rtqoqekqpu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"k"
gn"ukuvgoc"fg"Ýpcp›cogpv"rgt"c"rqtvct/ngu"c"vgtog"k"jcp"fg"eqpxgpkt"cod"nÓKpuvkvwv"
Ecvcn "fgn"U”n"nÓqdvgpek„"fgn"u”n"pgeguuctk0
Article 52
Els constructors d’habitatges
1. Als efectes d’aquesta llei, són constructors d’habitatges les persones físiques
o jurídiques que assumeixen contractualment davant els promotors d’habitatges
el compromís d’executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, obres
vqvcnu"q"rctekcnu"fÓgfkÝecek„"q"tgjcdknkvcek„"fÓjcdkvcvigu."cod"uwdlgeek„"cn"rtqlgevg"
i al contracte corresponents.
2. Les funcions dels promotors d’habitatges i dels constructors d’habitatges
poden ésser assumides per una mateixa persona, física o jurídica.
50" Gn"Iqxgtp."c"Ý"fÓchcxqtkt"nc"vtcpurctﬂpekc"gp"gn"ugevqt"fg"nÓjcdkvcvig"k"nc"rtqtecció dels consumidors, ha de promoure la creació d’un registre de constructors
d’habitatges, en els termes que estableix l’article 56.
4. Els constructors d’habitatges que s’inscriuen en el registre a què fa referència
l’apartat 3 han d’assumir un triple compromís: han de documentar les obres que
hagin de fer, prestar una atenció especial a la prevenció de riscos laborals i establir
un sistema d’atenció al consumidor.
5. Són obligacions dels constructors d’habitatges:
a) Executar l’obra amb subjecció al projecte, al pla de seguretat, a la legislació
aplicable i a les instruccions del director o directora d’obra, del director o directora
d’execució de l’obra i del coordinador o coordinadora en matèria de seguretat i salut
gp"gn"vtgdcnn."c"Ý"fÓqdvgpkt"nc"swcnkvcv"gzkikfc"gp"gn"rtqlgevg"k"nc"swcnkvcv"fgtkxcfc"fg"
la responsabilitat social.
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b) Tenir la titulació o la capacitació professional requerides per a complir les
condicions exigibles legalment per a actuar com a constructors.
c) Designar el cap o la cap d’obra, que assumeix la representació tècnica dels
constructors en l’obra i que ha de tenir la titulació i l’experiència adequades a les
característiques i la complexitat de l’obra.
d) Assignar a l’obra els mitjans humans i materials requerits.
e) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de
l’obra dins els límits establerts en el contracte i a la normativa aplicable.
f) Facilitar al director o directora d’execució de l’obra les dades i els documents
necessaris per al control de qualitat.
i+" Ukipct"nÓcevc"fg"tgrncpvglcogpv"q"fg"eqogp›cogpv"fg"nÓqdtc"k"nÓcevc"fg"tgegrek„"
de l’obra.
h) Facilitar al director o directora de l’obra les dades necessàries per a l’elaboració
de la documentació de l’obra executada.
i) Subscriure les assegurances i les garanties que siguin establertes per l’ordenament jurídic.
j) Respondre directament davant els promotors de l’adequació de l’obra al projecte
i al contracte, amb relació a l’actuació de les persones físiques o jurídiques amb les
que subcontracti determinades parts o instal·lacions.
k) Estar inscrits en el Registre d’Empreses Acreditades, creat per la Llei de
l’Estat 32/2006, del 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de
la construcció.
SECCIÓ SEGONA

Agents que intervenen en la prestació de serveis immobiliaris
Article 53
Agents que intervenen en la prestació de serveis immobiliaris. Règim jurídic
1. Als efectes d’aquesta llei, els agents que intervenen en la prestació de serveis
kooqdknkctku"u„p"gnu"cfokpkuvtcfqtu"fg"Ýpswgu"k"gnu"cigpvu"kooqdknkctku0
2. Els agents que intervenen en la prestació de serveis immobiliaris estan subjectes al règim jurídic i a les obligacions que estableix aquesta llei, sens perjudici
fgn"swg"fgvgtokpc"nc"pqtocvkxc"ugevqtkcn"gurge Ýec0
Article 54
Gnu"cfokpkuvtcfqtu"fg"Ýpswgu
1. Als efectes d’aquesta llei i de les activitats que regula, són administradors
fg"Ýpswgu"ngu"rgtuqpgu"h ukswgu"swg"gu"fgfkswgp"fg"ocpgtc"jcdkvwcn"k"tgvtkdw•fc"c"
prestar serveis d’administració i d’assessorament als titulars de béns immobles i a
les comunitats de propietaris d’habitatges.
40" Gnu"cfokpkuvtcfqtu"fg"Ýpswgu."rgt"c"gzgtekt"nnwt"cevkxkvcv."jcp"fg"vgpkt"nc"ecrccitació professional requerida i han de complir les condicions legals i reglamentàries
swg"gnu"ukiwkp"gzkikdngu."cod"gn"dgpgpvﬂu"swg"nc"rgtvkpgp›c"cn"eqnángik"rtqhguukqpcn"
corresponent els habilita per a exercir la professió.
50" Gnu"cfokpkuvtcfqtu"fg"Ýpswgu"swg"eqorcvkdknkv¦gp"nnwt"cevkxkvcv"cod"nc"rtguvcek„"
de serveis de transacció immobiliària d’operacions de compravenda, permuta o cessió
de béns immobles altres que el traspàs o l’arrendament dels béns que administren
tenen la condició d’agents immobiliaris, als efectes d’aquesta llei, i han de complir
els requisits que estableix l’article 55.
60" Gnu"cfokpkuvtcfqtu"fg"Ýpswgu"swg"rtguvgp"ugtxgku"fg"ogfkcek„"gp"qrgtcekqpu"
d’arrendament respecte als béns sobre els quals tenen encomanada l’administració
no estan subjectes al compliment dels requisits que estableix l’article 55.
70" Gnu"cfokpkuvtcfqtu"fg"Ýpswgu."gp"gn"fgugpxqnwrcogpv"fg"nnwt"cevkxkvcv"rtqhguukqpcn."jcp"fÓcevwct"cod"gÝe ekc."fknkiﬂpekc."tgurqpucdknkvcv"k"kpfgrgpfﬂpekc"
professionals, amb subjecció a la legalitat vigent i als codis ètics establerts en el
sector, amb una consideració especial envers la protecció dels drets dels consumidors establerts per aquest títol.
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80" Rgt"c"ictcpvkt"gnu"ftgvu"fgnu"eqpuwokfqtu."gnu"cfokpkuvtcfqtu"fg"Ýpswgu"jcp"
fg"uwduetkwtg"wpc"cuugiwtcp›c"fg"tgurqpucdknkvcv"ekxkn."swg"rqfgp"eqpuvkvwkt"rgt"
mitjà del col·legi o associació professional corresponent.
Article 55
Els agents immobiliaris
1. Als efectes d’aquesta llei i de les activitats que regula, són agents immobiliaris
les persones físiques o jurídiques que es dediquen de manera habitual i retribuïda,
dins el territori de Catalunya, a prestar serveis de mediació, assessorament i gestió
en transaccions immobiliàries amb relació a operacions de compravenda, lloguer,
permuta o cessió de béns immobles i dels drets corresponents, inclosa la constitució
d’aquests drets.
2. Poden exercir com a agents immobiliaris:
a) Els agents de la propietat immobiliària que compleixen els requisits de qualiÝecek„"rtqhguukqpcn"swg"guvcdngkzgp"nnwt"pqtocvkxc"gurge Ýec"k"cswguvc"nngk0
b) Totes les persones físiques o jurídiques que tinguin la capacitació professional requerida i compleixin les condicions legals i reglamentàries que els siguin
exigibles.
3. Els agents immobiliaris, per a poder exercir, han de:
a) Disposar d’un establiment obert al públic a aquest efecte, llevat que la
comercialització dels serveis immobiliaris s’efectuï a distància per via elecvt”pkec"q"vgngo vkec."gp"gn"swcn"ecu"ecn"cetgfkvct"wpc"cftg›c"h ukec"fg"nÓcigpv"
responsable.
b) Estar en possessió de la capacitació professional que se’ls exigeixi legalment.
En cas de tractar-se de persones jurídiques, la capacitació és exigible als administradors o, si s’escau, als membres del consell d’administració.
c) Constituir i mantenir una garantia, amb vigència permanent, que els permeti
respondre de les quantitats que rebin en l’exercici de llur activitat mediadora mentre
no les posin a disposició dels destinataris. Per a determinar l’import de la garantia
cal tenir en compte el nombre d’establiments que cada agent mantingui oberts al
públic.
Per reglament es poden establir les modalitats que pot adoptar i els criteris de
Ýzcek„"fgn"tkue"swg"jc"fg"eqdtkt"nc"fkvc"ictcpvkc0"Gp"gn"ecu"fgnu"cigpvu"eqnángikcvu"q"
associats, la garantia es pot constituir per mitjà del col·legi o l’associació professional a què pertanyin.
f+" Eqpuvkvwkt"k"ocpvgpkt"wpc"r”nkuuc"fg"tgurqpucdknkvcv"ekxkn."cod"xkiﬂpekc"rgtmanent, que els permeti respondre de l’exercici de l’activitat mediadora. El capital
swg"jc"fÓcuugiwtct"nc"r”nkuuc"uÓjc"fg"fgvgtokpct"rgt"tgincogpv."vgpkpv"gp"eqorvg"
gn"pqodtg"fÓguvcdnkogpvu"swg"ecfc"cigpv"ocpvkpiwk"qdgtvu"cn"r¿dnke0"Nc"r”nkuuc"
fÓcuugiwtcp›c"rqv"ﬁuugt"kpfkxkfwcn"q"dﬁ."gp"gn"ecu"fgnu"cigpvu"eqnángikcvu"q"cuuqekcvu."
nc"r”nkuuc"eqnángevkxc"swg"vkpiwk"eqpegtvcfc"gn"eqnángik"q"nÓcuuqekcek„"rtqhguukqpcn"c"
què pertanyin.
60" Gn"Iqxgtp."c"Ý"fÓchcxqtkt"nc"vtcpurctﬂpekc"gp"gn"ugevqt"fg"nÓjcdkvcvig"k"ictcpvkt"
la protecció dels consumidors, ha de crear un registre obligatori d’agents immobiliaris, en els termes que estableix l’article 56.
5. Són obligacions dels agents immobiliaris:
a) Actuar amb diligència, responsabilitat i independència professionals, amb
subjecció a la legalitat vigent i als codis ètics establerts en el sector i amb una
consideració especial envers la protecció dels drets dels consumidors i usuaris
d’habitatges, i no fer referències ni emprar noms, en cap cas, que indueixin o puguin induir els consumidors o usuaris a error respecte a la veritable naturalesa de
l’empresa o l’establiment o dels serveis que presten.
b) Abans d’iniciar una oferta d’un immoble, subscriure amb els propietaris d’habitatges que els encomanin la transacció d’un habitatge una nota d’encàrrec que els
habiliti per a fer-ne oferta i publicitat, per a percebre quantitats o per a formalitzar
amb tercers qualsevol precontracte o contracte.
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6. Els agents immobiliaris no poden fer oferta ni publicitat d’immobles de tercers
si no han subscrit abans la nota d’encàrrec a què fa referència l’apartat 5.b, en la qual
han de constar necessàriament les dades següents:
a) La identitat de l’agent i el número d’inscripció en el registre d’agents immobiliaris.
b) La identitat dels propietaris de l’immoble i, si s’escau, la de llur representant.
c) El termini de durada de l’encàrrec.
d) La descripció de l’operació encomanada.
g+" Nc"kfgpvkÝecek„"fg"nc"Ýpec"q"fg"ngu"Ýpswgu."cod"gurgekÝecek„"fg"ngu"fcfgu"
registrals, les càrregues, els gravàmens i les afectacions de qualsevol naturalesa.
f) El règim de protecció de l’habitatge, si s’escau.
g) El preu de l’oferta.
h) Els aspectes jurídics que afectin l’immoble d’una manera rellevant, que la
persona que encarrega la transacció ha de posar de manifest, sota la seva responsabilitat, sobretot pel que fa a procediments judicials pendents per qüestions
relacionades amb l’immoble.
i) La retribució de l’agent i la forma de pagament. La retribució de l’agent ha
fg"eqpukuvkt"gp"wp"rgtegpvcvig"fgn"rtgw"q"gp"wp"korqtv"Ýz"k"gp"ecr"ecu"pq"gu"rqv"
percebre retribució de les dues parts que intervenen en la transacció per la mateixa
operació, llevat que hi hagi un acord exprés en aquest sentit.
j) Els drets i les obligacions de les parts, amb indicació de les facultats concedides a l’agent.
7. Els agents immobiliaris, abans de subscriure amb tercers qualsevol document
tgncvkw"c"nc"vtcpuceek„"fÓwp"kooqdng."jcp"fÓjcxgt"xgtkÝecv"ngu"fcfgu"hceknkvcfgu"
pels propietaris mandants i la titularitat, les càrregues i els gravàmens registrals
del bé.
8. D’acord amb el que disposa la normativa reguladora dels fulls de reclamació i
denúncia als establiments comercials i en l’activitat de prestació de serveis, els agents
kooqdknkctku"pq"eqnángikcvu"jcp"fg"vgpkt"c"fkurqukek„"fgnu"eqpuwokfqtu"hwnnu"qÝekcnu"
de reclamació i denúncia, i han de tenir en un lloc visible de llurs establiments un
cartell informador de l’existència dels fulls.
CAPÍTOL III
Registres d’homologació dels agents vinculats amb l’habitatge
Article 56
Caràcter dels registres
1. Es poden crear registres d’homologació dels agents vinculats amb l’habitatge.
Les característiques i el desenvolupament d’aquests registres s’ha de determinar per
reglament, de manera concertada amb els col·legis professionals vinculats i tenint
en compte els estatuts i la reglamentació dels dits col·legis.
2. Els registres d’homologació poden ésser de caràcter voluntari o obligatori i
responen a la tipologia dels agents. Els de caràcter obligatori són registres administratius adscrits al departament competent en matèria d’habitatge.
3. La inscripció dels agents en els registres s’ha d’efectuar en els termes i segons
el procediment que s’aprovi per reglament. Per a inscriure-s’hi, els agents han
fÓcetgfkvct"swg"nnwt"cevkxkvcv"uÓclwuvc"cnu"tgswkukvu"k"ngu"swcnkÝecekqpu"guvcdngtvu"rgt"
aquesta llei i als que s’estableixin per reglament.
4. La manca d’inscripció en els registres d’homologació no afecta la validesa dels
contractes ni la resta d’actuacions que s’hagin pogut efectuar amb la intervenció
de l’agent.
5. El reglament dels registres ha de concretar les condicions i el procediment per
a la comprovació dels assentaments, la renovació i la resolució d’aquests i la resta
d’aspectes de funcionament.
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Article 57
Distintiu d’inscripció als registres
Els titulars dels registres han de crear un distintiu i una placa amb un format i
wpgu"ectcevgt uvkswgu"gurge Ýswgu"swg"jc"fÓﬁuugt"eqnánqecfc"gp"wp"nnqe"xkukdng"rgt"
al públic en cada un dels locals dels agents inscrits, i també en el paper comercial i
en la publicitat dels agents. En el dit distintiu ha de constar el número d’inscripció
dels agents en el registre corresponent. Els professionals col·legiats en exercici que
exerceixen estatutàriament les funcions descrites pel capítol II poden compartir el
distintiu del registre amb el distintiu col·legial i el número de col·legiat.
CAPÍTOL IV
Publicitat de l’habitatge
Article 58
La publicitat i el seu caràcter vinculant
30" Vqvu"gnu"cigpvu"swg"kpvgtxgpgp"gp"nÓgfkÝecek„"k"nc"tgjcdknkvcek„"fÓjcdkvcvigu"
i la prestació de serveis immobiliaris que tenen algun dret per a la transmissió,
l’arrendament i la cessió dels habitatges, com ara els promotors, els propietaris, els
cigpvu"kooqdknkctku"k"gnu"cfokpkuvtcfqtu"fg"Ýpswgu."uÓjcp"fg"uwdlgevct"c"nc"pqtoctiva que prohibeix la utilització de publicitat il·lícita i, especialment, a les normes
reguladores de la publicitat que estableix aquesta llei.
2. S’entén per publicitat"vqvc"hqtoc"fg"eqowpkecek„"cftg›cfc"cnu"eqpuwokfqtu"
q"cn"r¿dnke"gp"igpgtcn"cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"rtqoqwtg"fg"ocpgtc"fktgevc"q"kpfktgevc"
la transmissió, l’arrendament i qualsevol altra forma de cessió d’habitatges a títol
onerós.
50" NÓqhgtvc."nc"rtqoqek„"k"nc"rwdnkekvcv"cftg›cfgu"c"nc"xgpfc"q"nÓcttgpfcogpv"
d’habitatges s’han d’ajustar als principis de veracitat, de manera que no ocultin
dades fonamentals dels objectes a què es refereixen i no indueixin o puguin induir
gnu"fguvkpcvctku"c"ecr"gttqt"cod"tgrgtewuukqpu"geqp”okswgu0
4. Les dades, les característiques i les condicions relatives a la construcció,
la situació, els serveis, les instal·lacions, l’adquisició, la utilització i el pagament
dels habitatges que s’inclouen en l’oferta, la promoció i la publicitat són exigibles
wnvgtkqtogpv"rgn"eqortcfqt."gpectc"swg"pq"Ýiwtkp"gzrtguucogpv"gp"gn"eqpvtcevg"
de transmissió.
5. Es prohibeix expressament la comercialització i la publicitat d’immobles per
compte d’altre sense tenir prèviament la nota d’encàrrec corresponent.
Article 59
Mencions obligatòries
En tota publicitat, l’agent ha de fer constar necessàriament:
a) La localització de l’habitatge.
b) L’estat de l’habitatge ofert, i si ja és acabat, en fase de construcció o només
projectat, en cas d’obra nova.
c) El número i la data de caducitat de la llicència d’obres, en el cas de la primera
vtcpuokuuk„"fÓjcdkvcvigu"gp"gfkÝeku"cecdcvu"q"gp"qdtgu0
d) La superfície útil i la superfície construïda, en el cas d’habitatges de nova
construcció. En cas d’annexos, la superfície d’aquests s’ha de fer constar de manera
diferenciada.
e) El número de referència del registre d’homologació, el distintiu col·legial i el
número de col·legiació de l’agent, si s’escau.
h+" Gn"tgurqpucdng"fg"nc"eqogtekcnkv¦cek„"fg"nc"rtqoqek„."cod"nÓcftg›c"k"gn"vgnﬂhqp"
de contacte, en cas d’obra nova.
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CAPÍTOL V
Oferta de l’habitatge
Article 60
Oferta per a la venda
30" Vqvu"gnu"cigpvu"swg"kpvgtxgpgp"gp"nÓgfkÝecek„."nc"tgjcdknkvcek„"k"nc"rtguvcek„"fg"
serveis immobiliaris s’han de subjectar a les normes reguladores de l’oferta que
estableix aquesta llei.
40" Nc"rgtuqpc"kpvgtguucfc"c"cfswktkt"wp"jcdkvcvig"jc"fg"tgdtg"wpc"kphqtocek„"uwÝekgpv"
uqdtg"ngu"eqpfkekqpu"guugpekcnu"fgn"swg"ug"nk"qhgtgkz0"Cdcpu"fÓcxcp›ct"swcnugxqn"swcpvkvcv"
c"eqorvg"fgn"rtgw"Ýpcn."nk"jc"fÓﬁuugt"nnkwtcfc"rgt"guetkv"nc"kphqtocek„"o pkoc"ugi¯gpv<
c+" Nc"kfgpvkÝecek„"fg"nÓcigpv"swg"kpvgtxﬁ"gp"nc"vtcpuceek„0
d+" Nc"kfgpvkÝecek„"fg"nÓjcdkvcvig."cod"nÓgzrtguuk„"fg"nc"uwrgth ekg"¿vkn"fÓcswguv"
i la dels annexos.
c) La referència de la inscripció registral.
d) El preu total de la transmissió, amb la indicació dels impostos que la graven
i que legalment corresponen al comprador i de les altres despeses inherents al
contracte que li són imputables.
e) Els terminis d’inici de les obres i de lliurament de l’habitatge, si es tracta d’una
oferta de transmissió d’habitatges en projecte o construcció.
f) La indicació del règim de protecció i el pla d’habitatge al qual es troba acollit,
uk"gu"vtcevc"fÓwpc"qhgtvc"fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
50" Uk"nc"swcpvkvcv"swg"uÓjc"fg"nnkwtct"c"eqorvg"uwrgtc"nÓ3'"fgn"rtgw"Ýzcv"rgt"c"nc"
transmissió, la informació mínima establerta per l’apartat 2 s’ha de complementar
amb la següent:
a) La descripció de les característiques essencials de l’habitatge, com ara els
materials emprats en la construcció, l’orientació principal, el grau d’aïllament tèrmic i acústic, les mesures d’estalvi energètic, els serveis i les instal·lacions de què
fkurquc."vcpv"kpfkxkfwcnu"eqo"eqowpu"fg"nÓgfkÝek"q"eqorngz"kooqdknkctk"fg"swﬂ"
hqtoc"rctv."k"gn"p¿ogtq"fg"nnkeﬂpekc"fÓqdtgu"k"ngu"eqpfkekqpu"igpgtcnu"k"gurge Ýswgu"
per a la seva concessió, en el cas de la primera transmissió.
d+" NÓcpvkiwkvcv"fg"nÓgfkÝek."gnu"ugtxgku"k"ngu"kpuvcnáncekqpu"fg"swﬂ"fkurquc."vcpv"
individuals com comuns, i l’estat d’ocupació de l’habitatge, en el cas de la segona
transmissió i les successives.
e+" Nc"kfgpvkÝecek„"tgikuvtcn"fg"nc"Ýpec."cod"nc"tghgtﬂpekc"fg"ngu"e ttgiwgu."gnu"
itcx ogpu"k"ngu"chgevcekqpu"fg"swcnugxqn"pcvwtcnguc"k"nc"swqvc"fg"rctvkekrcek„"Ýzcfc"
en el títol de propietat, si s’escau.
d) L’import de les quotes i les derrames comunitàries, i també el de les despeses
comunitàries pendents de pagament, en el cas de la segona transmissió i les successives d’habitatges en règim de propietat horitzontal.
g+" Ngu"eqpfkekqpu"geqp”okswgu"k"Ýpcpegtgu"fg"nc"vtcpuokuuk„."gurgekcnogpv"nc"
forma i els terminis de pagament, amb indicació de si s’exigeix o no una entrada
inicial, si s’escau, i els interessos que s’acreditin i la forma d’aplicar-los.
f) En el cas d’una oferta de transmissió d’habitatges en projecte o construcció,
kphqtocek„"uqdtg"nc"nnkeﬂpekc"fÓqdtgu"k."uk"ngu"qdtgu"uÓjcp"cecdcv."wpc"e”rkc"fg"nc"
llicència de primera ocupació.
i+" Gp"gn"ecu"fÓwpc"qhgtvc"fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."nc"kpfkecek„"fg"nc"fcvc"
fg"nc"swcnkÝecek„"rtqxkukqpcn"q"fgÝpkvkxc"k"gn"tﬂiko"fg"ftgvu"k"fgwtgu."cod"nÓgzrtguuk„"
de les limitacions per als adquirents i els usuaris de l’habitatge.
60" Gu"eqpukfgtc"kphqtocek„"x nkfc"k"uwÝekgpv"uqdtg"ngu"eqpfkekqpu"h ukswgu"fg"
nÓjcdkvcvig"nc"eqpvkpiwfc"gp"nc"eﬂfwnc"fÓjcdkvcdknkvcv"q"gp"nc"swcnkÝecek„"fgÝpkvkxc."
gp"gn"ecu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
Article 61
Oferta per a l’arrendament
1. En les ofertes d’arrendament s’ha de proporcionar als destinataris una informació
uwÝekgpv"uqdtg"ngu"eqpfkekqpu"guugpekcnu"fg"nÓjcdkvcvig."k"vcodﬁ"fg"ngu"eqpfkekqpu"
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bàsiques del contracte. Aquesta informació s’ha de lliurar abans de rebre qualsevol
quantitat a compte.
2. La informació mínima d’una oferta d’arrendament ha de contenir les dades
següents:
a) La descripció i les condicions físiques de l’habitatge, amb la indicació de la
superfície útil i dels serveis, les instal·lacions i els subministraments d’aquest.
b) El preu total de la renda, amb el desglossament i el detall dels serveis accessoris i les altres quantitats que siguin assumides pels arrendataris, tot indicant la
periodicitat de la liquidació.
c) El termini de l’arrendament.
d) La forma d’actualització del preu al llarg del termini de l’arrendament.
g+" Nc"Ýcp›c"k"ngu"cnvtgu"ictcpvkgu"swg"uÓgzkigkzgp"cnu"cttgpfcvctku0
50" Gu"eqpukfgtc"kphqtocek„"x nkfc"k"uwÝekgpv"uqdtg"ngu"eqpfkekqpu"h ukswgu"fg"
nÓjcdkvcvig"nc"eqpvkpiwfc"gp"nc"eﬂfwnc"fÓjcdkvcdknkvcv"q"gp"nc"swcnkÝecek„"fgÝpkvkxc."
gp"gn"ecu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
CAPÍTOL VI
Transmissió i arrendament de l’habitatge
Article 62
Principis contractuals en la transmissió i l’arrendament d’habitatges
1. Les clàusules dels contractes de transmissió de la propietat o de cessió d’ús
formalitzats en el marc d’una activitat empresarial o professional han de complir
els requisits següents:
a) Concreció, claredat i senzillesa en la redacció, amb possibilitat de comprensió
directa i sense referències a textos o documents que no hagin estat facilitats prèviament o simultàniament a la formalització del contracte.
b) Bona fe i just equilibri entre els drets i les obligacions de les parts, amb exenwuk„"fg"en wuwngu"cdwukxgu."ugiqpu"nc"fgÝpkek„"guvcdngtvc"rgt"nc"ngikuncek„"rgt"c"nc"
defensa dels consumidors i els usuaris. Es consideren en tot cas abusives totes les
estipulacions no negociades que, en contra de la bona fe, estableixen un desequilibri
important entre els drets i les obligacions de les parts en perjudici dels consumidors,
i també les clàusules que vinculen el contracte només a la voluntat dels empresaris
o professionals, les que comporten privació de drets bàsics dels consumidors i les
que comporten manca de reciprocitat.
c) En cas de dubte sobre el sentit d’una clàusula, preval la interpretació més
favorable als consumidors.
2. La transmissió i l’arrendament d’habitatges només es pot portar a terme quan
s’assoleixin o es puguin assolir els requeriments exigits pel capítol I del títol III. El
eqornkogpv"fÓcswguvc"rtguetkrek„"uÓjc"fg"fqewogpvct"okvlcp›cpv"nc"eﬂfwnc"fÓjcdkvcdknkvcv"q"nc"swcnkÝecek„"fgÝpkvkxc"gp"gn"ecu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0"
Gp"gn"uwr”ukv"fg"vtcpuokuukqpu"fÓjcdkvcvigu"swg"pq"ukiwkp"fg"pqxc"eqpuvtweek„."gu"
pot prescindir de la presentació de la cèdula d’habitabilitat en els termes indicats
per l’article 132.a.
Article 63
Requisits per a transmetre habitatges en construcció o rebre’n quantitats a compte
Són requisits previs per a poder subscriure un contracte de transmissió d’un
habitatge en construcció o per a rebre’n qualsevol quantitat a compte:
c+" Vgpkt"wpc"nnkeﬂpekc"fÓgfkÝecek„"swg"fguetkiwk"nÓkooqdng"qdlgevg"fg"nc"vtcpumissió.
d+" Vgpkt"nc"vkvwnctkvcv"fÓwp"ftgv"uqdtg"nc"Ýpec"swg"hcewnvk"rgt"c"eqpuvtwkt/jk"q"tgjcbilitar-la i per a transmetre-la. S’ha de fer una indicació expressa de les càrregues
k"gnu"itcx ogpu"swg"chgevgp"vcpv"nÓjcdkvcvig"eqo"gnu"gngogpvu"eqowpu"fg"nÓgfkÝek"
del qual forma part.
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c) Tenir atorgades les garanties i les assegurances legalment exigibles.
f+" Kpfkxkfwcnkv¦ct"gn"etﬂfkv"jkrqvgectk"rgt"c"ecfc"Ýpec"tgikuvtcn."uk"uÓguecw0
Article 64
Requisits per a transmetre habitatges acabats de nova construcció o rebre’n
quantitats a compte
1. Són requisits previs per a poder subscriure un contracte de transmissió d’un
habitatge acabat de nova construcció o per a rebre’n qualsevol quantitat a compte:
c+" Vgpkt"wpc"nnkeﬂpekc"fÓgfkÝecek„"swg"fguetkiwk"eqo"c"jcdkvcvig"nÓkooqdng"swg"
és objecte de transmissió.
b) Disposar de la connexió a la xarxa general de subministraments de manera
kpfkxkfwcnkv¦cfc"rgt"c"ecfc"jcdkvcvig"fg"nÓgfkÝek."swcp"gn"vkrwu"fg"uwdokpkuvtcogpv"
ho permeti, d’acord amb la legislació vigent.
c) Tenir atorgades les garanties i les assegurances legalment exigibles.
f+" Jcxgt"hqtocnkv¦cv"gn"nnkdtg"fg"nÓgfkÝek"eqttgurqpgpv0
e) Haver estat dividit el crèdit hipotecari, si s’escau, entre totes les entitats registrals de l’immoble.
40" Gnu"jcdkvcvigu"tguwnvcpvu"fÓwp"rtqeﬁu"fg"itcp"tgjcdknkvcek„."fgÝpkv"rgt"nÓctvkeng"
3.h, s’equiparen als de nova construcció als efectes d’aquest article.
Article 65
Documentació que cal lliurar als adquirents
1. En els actes i els contractes de transmissió d’habitatges nous, els transmitents
han de lliurar als adquirents la documentació següent:
c+" Gn"rn pqn"fg"ukvwcek„"fg"nÓgfkÝek0
d+" Gn"rn pqn"fg"nÓjcdkvcvig."cod"nÓgurgekÝecek„"fg"nc"uwrgth ekg"¿vkn"k"fg"nc"eqputruïda, en cas d’habitatges de nova construcció, amb els mesuraments acreditats per
tècnics competents. Si hi ha annexos, els mesuraments han d’ésser diferenciats.
e+" Nc"ogo”tkc"fg"swcnkvcvu0
f+" Nc"eﬂfwnc"fÓjcdkvcdknkvcv."q"nc"eﬂfwnc"fg"swcnkÝecek„"fgÝpkvkxc"gp"gn"ecu"fÓwp"
jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
g+" Gn"egtvkÝecv"fÓcrvkvwf"gp"gn"ecu"swg"nÓgfkÝek"jcik"guvcv"qdnkicv"c"rcuuct"nc"kpurgeek„"vﬂepkec"fg"nÓgfkÝek0
f) Una nota simple informativa del Registre de la Propietat, actualitzada.
i+" Nc"fqewogpvcek„"tgncvkxc"c"ngu"ictcpvkgu"fg"nÓjcdkvcvig."cod"nÓgurgekÝecek„"fgnu"
garants, els titulars de la garantia, els drets dels titulars i el termini de durada.
h) La documentació relativa a la hipoteca, si s’ha constituït.
i) L’escriptura de declaració d’obra nova i divisió horitzontal, i dels estatuts de
la comunitat de propietaris, si ja han estat atorgats, si s’escau.
j) La documentació necessària per a contractar els serveis i els subministraments
de l’habitatge.
2. En els actes i els contractes de transmissió d’habitatges de segona transmissió o de
les successives transmissions, cal lliurar als adquirents els documents assenyalats per les
lletres d, e, f, i i j de l’apartat 1 i, en cas d’un habitatge en règim de propietat horitzontal,
gn"egtvkÝecv"tgncvkw"c"nÓguvcv"fg"fgwvgu"fgnu"vtcpuokvgpvu"cod"nc"eqowpkvcv."gp"gn"swcn"jcp"
de constar, a més, les despeses ordinàries aprovades pendents de repartir.
3. Pel que fa a la presentació de la cèdula d’habitabilitat, regeix el que disposa
l’article 62.2.
4. Les despeses derivades de l’obtenció de la documentació esmentada pels
apartats 1 i 2 no han d’anar a càrrec dels adquirents.
Article 66
Requisits per a l’arrendament d’habitatges
1. El lliurament de la documentació acreditativa de la informació requerida en
l’oferta d’un arrendament, d’acord amb el que estableix l’article 61, és requisit per
a la subscripció del contracte.
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2. Els ocupants tenen dret al lliurament de la cèdula d’habitabilitat o l’acreditació
equivalent amb la subscripció del contracte.
50" Gp"nc"hqtocnkv¦cek„"fgnu"eqpvtcevgu"fg"nnqiwgt"fg"Ýpswgu"wtdcpgu"ﬁu"qdnkicv”tkc"
nc"rtguvcek„"fÓwpc"Ýcp›c"gp"gnu"vgtogu"guvcdngtvu"rgt"nc"ngikuncek„"uqdtg"cttgpfcogpvu"
wtdcpu0"Cswguvc"Ýcp›c"uÓjc"fg"fkrqukvct"gp"gn"Tgikuvtg"fg"Hkcpegu"fgnu"Eqpvtcevgu"fg"
Lloguer de Finques Urbanes, en el qual s’han d’inscriure les dades corresponents als
contractes subscrits entre els arrendadors i els arrendataris referents als immobles
situats a Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 13/1996, del 29 de juliol, del
Tgikuvtg"k"gn"fkr”ukv"fg"Ýcpegu"fgnu"eqpvtcevgu"fg"nnqiwgt"fg"Ýpswgu"wtdcpgu"k"fg"
oqfkÝecek„"fg"nc"Nngk"4613;;3."fg"nÓjcdkvcvig0
4. El departament competent en matèria d’habitatge ha d’establir les fórmules
de coordinació i cooperació entre el Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes i el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció
QÝekcn."rgt"c"rgtogvtg"gn"eqpvtqn"gÝec›"uqdtg"nc"eqpewttﬂpekc"fgnu"tgswkukvu"ngicnu"
exigibles en el lloguer d’habitatges protegits i per al tractament coordinat de les
bases de dades.
VëVQN"X
De la política de protecció pública de l’habitatge
CAPÍTOL I
Àmbits i formes de l’actuació pública
Article 67
Els plans d’habitatge
1. Els plans d’habitatge aprovats pel Govern són els instruments temporals que,
tgurgevcpv"gn"octe"fg"nc"rncpkÝecek„"k"nc"rtqitcocek„"tgiwncfc"rgn"v vqn"KK."jcp"
d’establir:
a) La delimitació i la concreció del règim de les actuacions susceptibles d’ésser
rtqvgikfgu."ngu"fkhgtgpvu"oqfcnkvcvu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"k"gnu"etkvgtku"
de prioritat en l’actuació pública.
d+" Gn"Ýpcp›cogpv"k"gnu"clwvu"r¿dnkeu"c"e ttge"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"nc"iguvk„"fgnu"clwvu"
estatals per a portar a terme les actuacions.
e+" Ngu"ictcpvkgu"k"ngu"eqpfkekqpu"rgt"c"ceegfkt"c"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"gp"
ngu"fkhgtgpvu"oqfcnkvcvu"k"cn"Ýpcp›cogpv"k"gnu"clwvu"rgt"c"swcnugxqn"fg"ngu"cevwcekqpu"
susceptibles d’ésser protegides.
d) El conjunt de mesures connexes i complementàries que permetin assolir els
objectius dels plans en el període temporal que estableixen.
2. El Govern té l’obligació de promulgar plans d’habitatge d’una durada mínima
de quatre anys, tot garantint que la vigència dels dits plans asseguri que no hi hagi
períodes en què no sigui aplicable un pla.
Article 68
Actuacions susceptibles d’ésser protegides
1. Es consideren actuacions susceptibles d’ésser protegides en matèria d’habitatge
ngu"swg"vgpgp"eqo"c"Ýpcnkvcv"fqpct"cnnqvlcogpv"c"rgtuqpgu"q"wpkvcvu"fg"eqpxkxﬂpekc"cod"
necessitats d’habitatge, actuacions que poden ésser, entre d’altres, les següents:
c+" Nc"eqortc"q"nc"wtdcpkv¦cek„"fg"u”n"rgt"c"fguvkpct/nq"c"jcdkvcvig"rtqvgikv0
d+" Nc"rtqoqek„"fg"pqwu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
c) Els contractes de copropietat.
d) L’adquisició d’habitatges lliures o protegits per a ús propi o per a destinar-los
a lloguer.
e) L’oferta i la posada en el mercat d’habitatges privats per a destinar-los a lloguer
o a d’altres formes de cessió d’ús.
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h+" Nc"tgjcdknkvcek„"fÓjcdkvcvigu"k"fÓgfkÝeku"fÓjcdkvcvigu0
g) Les altres que determinin els plans d’habitatge.
2. Tenen la condició d’actuacions susceptibles d’ésser protegides, a més de les que
estableix l’apartat 1, la mediació social en l’àmbit del lloguer i la gestió d’habitatges
fÓkpugtek„."gpvtg"fÓcnvtgu"ceekqpu"cftg›cfgu"c"gxkvct"nÓgzenwuk„"uqekcn"tgukfgpekcn0
Article 69
Mediació social en el lloguer d’habitatges
1. El departament competent en matèria d’habitatge ha d’establir un sistema de
concertació pública i privada per a estimular els propietaris i els inversors privats
c"rquct"gp"gn"ogtecv"fg"nnqiwgt"jcdkvcvigu"cftg›cvu"c"ngu"rgtuqpgu"k"ngu"wpkvcvu"fg"
eqpxkxﬂpekc"cod"fkÝewnvcvu"fg"vqv"qtftg"rgt"c"ceegfkt"cn"ogtecv"fg"nÓjcdkvcvig0
2. Els estímuls als propietaris i els inversors poden consistir en garanties i avals
per al cobrament i en ajuts per a la posada en condicions d’habitabilitat.
3. El sistema ha d’ésser gestionat per una xarxa de mediació social subvencionada pel Govern, que pot ésser integrada per administracions públiques locals,
entitats sense ànim de lucre o agents vinculats amb l’habitatge que se subjectin a
les condicions i al sistema de control que s’ha d’establir per reglament.
4. El departament competent en matèria d’habitatge ha d’establir un sistema
voluntari d’obtenció d’habitatges privats, en especial els desocupats, per a posar-los
c"nnqiwgt."okvlcp›cpv"nc"eguuk„"fgnu"fkvu"jcdkvcvigu"rgnu"rtqrkgvctku"c"nÓCfokpkuvtcek„"
pública a canvi de garantir-ne el manteniment i el cobrament dels lloguers.
5. Els habitatges obtinguts pels sistemes a què es refereix aquest article poden
ésser oferts a persones grans en el cas que llurs habitatges no s’adaptin a llurs confkekqpu"h ukswgu"q"geqp”okswgu0"Swcp"nÓjcdkvcvig"rtgxk"fg"nc"rgtuqpc"dgpgÝek tkc"
sigui de propietat, s’han d’establir fórmules perquè pugui ésser utilitzat temporalment
o permanentment per l’Administració dins els altres programes de lloguer social
esmentats per aquest article.
6. Els sol·licitants d’habitatges obtinguts pel sistema de mediació o pel sistema de
cessió han d’estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció
QÝekcn"guvcdngtv"rgt"nÓctvkeng";40
7. L’adjudicació dels habitatges del sistema de mediació i del sistema de cessió
jc"fg"ugiwkt"wp"rtqegfkogpv"gurge Ýe"swg"uÓjc"fg"tgiwnct"rgt"tgincogpv0
Article 70
Habitatges d’inserció
1. El Govern ha de vetllar perquè les entitats sense ànim de lucre i els serveis
socials municipals que porten a terme activitats i programes d’inserció social puguin
fkurquct"fÓwp"xqnwo"fÓjcdkvcvigu"fÓkpugtek„."vcn"eqo"u„p"fgÝpkvu"rgt"nÓctvkeng"50i, suÝekgpv"rgt"c"cvgpftg"ngu"pgeguukvcvu"fÓcswguv"vkrwu"swg"gu"fgvgevkp"c"ecfc"owpkekrk0
2. En el marc dels programes socials d’integració i en els termes que determina
la normativa vigent en matèria de serveis socials, les administracions competents
jcp"fÓcfqrvct"cevwcekqpu"gurge Ýswgu"fg"fqvcek„"fÓjcdkvcvigu"fÓkpugtek„"rgt"cnu"
sense llar.
3. El departament competent en matèria d’habitatge ha d’establir ajuts per a
subvenir als costos de gestió dels habitatges d’inserció gestionats per entitats sense
ànim de lucre o pels serveis socials municipals.
4. Els habitatges obtinguts pels sistemes que estableix l’article 69 poden ésser
oferts a entitats sense ànim de lucre o als serveis socials municipals perquè els
puguin utilitzar com a habitatges d’inserció.
Article 71
Contractes de copropietat
1. L’Administració de la Generalitat, o, subsidiàriament, qualsevol administració de
caràcter local o supramunicipal, per a incrementar les possibilitats d’accés a l’habitatge
dels joves de menys de trenta-cinc anys, les famílies nombroses i les persones amb
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discapacitat, entre d’altres, pot establir contractes de copropietat amb particulars com
a ajuda a la compra d’un habitatge destinat a residència habitual i permanent.
40" NÓcrqtvcek„"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"eqo"c"clwfc"c"nc"eqortc"swg"Ýiwtk"
en els contractes de copropietat no pot superar el 20% del cost de l’habitatge.
50" Gnu"dgpgÝekctku"fgnu"clwvu"fgnu"eqpvtcevgu"fg"eqrtqrkgvcv"rqfgp"eqortct"gp"
qualsevol moment la part de propietat de la Generalitat i, en tot cas, tenen l’obligació
de fer-ho en el moment en què vulguin transmetre la propietat. En el moment de la
venda, la Generalitat té un dret preferent de compra pel preu del valor escripturat
oﬁu"gnu"kpvgtguuqu"Ýpcpegtu."vgpkpv"gp"eqorvg"nc"kpÞcek„0
4. El preu màxim, el règim jurídic i les condicions de transmissió dels habitatges
de copropietat s’han d’establir per reglament.
Article 72
Sistema de prestacions per al pagament del lloguer
1. El departament competent en matèria d’habitatge ha d’establir un sistema de
prestacions per al pagament del lloguer per a les persones i les unitats de convivència
residents a Catalunya amb ingressos baixos i moderats a les quals el cost de l’habitatge
rqv"ukvwct"gp"tkue"fÓgzenwuk„"uqekcn"tgukfgpekcn"q"fkÝewnvct"gn"rtqeﬁu"fÓkpugtek„"uqekcn0
2. El sistema és integrat per dos tipus de prestacions:
a) Prestacions permanents per al pagament del lloguer.
b) Prestacions d’especial urgència per al pagament del lloguer o de quotes
d’amortització hipotecària en situacions especials.
3. Les prestacions per al pagament del lloguer establertes per l’apartat 2.a tenen el
ect evgt"fg"rtguvcekqpu"geqp”okswgu"fg"ftgv"fg"eqpewttﬂpekc"fg"ect evgt"rgtocpgpv."
vcn"eqo"ngu"fgÝpgkz"nc"ngikuncek„"xkigpv"gp"ocvﬂtkc"fg"rtguvcekqpu"uqekcnu"fg"ect evgt"
geqp”oke0"Cswguvgu"rtguvcekqpu"gu"rtqttqiwgp"cwvqo vkecogpv"ogpvtg"gnu"dgpgÝekctku"
mantenen les condicions d’elegibilitat i són compatibles amb d’altres ajuts i prestacions que
gnu"dgpgÝekctku"rwiwkp"tgdtg"rgt"eqpegrvgu"fkhgtgpvu"fgnu"guvcdngtvu"rgt"cswguv"ctvkeng0
4. Les prestacions d’especial urgència per al pagament del lloguer i de quotes
d’amortització establertes per l’apartat 2.b tenen el caràcter de prestacions ecop”okswgu"fÓwtiﬂpekc"uqekcn."uÓcvqtiwgp"ugpug"eqpewttﬂpekc."ugortg"swg"gu"vkpiwk"
l’informe favorable dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada, i són
eqorcvkdngu"cod"fÓcnvtgu"clwvu"k"rtguvcekqpu"swg"gnu"dgpgÝekctku"rwiwkp"tgdtg"rgt"
conceptes diferents dels establerts per aquest article.
5. El conseller o consellera del departament competent en matèria d’habitatge ha
d’establir les condicions de les prestacions a què es refereix aquest article, la situació de
pgeguukvcv"c"rtqvgikt."gnu"tgswkukvu"fg"nc"rgtuqpc"dgpgÝek tkc."nc"swcpvkc"q"hqtoc"fÓguvcdnkt"
nc"rtguvcek„."gn"ect evgt"k"nc"hqtoc"fg"nc"rtguvcek„"k"ngu"ecwugu"gurge Ýswgu"fÓgzvkpek„0
6. Les prestacions a què es refereix aquest article es poden abonar directament a
nc"rgtuqpc"dgpgÝek tkc"q"kpfktgevcogpv."uk"uÓguvcdngkz"gzrtguucogpv."c"nc"swg"rtguvc"
un servei o a una altra persona.
90" Gn"rcicogpv"uÓjc"fg"hgt"gzrtguucogpv"rgt"okvl "fÓwpc"gpvkvcv"Ýpcpegtc."nc"swcn"
tguvc"qdnkicfc"c"tgvqtpct"ngu"swcpvkvcvu"crqtvcfgu"gp"gzeﬁu"k"gp"fkr”ukv"cnu"eqorvgu"
fgnu"dgpgÝekctku"c"rctvkt"fgn"ogu"ugi¯gpv"c"nc"fcvc"fÓgzvkpek„"fgn"ftgv"fg"rtguvcek„0
:0" U„p"ecwugu"fÓgzvkpek„."eqo"c"o pko."nc"oqtv"fg"nc"rgtuqpc"dgpgÝek tkc."nc"
oknnqtc"fg"nc"ugxc"ukvwcek„"geqp”okec."nc"fgucrctkek„"fg"nc"ukvwcek„"fg"pgeguukvcv"k"
l’engany en l’acreditació dels requisits.
CAPÍTOL II
Solidaritat urbana
Article 73
Objectiu de solidaritat urbana
1. Per a fer efectiu el dret a l’habitatge a tot el territori de Catalunya, tots els
municipis de més de 5.000 habitants i les capitals de comarca han de disposar, en
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el termini de vint anys, d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials
fgn"37'"tgurgevg"fgn"vqvcn"fÓjcdkvcvigu"rtkpekrcnu"gzkuvgpvu."vcn"eqo"gnu"fgÝpgkz"
nÓctvkeng"5."eqpukfgtcpv"ngu"ektewouv pekgu"rt”rkgu"fg"ecfc"owpkekrk"k"fÓceqtf"cod"
el calendari que sigui establert per reglament.
2. El creixement del nombre d’habitatges que estableix l’apartat 1 obtingut en
ecfc"swkpswgppk"okvlcp›cpv"nc"pqxc"eqpuvtweek„."nc"tgjcdknkvcek„"q"nÓcfswkukek„"
no pot ésser inferior al 25% del nombre d’habitatges que manquen per a arribar a
nÓqdlgevkw"Ýpcn"fgn"37'"fgn"vqvcn"fÓjcdkvcvigu"rtkpekrcnu0
50" Gnu"owpkekrku"rqfgp"ocpeqowpct/ug"rgt"c"ceqpugiwkt"gnu"qdlgevkwu"Ýzcvu"k"jcp"
fg"rtqewtct"swg"nc"pqxc"crqtvcek„"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"tguvk"tgrctvkfc"
de manera equivalent entre tots.
60" Gnu"rgtegpvcvigu"guvcdngtvu"rgt"cswguv"ctvkeng"rqfgp"ﬁuugt"oqfkÝecvu"rgt"fgetgv"
del Govern, per a determinats municipis, atenent les circumstàncies locals marcades
pel Pla territorial sectorial d’habitatge.
Article 74
FgÝpkek„"fÓjcdkvcvigu"fguvkpcvu"c"rqn vkswgu"uqekcnu
Als efectes del que estableix l’article 73, es consideren habitatges destinats a
polítiques socials tots els acollits a qualsevol de les modalitats de protecció establertes per aquesta llei o pels plans i els programes d’habitatge, els quals poden
kpenqwtg."c"oﬁu"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"fg"eqortc"q"fg"nnqiwgt"q"
d’altres formes de cessió d’ús, els habitatges de titularitat pública, els habitatges
dotacionals públics, els allotjaments d’acollida d’immigrants, els habitatges cedits
a l’Administració pública, els habitatges d’inserció, els habitatges de copropietat,
els habitatges privats de lloguer administrats per xarxes de mediació social, els
jcdkvcvigu"rtkxcvu"fg"nnqiwgt"fg"rt”ttqic"hqt›quc."gnu"jcdkvcvigu"egfkvu"gp"tﬂiko"fg"
masoveria urbana, els habitatges d’empreses destinats a llurs treballadors i altres
habitatges promoguts per operadors públics, de preu intermedi entre l’habitatge
cod"rtqvgeek„"qÝekcn"k"nÓjcdkvcvig"fgn"ogtecv"nnkwtg"rgt”"swg"pq"gu"tgigkzgp"rgt"ngu"
regles del mercat lliure.
Article 75
Seguiment i control de l’objectiu de solidaritat urbana
1. El sistema de determinació dels parcs d’habitatges destinats a polítiques soekcnu."nc"ogvqfqnqikc"fg"swcpvkÝecek„"k"gnu"rtqegfkogpvu"fg"eqpvtqn"uÓjcp"fÓguvcdnkt"
per reglament.
2. Els municipis obligats per l’article 73 han d’elaborar un cens dels habitatges
que integren llurs parcs d’habitatges destinats a polítiques socials, d’acord amb la
metodologia que s’estableixi. Aquest cens ha d’estar permanentment actualitzat per
a poder constatar el compliment del mandat de solidaritat urbana.
Article 76
El Fons de solidaritat urbana
30" Nc"Igpgtcnkvcv"jc"fg"etgct"wp"hqpu"geqp”oke"gurge Ýe"fg"uqnkfctkvcv"wtdcpc."
gestionat pel departament competent en matèria d’habitatge, per a donar suport
cnu"owpkekrku"swg"cetgfkvkp"fkÝewnvcvu"gurgekcnu"rgt"c"nÓcuuqnkogpv"fgnu"qdlgevkwu"
Ýzcvu0
40" Gn"hqpu"fg"uqnkfctkvcv"wtdcpc."c"oﬁu"fgnu"tgewtuqu"rtguuwrquvctku"gurge Ýeu"
que hi destini el departament competent en matèria d’habitatge, ha d’integrar
també les quantitats que generin les sancions establertes pels articles 123.3,
124.3 i 125.3.
50" Gn"hqpu"fg"uqnkfctkvcv"wtdcpc"uÓjc"fg"Ýpcp›ct"vcodﬁ"cod"ngu"swcpvkvcvu"geqp”okswgu"swg"jcp"fÓcrqtvct"gnu"clwpvcogpvu"swg"pq"eqorngkzkp"ngu"qdnkicekqpu"
quinquennals de construcció establertes per l’article 73. Aquestes quantitats són
Ýzgu"rgt"ecfc"wpkvcv"fÓjcdkvcvig"pq"eqpuvtw•v0"UÓjcp"fÓguvcdnkt"rgt"fgetgv"nc"hqtoc"k"
les condicions en què s’ha d’efectuar l’aportació i la quantia d’aquesta.
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4. El fons de solidaritat urbana pot ésser utilitzat, subsidiàriament, per a atendre
les despeses derivades de l’exercici dels drets de tanteig i retracte a què es refereix
nÓctvkeng"37."swcp"gn"eqortcfqt"Ýpcn"ukiwk"nÓCfokpkuvtcek„"r¿dnkec0
5. Els criteris de distribució del fons de solidaritat urbana s’han de determinar per
reglament. En qualsevol cas, s’ha de garantir que els fons que el municipi obtingui
com a resultat d’aquesta distribució no siguin mai inferiors a les quantitats que hi
hagi aportat en virtut del que estableix l’apartat 3.
CAPÍTOL III
Tﬂiko"igpgtcn"fg"nÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn
Article 77
FgÝpkek„"fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn
30" ¡u"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"nÓjcdkvcvig"swg"ug"uwdlgevc"c"ngu"ectcevgt uvkques i les condicions que estableixen aquesta llei, els reglaments que la despleguin i
els plans d’habitatge, i que un acte administratiu dictat pel departament competent
gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig"swcnkÝec"eqo"c"vcn"fÓceqtf"cod"gn"rtqegfkogpv"gurge Ýe"
guvcdngtv"rgt"tgincogpv0"Nc"rtqvgeek„"qÝekcn"gu"rqv"guvgpftg"c"ictcvigu."cppgzqu."
vtcuvgtu"k"cnvtgu"gngogpvu"fkhgtgpvu"fg"nÓjcdkvcvig"rgt”"swg"jk"guvkiwkp"xkpewncvu0"
Cswguvc"gzvgpuk„"fg"nc"rtqvgeek„"qÝekcn"uÓjc"fg"tgiwnct"rgt"tgincogpv0
40" Gnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"gu"rqfgp"fguvkpct"c"nc"xgpfc."cn"nnqiwgt"
q"c"cnvtgu"hqtogu"fg"eguuk„"fÓ¿u0"Gnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"fguvkpcvu"c"nc"
venda es diferencien pels preus màxims de venda i pels ingressos dels destinataris.
Gnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"fguvkpcvu"cn"nnqiwgt"q"c"cnvtgu"hqtogu"fg"eguuk„"
d’ús es diferencien pel període de vinculació al règim de cessió i pels ingressos
dels sol·licitants. Aquestes diferències donen lloc a diverses modalitats d’habitatge
cod"rtqvgeek„"qÝekcn."swg"uÓjcp"fg"eqpetgvct"gp"gnu"rncpu"k"gnu"rtqitcogu"eqttguponents.
Article 78
Règim jurídic comú
30" Gnu"jcdkvcvigu"swcnkÝecvu"eqo"c"rtqvgikvu"c"rctvkt"fg"nÓgpvtcfc"gp"xkiqt"fÓcswguvc"
nngk"ug"uwdlgevgp."fwtcpv"gn"vgtokpk"fg"swcnkÝecek„."cn"tﬂiko"lwt fke"swg"guvcdngkzgp"
els apartats del 2 al 9.
40" Gnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"uÓjcp"fg"fguvkpct"c"tgukfﬂpekc"jcdkvwcn"
dels propietaris o ocupants. En cap cas no es poden destinar a segona residència
o a altres usos incompatibles amb l’habitatge. Es considera que un habitatge no es
destina a domicili habitual i permanent si els titulars de l’obligació estan tres mesos
ugiwkvu"c"nÓcp{"ugpug"qewrct/nq"k"pq"jk"jc"wpc"ecwuc"swg"jq"lwuvkÝswk0"NÓkpeqornkogpv"
d’aquesta condició és un incompliment de la funció social i, sens perjudici de les
ucpekqpu"crnkecdngu."ngikvkoc"nÓCfokpkuvtcek„"rgt"c"gzgtekt"nÓceek„"gzrtqrkcv”tkc"
d’una manera immediata.
50" Gnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"pq"gu"rqfgp"tgnnqict"q"nnqict"rctekcnogpv."
llevat que siguin propietat d’administracions públiques, de llurs ens instrumentals o
d’entitats sense ànim de lucre l’objecte de les quals sigui l’allotjament de col·lectius
vulnerables que necessiten una tutela especial.
60" Gnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"ug"uwdlgevgp"cnu"ftgvu"fÓcfswkukek„"rtghgtgpv"
de l’Administració que regulen els articles del 87 al 91.
70" Gnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"pq"gu"rqfgp"fguswcnkÝect"gp"ecr"ecu"rgt"
kpvgtﬂu"fgn"rtqrkgvctk"q"rtqrkgv tkc0"Nc"fguswcnkÝecek„"pqoﬁu"ﬁu"rquukdng"rgt"tcqpu"
fÓkpvgtﬂu"r¿dnke"xkpewncfgu"c"ngu"pgeguukvcvu"fg"nÓjcdkvcvig."rtﬂxkcogpv"lwuvkÝecfgu"
i aprovades pel departament competent en matèria d’habitatge.
80" Pq"gu"rqv"icwfkt"fg"nÓ¿u"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"pk"fgn"fÓgngogpvu"
annexos protegits abans d’haver formalitzat el corresponent contracte de compravenda o cessió d’ús, per qualsevol títol.
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90" Gnu"cflwfkecvctku"k"gnu"wuwctku"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"gnu"jcp"
fÓqewrct"ghgevkxcogpv"gp"gn"vgtokpk"swg"gn"Iqxgtp"Ýzk"rgt"tgincogpv0"Rgt"c"hgt"
efectiva aquesta obligació, l’Administració pot imposar multes coercitives, per un
import equivalent a l’1% del valor de l’habitatge, que es poden reiterar per períodes
mensuals.
:0" Gnu"wuwctku"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"gnu"jcp"fg"ocpvgpkt"gp"guvcv"
fÓﬁuugt"wvknkv¦cvu"rgt"c"nnwt"Ýpcnkvcv"k"jk"jcp"fg"hgt"ngu"tgrctcekqpu"rgtvkpgpvu."fÓceqtf."
en el cas dels habitatges llogats, amb el que estableix la legislació d’arrendaments
urbans.
;0" NÓcflwfkecek„"k"nc"vtcpuokuuk„"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"uÓjc"fg"
uwdlgevct"gurge Ýecogpv"cn"swg"guvcdngkz"gn"v vqn"X0
320" Pq"gu"rqfgp"hgt"cevgu"vtcpuncvkwu"fgn"fqokpk"q"fg"nÓ¿u"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"
qÝekcn"eqpuvtw•vu"uqdtg"u”n"fguvkpcv"c"cswguvc"Ýpcnkvcv"ugpug"swg"ug"pÓjcik"qdvkpiwv"
nc"swcnkÝecek„"fgÝpkvkxc0"Gnu"cevgu"swg"kphtkpigkzkp"cswguvc"rtqjkdkek„"u„p"pwnu0
330" Gp"ecu"fg"eqortcxgpfc"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."eqo"c"tgswkukv"fg"
xcnkfguc."uÓjc"fÓkpuetkwtg"nnwt"swcnkÝecek„"fgÝpkvkxc"gp"gn"Tgikuvtg"fg"nc"Rtqrkgvcv0
12. En operacions públiques de substitució d’habitatges i en actuacions d’execució
del planejament urbanístic, s’han de regular per reglament les singularitats del règim
jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament.
Article 79
Vgtokpk"fg"swcnkÝecek„
30" Gp"nc"tgincogpvcek„"uqdtg"gnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."gn"Iqxgtp"
jc"fg"rqpfgtct."cfgswct"k"fkuvkpikt"gn"vgtokpk"fg"swcnkÝecek„"k"ngu"rquukdknkvcvu"fg"
fguswcnkÝecek„"cvgpgpv"nc"korqtv pekc"k"gn"vkrwu"fgnu"clwvu"rgtegdwvu"k"gn"hgv"swg"gnu"
terrenys o els immobles hagin estat reservats o no pel planejament urbanístic per
c"ﬁuugt"fguvkpcvu"c"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
40" Gp"gn"ecu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"eqpuvtw•vu"gp"u”n"r¿dnke"k"gp"u”n"
swcnkÝecv"rgt"c"ﬁuugt"fguvkpcv"c"rtqvgeek„"qÝekcn."gnu"vgtokpku"fg"swcnkÝecek„."eqorvcvu"
c"rctvkt"fg"nc"swcnkÝecek„"fgÝpkvkxc."uÓjcp"fÓclwuvct"cn"swg"guvcdngkzk"ecfc"pqtoc"fg"
desenvolupament dels plans d’habitatge de què es tracti i no poden ésser inferiors
a trenta anys. Aquests habitatges resten vinculats al règim jurídic que estableix
nÓctvkeng"9:."fÓceqtf"cod"nc"swcnkÝecek„"fgn"u”n0
50" Gp"gn"ecu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"rtqoqiwvu"gp"u”n"nc"swcnkÝecek„"wtbanística del qual no imposi aquesta destinació, si els promotors han rebut ajuts públics
rgt"c"cswgnnc"rtqoqek„"gp"eqpetgv."gnu"vgtokpku"fg"swcnkÝecek„."eqorvcvu"c"rctvkt"fg"nc"
swcnkÝecek„"fgÝpkvkxc."uÓjcp"fÓclwuvct"cn"swg"guvcdngkzk"ecfc"pqtoc"fg"fgugpxqnwrcogpv"
dels plans d’habitatge de què es tracti i no poden ésser inferiors a trenta anys.
60" Gp"gn"ecu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"rtqoqiwvu"gp"u”n"nc"swcnkÝecek„"
urbanística del qual no imposi aquesta destinació, si els promotors no han rebut
clwvu"r¿dnkeu"rgt"c"cswgnnc"rtqoqek„"gp"eqpetgv."gn"vgtokpk"fg"swcnkÝecek„"jc"fÓﬁuugt"
de trenta anys.
Article 80
Rtqoqek„"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn
30" Gu"rqfgp"rtqoqwtg"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."cod"clwvu"r¿dnkeu"q"ugpug."
okvlcp›cpv"nc"eqpuvtweek„."nc"tgjcdknkvcek„."gn"ecpxk"fÓ¿u."nÓcfswkukek„."nc"eqpuvkvwek„"fg"
drets reals o la concessió administrativa sobre béns immobles destinats a habitatge.
Gu"rqv"hgt"cwvqrtqoqek„"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"c"kpuv pekc"fgnu"rtqrkgvctku."swg"qdvgpgp"clwvu"q"Ýpcp›cogpv"swcnkÝecv"rgt"c"eqpuvtwkt"wp"jcdkvcvig"q"rgt"
a rehabilitar la residència habitual i permanent. Poden ésser promotors d’habitatges
cod"rtqvgeek„"qÝekcn"ngu"rgtuqpgu"h ukswgu"q"lwt fkswgu."r¿dnkswgu"q"rtkxcfgu."cod"
ànim de lucre o sense.
40" Rtqoqwgp"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"fÓkpkekcvkxc"r¿dnkec<
a) Les administracions públiques i les entitats de dret públic amb personalitat
lwt fkec"rt”rkc"xkpewncfgu"c"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"q"swg"gp"fgrgpgp0
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b) Les societats mercantils en les quals administracions públiques o entitats de
ftgv"r¿dnke"rctvkekrgp"oclqtkv tkcogpv."q"fg"ngu"swcnu"Ýpcpegp"oclqtkv tkcogpv"
nÓcevkxkvcv"q"pqogpgp"oﬁu"fg"nc"ogkvcv"fgnu"ogodtgu"fgnu"”ticpu"fÓcfokpkuvtcek„."
direcció o vigilància.
c) Les persones juridicoprivades constituïdes o integrades majoritàriament per
administracions públiques o entitats de dret públic i les persones juridicoprivades
nÓcevkxkvcv"fg"ngu"swcnu"ﬁu"Ýpcp›cfc"oclqtkv tkcogpv"rgt"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"
o entitats de dret públic.
3. Promouen habitatges amb protecció pública d’iniciativa privada les persones
físiques o jurídiques diferents d’aquelles a les quals fa referència l’apartat 2.
60" Gu"rqfgp"swcnkÝect"rtqoqekqpu"gp"ngu"swcnu"eqgzkuvgkzkp"fkxgtuqu"vkrwu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
70" Gp"vgttgp{u"swcnkÝecvu"fg"tgugtxc"rgt"c"nc"eqpuvtweek„"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."gnu"clwpvcogpvu"pq"rqfgp"eqpegfkt"ecr"nnkeﬂpekc"fÓqdtgu"swg"pq"vkpiwk"
nc"swcnkÝecek„"rtqxkukqpcn"rgtvkpgpv0
6. La constitució i la transmissió de drets de superfície, el lloguer a llarg termini i
la concessió administrativa són instruments d’interès especial, en el marc d’aquesta
nngk."rgt"c"rtqoqwtg"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"gp"u”n"fg"vkvwnctkvcv"r¿dnkec"
qdvkpiwv"rgn"eqornkogpv"fgn"fgwtg"fg"eguuk„"fÓcrtqÝvcogpv"wtdcp uvke"q"gp"u”n"
públic. Les promocions fetes amb aquests instruments han de tenir un tractament
favorable en la política de subvencions dels plans d’habitatge.
7. Els habitatges promoguts en règim cooperatiu de cessió d’ús, si compleixen
gnu"tgswkukvu"swg"Ýzc"nc"pqtocvkxc"rgt"cnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"gp"tﬂiko"
de lloguer, són considerats com aquests en els plans d’habitatge, sens perjudici
que la dita normativa reconegui les diverses formes de cessió d’ús com a règim
gurge Ýe0
Article 81
Gnu"vkvwnctu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn
1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, poden ésser propietàries
fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."vkvwnctu"fgn"ftgv"tgcn"fg"uwrgth ekg"uqdtg"nc"Ýpec"
gp"swﬂ"uÓjc"eqpuvtw•v"nÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"q."gp"gn"ecu"fgnu"jcdkvcvigu"
fqvcekqpcnu"gp"u”n"fg"fqokpk"r¿dnke."vkvwnctu"fÓcwvqtkv¦cekqpu"k"eqpeguukqpu0
2. Els llogaters i els ocupants per un títol legítim diferent dels títols als quals fa
referència l’apartat 1 han d’ésser persones físiques, llevat del cas d’administracions
públiques o entitats públiques o privades sense ànim de lucre dedicades a l’allotjament de col·lectius vulnerables que necessiten una tutela especial.
50" Gnu"dgpgÝekctku"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"jcp"fg"eqornkt"gnu"tgswkukvu"
de nivells màxims i mínims d’ingressos que en cada moment determinin els plans
d’habitatge.
60" Gnu"rtqrkgvctku"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"pq"gp"rqfgp"cfswktkt"fÓcnvtgu."
encara que no els destinin a residència habitual o permanent.
5. S’exceptua del que estableix l’apartat 4 l’adquisició gratuïta de l’habitatge, com
a conseqüència de l’acceptació d’una herència o d’un acte de liberalitat de qualsevol
vkrwu."k"nÓcfswkukek„"gp"ecuqu"lwuvkÝecvu"rgt"ecpxku"gp"nc"ukvwcek„"hcoknkct."rgt"tcqpu"
fg"oqdknkvcv"ncdqtcn"q"rgt"ektewouv pekgu"gzegrekqpcnu"swg"jq"lwuvkÝswkp0
Article 82
Hqtogu"fg"vtcpuokuuk„"k"fg"eguuk„"fÓ¿u"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn
30" Gu"rqv"vtcpuogvtg"nc"rtqrkgvcv"rngpc"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."q"dﬁ"
formalitzar drets de superfície, venda a carta de gràcia o altres drets reals, i també
egfkt/nqu"gp"cttgpfcogpv"q"okvlcp›cpv"cnvtgu"oqfcnkvcvu"swg"rgtogvkp"nÓqewrcek„"k"
ús o l’accés diferit a la propietat. En la venda a carta de gràcia, la redempció es pot
gzgtekt"cn"nncti"fg"vqv"gn"rgt qfg"fg"swcnkÝecek„"fg"nÓjcdkvcvig"eqo"c"rtqvgikv0
40" Gnu"rtqrkgvctku"k"uwrgtÝekctku"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"gp"tﬂiko"fg"
lloguer poden transmetre llurs drets sobre els habitatges, per promocions com-
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pletes i sense cap tipus de limitació en el preu, en qualsevol moment del període
de vinculació al règim de lloguer, a societats que incloguin en llur objecte social
l’arrendament d’habitatges, inclosos els fons d’inversió immobiliària, sempre que
els adquirents subroguin els drets i les obligacions dels venedors.
3. Els habitatges promoguts a iniciativa pública es poden adjudicar excepciopcnogpv"k"lwuvkÝecfcogpv"c"v vqn"rtgectk."ugpug"swg"gnu"rtgectkuvgu"rwiwkp"egfkt"nÓ¿u"
de l’habitatge en cap cas.
4. Excepcionalment es pot autoritzar els propietaris d’habitatges amb protecció
qÝekcn"c"rquct"nÓjcdkvcvig"c"nnqiwgt"q"c"egfkt/pg"nÓ¿u"fÓwpc"cnvtc"ocpgtc."gp"ecuqu"
expressament motivats per l’administració pública competent i amb les condicions
swg"cswguvc"Ýzk0
5. L’elecció de les formes de transmissió i cessió d’ús depèn de les necessitats
gurge Ýswgu"c"swﬂ"jc"fg"tgurqpftg"nc"rtqoqek„0"UÓjc"fg"rtqewtct."uk"ﬁu"eqorcvkdng"
cod"ngu"Ýpcnkvcvu"fg"nc"rtqoqek„."fkxgtukÝect"nÓgngeek„"rgt"c"ceqpugiwkt"nc"okzvwtc"
social dels ocupants dels habitatges.
Article 83
Rtgw"o zko"k"eqpfkekqpu"fg"nc"vtcpuokuuk„"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn
1. La venda, el lloguer o les altres formes de cessió d’ús dels habitatges amb
rtqvgeek„"qÝekcn"uÓjcp"fg"hgt"rgn"rtgw"swg"gu"fgvgtokpk"rgt"tgincogpv0"Cswguvc"
regulació, pel que fa a segones i successives transmissions, ha de ponderar el temps
vtcpueqttgiwv"gpvtg"nc"swcnkÝecek„"fgÝpkvkxc"k"nc"xgpfc."gnu" pfgzu"r¿dnkeu"k"qdlgevkwu"
de preus de consum, l’estat de conservació i, si escau, les millores realitzades, per
a garantir un increment de valor adequat o, si escau, la manca de conservació que
pugui implicar una minusvaloració.
40" Gp"u”n"swg"uÓjcik"qdvkpiwv"itcvw•vcogpv"q"swg"uÓjcik"qdvkpiwv"ugpug"equv"gp"
virtut d’una subvenció pública per a l’adquisició, les promocions d’habitatges amb
rtqvgeek„"qÝekcn"rqfgp"vgpkt"wp"rtgw"gurge Ýe"swg"vkpiwk"gp"eqorvg"guvtkevcogpv"
gn"equv"fg"nÓgfkÝecek„"k"nc"iguvk„0
3. Per a afavorir la temporalitat exigida i la rotació necessària en els habitatges
cod"rtqvgeek„"qÝekcn"fg"nnqiwgt."c"rctvkt"fgn"Ýpkogpv"fgn"rtkogt"rgt qfg"fg"eqpvtcevg"
establert d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1994, del 24 de novembre, d’arrendaments
urbans, excepcionalment, es pot aplicar una renda superior a la del primer període.
Aquesta renda i les circumstàncies excepcionals en què es pot aplicar s’han d’establir per reglament. En cap cas no es pot aplicar a contractes de persones grans i de
persones amb ingressos per sota de 3,5 vegades el salari mínim interprofessional.
Article 84
Prohibició de sobrepreu
30" Gp"nc"vtcpuokuuk„"q"nc"eguuk„"fÓ¿u"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"rgt"swcnsevol títol, es prohibeix el sobrepreu, la prima o la percepció de qualsevol quantitat
que alteri el preu, la renda o el cànon que correspongui, d’acord amb les normes
aplicables.
2. Són nul·les de ple dret les clàusules i les estipulacions que estableixin preus
superiors als màxims que autoritzen les normes aplicables. En aquests casos, s’entén
que la transmissió s’ha fet pel preu màxim normativament permès. La resta del contracte és vàlida si es compleixen els altres requisits per a la transmissió o la cessió d’ús
fg"nÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0"Uk"nÓcfswktgpv"q"nÓqewrcpv"jc"cdqpcv"swcpvkvcvu"
indegudament, vulnerant la norma, té dret a reclamar-ne el reintegrament.
3. El que estableix aquest article s’entén sens perjudici de la responsabilitat que
eqttgurqpiwk"rgt"nc"eqokuuk„"fg"ngu"kphtceekqpu"swg"vkrkÝec"gn"v vqn"XK0
Article 85
Obligació de sotmetre els actes i els contractes a visat públic
1. Els actes i els contractes de transmissió i cessió d’ús d’habitatges amb protecció
qÝekcn"jcp"fÓﬁuugt"xkucvu"rgn"fgrctvcogpv"eqorgvgpv"gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig"cdcpu"
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que s’atorgui el document públic corresponent, per a comprovar que s’ajusten a la
legalitat; que els adquirents o els ocupants compleixen els requisits generals d’accés,
especialment la inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció
QÝekcn="swg"eqpvgpgp"ngu"en wuwngu"fÓkpugtek„"qdnkicv”tkc="swg"guvcdngkzgp"nc"fwtcfc"
k"nc"oqfcnkvcv"fg"nc"swcnkÝecek„."k"swg"gn"rtgw"fg"xgpfc."tgpfc"q"e pqp"uÓclwuvc"c"ngu"
normes aplicables. En cas de transmissió, el visat s’ha d’atorgar si prèviament s’han
complert les formalitats que estableixen els articles del 87 al 91.
40" Gp"ngu"rtqoqekqpu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"rgt"c"¿u"rtqrk."ngu"gucriptures de declaració d’obra nova s’han de visar.
3. Per a obtenir visat en les segones i successives transmissions, s’ha d’acreditar
que l’habitatge es conserva en condicions d’ús efectiu i adequat, d’acord amb el que
estableix el capítol II del títol III.
60" Gn"vgtokpk"rgt"c"fkevct"k"pqvkÝect"nc"tguqnwek„"uqdtg"gn"xkucv"ﬁu"fÓwp"ogu"fgu"
fg"nÓgpvtcfc"fg"nc"uqnánkekvwf"eqttgurqpgpv"gp"gn"tgikuvtg"fg"nÓ”ticp"eqorgvgpv"rgt"c"
vtcokvct/nc0"Uk"xgp›"cswguv"vgtokpk"ugpug"swg"uÓjcik"fkevcv"ecr"tguqnwek„"gzrtguuc."
s’entén que s’ha concedit el visat per silenci administratiu i, a petició de la persona
kpvgtguucfc."uÓjc"fÓgzrgfkt"nc"fqewogpvcek„"swg"jq"lwuvkÝswk0
5. Són nul·les les transmissions i les cessions d’ús d’habitatges amb protecció
qÝekcn"rgt"swcnugxqn"v vqn"ugpug"jcxgt"qdvkpiwv"gn"xkucv"rtgegrvkw0"Gp"ecu"fg"pwnánkvcv."
l’Administració ha d’exercir l’acció de rescissió.
CAPÍTOL IV
Cflwfkecek„"k"vtcpuokuuk„"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn
SECCIÓ PRIMERA

El control públic en l’adjudicació i la transmissió de l’habitatge amb protecció
qÝekcn
Article 86
Principis i instruments de control
1. Els principis de publicitat, transparència, concurrència pública, promoció
de la diversitat i de la mixtura social i lluita contra l’exclusió social han d’inspirar
nÓcflwfkecek„"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
40" Rgt"c"ceqpugiwkt"wp"¿u"gÝekgpv"fgnu"tgewtuqu"r¿dnkeu"k"wpc"iguvk„"cfgswcfc"
fgn"rcte"eqplwpv"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."r¿dnkeu"k"rtkxcvu."ngu"cfokpkutracions públiques competents han de controlar l’adjudicació i la transmissió dels
jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"fÓceqtf"cod"gnu"rtqegfkogpvu"k"gnu"vgtogu"swg"
guvcdngkz"cswguvc"ugeek„"k"okvlcp›cpv"ngu"h„towngu"ugi¯gpvu<
a) El dret d’opció de l’Administració.
d+" Gn"fgwtg"fg"pqvkÝecek„"fg"ngu"vtcpuokuukqpu"fÓjcdkvcvigu0
c) El dret de retracte de l’Administració.
f+" Nc"etgcek„"fgn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn0
e) La regulació del sistema d’adjudicació dels habitatges que es promoguin.
Article 87
Els drets d’adquisició a favor de l’Administració
30" Nc"swcnkÝecek„"fÓwp"jcdkvcvig"eqo"c"rtqvgikv"eqorqtvc"nc"uwdlgeek„"cnu"ftgvu"
d’opció i de retracte que estableix aquesta llei, a favor de l’Administració de la
Igpgtcnkvcv."ogpvtg"ukiwk"xkigpv"cswguvc"swcnkÝecek„."eqo"c"hqtoc"fg"eqpvtqn"fg"
les transmissions.
40" Gp"gnu"cevgu"k"gnu"eqpvtcevgu"fg"vtcpuokuuk„"fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"
s’han de fer constar expressament la subjecció als drets d’adquisició preferent i les
pqvkÝecekqpu"c"swﬂ"hc"tghgtﬂpekc"nÓctvkeng":;0
50" NÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"gzgtegkz"gnu"ftgvu"fÓcfswkukek„"gp"dgpgÝek"
propi, del municipi o dels promotors públics a què fa referència l’article 80.2, i
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també a favor d’entitats sense ànim de lucre l’objecte de les quals sigui l’allotjament de col·lectius vulnerables que necessiten una tutela especial, o a favor de
persones físiques inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecek„"QÝekcn."swg"jcp"fg"uwdtqict"nc"rqukek„"fg"nÓCfokpkuvtcek„0"Gp"cswguv"fcttgt"
ecu."nc"rgtuqpc"dgpgÝek tkc"fgn"ftgv"fÓcfswkukek„"ﬁu"nc"swg"ukiwk"ugngeekqpcfc"gp"
el procés d’adjudicació que aquesta llei estableix per a l’adjudicació d’habitatges
cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
4. La contraprestació que s’ha de pagar com a conseqüència de l’exercici dels
ftgvu"fÓcfswkukek„"pq"rqv"uwrgtct"gp"ecr"ecu"gn"rtgw"o zko"fg"vtcpuokuuk„"Ýzcv"
normativament. En el cas dels procediments d’execució patrimonial, s’han de pagar
els interessos i les costes d’acord amb la legislació hipotecària.
70" Gp"vqv"cnn”"swg"pq"guvcdngkzgp"cswguvc"nngk"pk"ngu"eqpfkekqpu"eqpvtcevwcnu"
fÓcflwfkecek„"q"xgpfc"fg"ngu"Ýpswgu"fg"swﬂ"gu"vtcevk."uÓcrnkec"nc"ngikuncek„"ekxkn"fg"
Catalunya.
Article 88
El dret d’opció de l’Administració
30" Gp"gnu"rtqeguuqu"fg"vtcpuokuuk„"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"nÓCfokpkutració de la Generalitat es reserva un dret d’opció legal.
2. L’exercici del dret d’opció s’ha de fonamentar en la necessitat de l’adminisvtcek„"swg"nÓgzgtegkzk"q"fg"nÓgpu"dgpgÝekctk"fg"vgpkt"wp"rcte"fÓjcdkvcvigu"xkpewncvu"
cod"rqn vkswgu"uqekcnu"uwÝekgpv"k"fÓcvgpftg"ukvwcekqpu"fg"pgeguukvcvu"uqekcnogpv"
rgtgorv”tkgu0
3. L’Administració no ha d’exercir el dret d’adquisició en cas de transmissions
itcvw•vgu"gpvtg"xkwu"c"hcxqt"fÓcuegpfgpvu"k"fguegpfgpvu."fgn"e”plwig"q"nc"e”plwig"
o de la parella de fet i en cas de transmissions per causa de mort, sens perjudici
swg"nÓjcdkvcvig"eqpvkpw•"uwdlgevg"cn"tﬂiko"fg"rtqvgeek„"qÝekcn"fwtcpv"gn"vgtokpk"fg"
swcnkÝecek„"k"swg"gn"pqw"vkvwnct"nÓjcik"fg"fguvkpct"c"tgukfﬂpekc"jcdkvwcn"k"rgtocpgpv0"
En les mateixes condicions, s’exceptuen les transmissions que es produeixen en
procediments judicials, tot i que els receptors dels habitatges han de complir els
tgswkukvu"gzkikvu"rgt"c"ﬁuugt"dgpgÝekctku"fÓwp"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0"Gp"
cswguvu"uwr”ukvu."nc"pqvkÝecek„"swg"guvcdngkz"nÓctvkeng":;"ﬁu"uwÝekgpv"rgt"c"hqtocnkv¦ct"
la transmissió.
4. En les promocions que facin societats cooperatives d’habitatges i en les situcfgu"gp"u”n"pq"swcnkÝecv"wtdcp uvkecogpv"fguvkpcv"c"jcdkvcvig"rtqvgikv."nc"rtkogtc"
transmissió que facin els promotors s’exclou del dret d’opció de l’Administració,
llevat que ambdues parts ho hagin pactat altrament.
Article 89
Gn"fgwtg"fg"pqvkÝecek„"fg"nc"fgekuk„"fg"vtcpuogvtg
30" Wp"eqr"uÓjcik"qdvkpiwv"nc"swcnkÝecek„"rtqxkukqpcn"fÓwp"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."nc"fgekuk„"fg"vtcpuogvtgÓn"uÓjc"fg"pqvkÝect"cn"fgrctvcogpv"eqorgvgpv"gp"
matèria d’habitatge.
40" Nc"pqvkÝecek„"jc"fÓkpenqwtg."eqo"c"o pko."ngu"fcfgu"ugi¯gpvu."swg"wpc"qtftg"
del conseller o consellera competent pot concretar:
c+" Nc"kfgpvkÝecek„"kpfwdvcdng."vcpv"h ukec"eqo"lwt fkec."fg"nc"rtqoqek„"q"fg"
l’immoble objecte de la transmissió.
b) El títol que es té sobre l’immoble.
c) Les fórmules jurídiques de transmissió previstes.
d) Les condicions de la transmissió.
50" Gp"gn"uwr”ukv"fg"ugiqpgu"vtcpuokuukqpu."nc"pqvkÝecek„"jc"fÓkpenqwtg."c"oﬁu"fgnu"
continguts que estableix l’apartat 2, els següents:
c+" Nc"eﬂfwnc"fÓjcdkvcdknkvcv"q"wpc"egtvkÝecek„"gswkxcngpv0
b) La causa al·legada per a la transmissió.
e+" Gp"gnu"uwr”ukvu"c"swﬂ"hc"tghgtﬂpekc"nÓctvkeng"::05"k"6."nc"kfgpvkÝecek„"fg"nÓcfswktgpv"
i de la causa d’excepció.
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60" Ngu"pqvkÝecekqpu"c"swﬂ"hc"tghgtﬂpekc"nÓcrctvcv"5"uÓjcp"fg"vtcokvct"fÓceqtf"cod"
ngu"pqtogu"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw."cod"ngu"gurgekÝekvcvu"swg"guvcdngkz"
aquest article.
Article 90
Exercici del dret d’opció
30" Wp"eqr"tgdwfc"nc"pqvkÝecek„"k"guogpcvu"gnu"ugwu"gxgpvwcnu"fghgevgu."gn"fgrctvcment competent en matèria d’habitatge, després de fer una consulta a l’ajuntament on
hi ha l’immoble objecte de transmissió, s’ha de pronunciar sobre l’exercici del dret
d’adquisició preferent a què fa referència l’article 87. El departament ha de prendre
la decisió en un marc de col·laboració i coordinació amb l’ajuntament implicat, en
el qual s’han de concretar els interessos públics d’ambdues administracions sobre
l’immoble que es transmet i sobre les decisions que cadascuna ha de prendre.
40" Uk."gp"gn"vgtokpk"fg"fqu"oguqu"fgu"fg"nc"pqvkÝecek„"fg"nc"xqnwpvcv"fg"vtcpuokuuk„"
de l’habitatge al departament competent en matèria d’habitatge, aquest no exerceix
el dret d’adquisició preferent o no proporciona un adquirent o una adquirent, el propietari o propietària pot cercar-ne un directament, sempre que compleixi l’obligació
fÓguvct"kpuetkv"gp"gn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn0
3. Si, havent-se proposat al propietari o propietària la persona adjudicatària de
l’habitatge que es vol transmetre, transcorren dos mesos, comptats des de l’endemà
fg"nc"rtqrquvc."ugpug"swg"uÓjcik"vtcpuoﬂu."gnu"ghgevgu"fg"nc"pqvkÝecek„"ecfwswgp"k"gn"
rtqrkgvctk"q"rtqrkgv tkc"jc"fg"eqornkt"pqxcogpv"nÓqdnkicek„"fg"pqvkÝecek„"uk"gn"xqn"
transmetre posteriorment. Si el responsable o la responsable que no s’hagi transoﬂu"ﬁu"nÓcfswktgpv."nÓCfokpkuvtcek„"pÓjc"fg"rtqrquct"wp"cnvtg"gp"gn"vgtokpk"swg"Ýzc"
l’apartat 2. A l’adquirent que és responsable que no s’hagi transmès l’habitatge, se
li ha d’aplicar el que estableix l’article 96.1.c.
60" Gn"vgtokpk"fg"fqu"oguqu"swg"Ýzc"nÓcrctvcv"4"uÓcornkc"swkp¦g"fkgu"gp"ngu"ugiqpgu"
vtcpuokuukqpu"fg"nc"rtqrkgvcv"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."rgtswﬂ"nÓCfokpkutració pugui examinar les condicions físiques de l’habitatge i les circumstàncies
k"ngu"eqpfkekqpu"swg"ecniwkp"rgt"c"Ýzct"gn"rtgw"eqttgurqpgpv"k"ngu"eqpfkekqpu"fg"
venda, d’acord amb el que estableix l’article 83. L’Administració ha de comunicar
la decisió, en forma de proposta de resolució, a la persona interessada. L’acceptació
de la proposta habilita l’Administració per a adjudicar l’habitatge d’acord amb la
ngikuncek„"k"cod"ngu"eqpfkekqpu"swg"Ýzgp"gnu"crctvcvu"fg"nÓ3"cn"50
5. El que estableix aquest article no s’aplica en el cas de les primeres transmissions
fg"rtqoqekqpu"ukvwcfgu"gp"u”n"pq"swcnkÝecv"wtdcp uvkecogpv"eqo"c"fguvkpcv"c"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."nngxcv"swg"codfwgu"rctvu"jcikp"rcevcv"fÓcrnkect/jq0
Article 91
Exercici del dret de retracte
1. L’Administració de la Generalitat pot exercir el dret de retracte en els casos
fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"vtcpuoguqu"kphtkpikpv"gnu"kpuvtwogpvu"fg"eqpvtqn"
que estableix l’article 86 i en els casos següents:
c+" Uk."jcxgpv/ug"hgv"ngu"pqvkÝecekqpu"fg"nc"vtcpuokuuk„"ngicnogpv"gzkikfgu."uÓjk"jc"
omès qualsevol dels requisits legals.
b) Si la transmissió s’ha produït abans que venci el termini per a exercir el dret
d’opció.
e+" Uk"nc"vtcpuokuuk„"uÓjc"hgv"gp"eqpfkekqpu"fkhgtgpvu"fg"ngu"Ýzcfgu"rgt"nc"pqvkÝcació.
2. El dret de retracte s’ha d’exercir en un marc de col·laboració i coordinació, en el
qual s’han de concretar els interessos públics de les administracions implicades sobre
l’immoble que es transmet i sobre les decisions que cadascuna ha de prendre.
50" NÓCfokpkuvtcek„"jc"fg"fkevct"wpc"tguqnwek„"uqdtg"uk"jk"jc"wpc"ecwuc"uwÝekgpv"
per a l’exercici del dret de retracte en el termini de trenta dies a comptar del dia en
què hagi pres coneixement de la transmissió efectuada i de les seves condicions.
En el termini d’un mes a comptar de la determinació administrativa de l’existència
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fÓwpc"ecwuc"uwÝekgpv"rgt"c"nÓgzgtekek"fgn"tgvtcevg."nÓCfokpkuvtcek„."wp"eqr"gzcokpcdes les condicions físiques de l’habitatge i les circumstàncies i les condicions que
ecniwkp."jc"fg"Ýzct"gn"rtgw"eqttgurqpgpv"k"ngu"eqpfkekqpu"fÓcfswkukek„."fÓceqtf"cod"
el que estableix l’article 83. L’Administració ha de comunicar la decisió a la persona interessada i ha d’adjudicar l’habitatge en els termes i amb les condicions que
uÓcrtqxkp."gp"eqornkogpv"k"gzgewek„"fgn"swg"guvcdngkz"cswguvc"nngk0"¡u"dgpgÝek tkc"
del retracte la persona que resulti adjudicatària, la qual ha de complir les condicions
geqp”okswgu"k"fg"swcnugxqn"cnvtg"vkrwu"guvcdngtvgu"rgt"c"nc"vtcpuokuuk„0"Gpvtg"nc"fcvc"
de la resolució sobre l’existència d’una causa de retracte i l’exercici efectiu del dret,
no poden transcórrer més de tres mesos.
SECCIÓ SEGONA

Gn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn
Article 92
Caràcter del Registre
30" Gu"etgc"gn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"eqo"c"
tgikuvtg"cfokpkuvtcvkw"swg"vﬁ"rgt"Ýpcnkvcv"oknnqtct"nc"rtguvcek„"fgn"ugtxgk"fÓkpvgtﬂu"
igpgtcn"swg"eqpuvkvwgkz"nc"rqn vkec"r¿dnkec"fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
40" Rgt"c"ﬁuugt"cflwfkecvctk"q"cflwfkecv tkc"fÓwp"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."
uÓjc"fÓguvct"kpuetkv"gp"gn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"
en la modalitat de demanda corresponent. Únicament s’exceptuen d’aquest requisit
les adjudicacions destinades a fer front a les situacions d’emergència en el marc de
les prestacions que corresponen als serveis d’assistència i benestar socials.
3. Un reglament del Govern ha de determinar els mecanismes de funcionament
fgn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn."gn"ukuvgoc"fg"iguvk„."
els requisits dels aspirants a inscriure-s’hi i les causes de baixa. Els criteris generals
d’aquest reglament s’han de subjectar al que estableixen els articles del 93 al 96.
Article 93
Àmbit i gestió del Registre
30" Gn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"ﬁu"wp"tgikuvtg"
públic, compost pels registres dels ajuntaments que en tinguin i, pel que fa als altres
municipis, pel registre que subsidiàriament estableixi el departament competent
en matèria d’habitatge.
40" Nc"iguvk„"fgn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"eqtrespon al departament competent en matèria d’habitatge de manera coordinada amb
gnu"owpkekrku0"Cswguvc"iguvk„"gu"fww"c"vgtog"fktgevcogpv"q"okvlcp›cpv"qticpkuogu"
r¿dnkeu"gurge Ýeu"etgcvu"cod"cswguvc"Ýpcnkvcv0
3. Els municipis que, per llur dimensió o per manca de recursos, no puguin crear
q"iguvkqpct"nnwt"tgikuvtg"fg"uqnánkekvcpvu"fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"rqfgp"uqn/
licitar a les administracions d’àmbit territorial superior la prestació de l’assistència
necessària.
Article 94
Funcions
Gn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"eqorngkz"ngu"hwpcions següents:
a) Proporcionar informació a les administracions sobre les necessitats reals i la
fkuvtkdwek„"vgttkvqtkcn"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0"Cswguvc"kphqtocek„"uÓjc"
fÓgortct"gp"nc"rncpkÝecek„"vgttkvqtkcn"fÓjcdkvcvig0
d+" Rtqrqtekqpct"kphqtocek„"¿vkn"k"Ýcdng"rgt"c"guvcdnkt"kpfkecfqtu"fg"iﬂpgtg0
c) Proporcionar informació als usuaris sobre el parc existent d’habitatges amb
rtqvgeek„"qÝekcn"k"rtqoqwtg"nc"vtcpurctﬂpekc"gp"nc"iguvk„0
f+" Eqpuvkvwkt"nc"dcug"qrgtcvkxc"rgt"c"cflwfkect"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"k"
donar més transparència i control perquè es destinin d’una manera efectiva a aten-
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ftg"ngu"pgeguukvcvu"fg"nc"rqdncek„"ocpecfc"fÓjcdkvcvig0"Cod"cswguvc"Ýpcnkvcv."gn"
Registre ha d’incorporar, entre altres informacions que s’estableixin per reglament,
el municipi del lloc de treball del sol·licitant o la sol·licitant.
Article 95
Requisits dels sol·licitants
1. Les persones que, individualment o com a unitat de convivència, compleixen
gnu"tgswkukvu"swg"Ýzgp"cswguvc"nngk"k"gnu"tgincogpvu"swg"nc"fgurngiwgp"vgpgp"ftgv"c"
kpuetkwtgÓu"gp"gn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn0
2. Són unitats de convivència, als efectes de poder ésser inscrites en el Regisvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn."gn"eqplwpv"fg"rgtuqpgu"swg"
acrediten que conviuen efectivament en el mateix domicili o que es comprometen
a aquesta convivència efectiva futura. Es presumeix la convivència efectiva en el
cas dels matrimonis, les unions estables de parella i les parelles de fet inscrites. En
el Registre només s’ha d’inscriure un dels membres de la unitat de convivència.
3. Per a tenir dret a ésser inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb
Rtqvgeek„"QÝekcn"k."gp"vqv"ecu."rgt"c"tguwnvct"cflwfkecvctk"q"cflwfkecv tkc"fÓwp"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."uÓjcp"fg"eqornkt"gnu"rtqegfkogpvu"k"gnu"tgswkukvu"swg"
s’estableixin per reglament. En tot cas, la persona sol·licitant ha de complir, com a
mínim, els requisits següents:
c+" Tgukfkt"gp"wp"owpkekrk"fg"Ecvcnwp{c"k"cetgfkvct/jq"okvlcp›cpv"gn"egtvkÝecv"
d’empadronament corresponent, o bé haver presentat la sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada, d’acord amb la Llei 25/2002, del 25 de
novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents,
k"fg"ugiqpc"oqfkÝecek„"fg"nc"Nngk"3:13;;80
b) Acreditar que els futurs titulars de l’habitatge, o la unitat de convivència,
compleixen uns determinats límits d’ingressos, que han d’ésser màxims en cas de
lloguer i màxims i mínims en cas de compra, segons el que s’estableixi per reglament.
El fet que no s’hagin exigit uns ingressos mínims al sol·licitant o la sol·licitant d’un
habitatge de lloguer per a inscriure’s en el Registre no implica que no se li puguin
exigir en el moment d’adjudicar-l’hi.
4. Per a tenir dret a ésser inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb
Rtqvgeek„"QÝekcn."uÓjc"fÓcetgfkvct"nc"pgeguukvcv"fÓjcdkvcvig0"Jk"jc"pgeguukvcv"fÓjcbitatge si els sol·licitants, o els membres de la unitat de convivència, no disposen
de manera efectiva d’un habitatge adequat en propietat, amb dret de superfície o
en usdefruit, o bé si llur patrimoni no els permet d’accedir-hi, en la data de solnkekvwf"fg"nc"kpuetkrek„"gp"gn"Tgikuvtg0"UÓjcp"fÓguvcdnkt"rgt"tgincogpv"gnu"uwr”ukvu"
de necessitat següents:
c+" Uwr”ukvu"gp"swﬂ"gu"eqpukfgtk"swg"nÓjcdkvcvig"pq"tguwnvc"cfgswcv."xkpewncvu"c"
la necessitat de trasllat de domicili per raons de violència de gènere, jubilació o
kpecrcekvcv."kpuwÝekﬂpekc"fg"uwrgth ekg."ocpec"fÓcfcrvcek„"c"ngu"pgeguukvcvu"fg"ngu"
rgtuqpgu"cod"fkuokpwek„."eqpfkekqpu"eqpuvtwevkxgu"q"fÓjcdkvcdknkvcv"fgÝekgpvu"q"
construcció fora d’ordenació urbanística.
d+" Uwr”ukvu"fg"rgtuqpgu"ugpug"nnct0
e+" FkÝewnvcv"fg"rcicogpv."cecdcogpv"fgn"eqpvtcevg."cuugvlcogpv"q"cnvtgu"uwr”ukvu"
gp"swﬂ"nc"pgeguukvcv"fg"fkurquct"fÓwp"jcdkvcvig"c"nnqiwgt"ngikvkoc"rgt"c"ﬁuugt"kpen”u"
en el Registre.
f+" Uwr”ukvu"swg"rgtogvgp"rtguuwrquct"swg"nÓjcdkvcvig"pq"guv "c"fkurqukek„"fgn"
sol·licitant o la sol·licitant o de la unitat de convivència.
g+" Uwr”ukvu"fg"oqdknkvcv"ncdqtcn"swg"eqorqtvkp"wp"ecpxk"fg"tgukfﬂpekc0
70" Cod"tgncek„"cnu"uwr”ukvu"c"swﬂ"hc"tghgtﬂpekc"nÓcrctvcv"60a, el reglament del Reikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"jc"fÓguvcdnkt"ngu"h„towngu"
de cessió de l’habitatge inadequat a l’Administració com a requisit per a accedir a
wp"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
80" Ngu"fgocpfgu"fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"ghgevwcfgu"rgt"rgtuqpgu"q"wpktats de convivència que no tinguin els ingressos mínims exigits o no compleixin els
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requisits de capacitat necessaris que estableixi la legislació vigent en cada moment,
s’han de gestionar en coordinació amb els serveis socials corresponents.
7. Les persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecek„"QÝekcn"vgpgp"ftgv"c"qrvct"c"nÓcflwfkecek„"fÓwp"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."
d’acord amb els principis, els procediments i els criteris que estableix aquesta llei.
La inscripció, per si mateixa, no dóna lloc a cap altre dret ni comporta l’adjudicació
cwvqo vkec"fg"ecr"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
:0" Gn"tgincogpv"fgn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"
ha de regular les singularitats respecte als requisits d’accés a un habitatge amb
rtqvgeek„"qÝekcn"swg"jcp"fg"eqornkt"ngu"rgtuqpgu"cod"ftgv"fg"tgcnnqvlcogpv"gp"ngu"
operacions públiques de substitució d’habitatges o en actuacions d’execució del
planejament urbanístic.
Article 96
Baixa del Registre
1. Són causes de baixa del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció
QÝekcn."gpvtg"fÓcnvtgu<
a) La voluntat expressa del sol·licitant o la sol·licitant. En el cas de les unitats de
convivència, han de signar la sol·licitud de baixa totes les persones majors d’edat
que les formen.
d+" NÓcflwfkecek„"fÓwp"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
c) La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i la renúncia a
nÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"cflwfkecv."ugpug"wpc"ecwuc"tcqpcdng"lwuvkÝecfc."
rgt"fwgu"xgicfgu0"Ngu"ecwugu"tcqpcdngu"swg"lwuvkÝswgp"nc"tgp¿pekc"uÓjcp"fÓguvcdnkt"
per reglament.
d) L’incompliment sobrevingut de les condicions establertes per a poder ésser
inscrit en el Registre.
e) La revocació de la inscripció per constatació posterior de l’incompliment
originari de les condicions d’accés al Registre.
40" Gp"gnu"uwr”ukvu"fg"nÓcrctvcv"30c i e, els interessats no es poden tornar a donar
d’alta en el Registre durant els cinc anys següents a la data de la renúncia o de la
revocació.
Article 97
Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit
1. Es crea la Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit. La seva composició i el seu funcionament s’han d’establir per reglament.
40" Gn"tgewtu"fÓcn›cfc"k"gn"tgewtu"rqvguvcvkw"fg"tgrqukek„"eqpvtc"gnu"cevgu"swg"fgtkxkp"
fgn"hwpekqpcogpv"fgn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"u„p"
substituïts per la impugnació davant la Comissió de Reclamacions sobre Habitatge
Rtqvgikv."ngu"tguqnwekqpu"fg"nc"swcn"rqugp"Ý"c"nc"xkc"cfokpkuvtcvkxc0
SECCIÓ TERCERA

Els procediments d’adjudicació d’habitatges
Article 98
Òrgans competents
1. En les adjudicacions corresponents a la Generalitat i als seus organismes i
entitats, el conseller o consellera competent en matèria d’habitatge ha de designar
nÓ”ticp"eqorgvgpv"rgt"c"tguqnftg"gn"rtqegfkogpv"fÓcflwfkecek„0
2. En les adjudicacions que corresponen a les administracions locals i a llurs
qticpkuogu"k"gpvkvcvu."nÓ”ticp"eqorgvgpv"rgt"c"tguqnftg"gn"rtqegfkogpv"fÓcflwfkecek„"ﬁu"nÓ”ticp"cn"swcn"eqttgurqpiwk"fÓceqtf"cod"nc"ngikuncek„"fg"tﬂiko"nqecn."
amb la intervenció prèvia en el procediment del departament competent en
matèria d’habitatge, d’acord amb el que estableixen aquesta llei i el reglament
que la desplega.
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3. El departament competent en matèria d’habitatge pot delegar en els ens locals
el procés d’adjudicació, que s’ha de dur a terme d’acord amb els criteris legalment
establerts.
Article 99
Contingents especials de reserva
1. Per a garantir a les persones amb mobilitat reduïda l’accés a un habitatge, en
totes les promocions s’ha de reservar un percentatge no inferior al 3% del volum
total per a destinar-lo a satisfer la demanda d’habitatge per a aquest col·lectiu.
2. Les resolucions d’inici dels procediments d’adjudicació en promocions d’iniciativa pública han d’establir una reserva sobre el nombre total d’habitatges de les
promocions per a destinar-la a contingents especials i dur a terme accions positives
respecte a les persones i els col·lectius vulnerables amb risc d’exclusió social.
3. La resolució administrativa que inicia el procediment d’adjudicació ha de
Ýzct"gn"rgtegpvcvig"eqpetgv"fgnu"eqpvkpigpvu"gurgekcnu"fg"tgugtxc"fÓjcdkvcvig"rgt"c"
pgeguukvcvu"gurge Ýswgu."cod"nc"rqpfgtcek„"rtﬂxkc"qdlgevkxc"fg"ngu"ektewouv pekgu"fg"
la promoció concreta i amb la motivació de les raons que fonamenten la decisió.
4. El percentatge dels contingents especials de reserva en promocions d’iniciativa
r¿dnkec."kpen”u"gn"eqttgurqpgpv"c"ngu"rgtuqpgu"cod"oqdknkvcv"tgfw•fc."pq"rqv"ﬁuugt"
inferior al 10% del total d’habitatges de la promoció, tot i que, si es comprova que
aquest percentatge excedeix la demanda, el diferencial sobrant s’ha d’incorporar
al contingent general.
5. En l’establiment dels contingents especials de reserva, s’ha de vetllar per garantir l’accés a l’habitatge a les dones que estan en una situació de violència o que
gp"uwtvgp"k"c"ngu"swg"guvcp"gp"ukvwcek„"fg"rtgectkgvcv"geqp”okec"c"ecwuc"fÓcswguvc"
violència o necessiten un habitatge per a sortir d’aquesta situació.
80" Gp"wp"ocvgkz"owpkekrk."nc"tgugtxc"fg"ecfc"rtqoqek„."lwuvkÝecfcogpv."gu"rqv"
substituir per un programa d’actuació que destini un nombre equivalent d’habitatges
als col·lectius a què fan referència els apartats 1, 2 i 5.
Article 100
Contingent general
1. Les persones que hagin manifestat interès per participar en l’adjudicació
fÓwpc"rtqoqek„"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"k"swg"pq"ukiwkp"qdlgevg"fÓcvgpek„"
dins dels contingents especials de reserva a què fa referència l’article 99 formen el
contingent general.
2. Per a garantir la compensació entre municipis de l’oferta d’habitatges amb
rtqvgeek„"qÝekcn."gn"Rnc"vgttkvqtkcn"ugevqtkcn"fÓjcdkvcvig"jc"fÓguvcdnkt."uk"guecw."gn"
percentatge de reserva màxima que els municipis han de respectar en el contingent
general pel que fa a persones empadronades en el municipi.
3. Per a garantir una mixtura social efectiva en les promocions d’habitatges
cod"rtqvgeek„"qÝekcn."ngu"eqpfkekqpu"fÓcflwfkecek„"eqpetgvgu"c"ecfc"rtqoqek„"jcp"
fÓguvcdnkt"ukuvgogu"swg"cuugiwtkp"swg"nc"eqorqukek„"Ýpcn"fgnu"cflwfkecvctku"ukiwk"nc"
més semblant a la de l’estructura social del municipi, el districte o la zona, tant pel
que a fa al nivell d’ingressos com al lloc de naixement, i que evitin la concentració
excessiva de col·lectius que puguin posar la promoció en risc d’aïllament social.
4. L’antiguitat mínima d’empadronament exigible als sol·licitants d’habitatges
de lloguer no pot superar els tres anys.
Article 101
Procediment d’adjudicació
30" Gnu"rtqoqvqtu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"rqfgp"qrvct"rgt"iguvkqpct"gn"
procés d’adjudicació per compte propi, amb la intervenció d’un fedatari públic o
fedatària pública, prenent com a base la llista de sol·licitants que els ha de facilitar
gn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn."q"rgt"uqnánkekvct"c"
l’Administració que ho faci. En les promocions privades, els promotors es poden
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reservar el 30% dels habitatges de la promoció per a adjudicar-los d’acord amb el
procediment que estableix l’article 103.
40" NÓ”ticp"eqorgvgpv"rqv"kpkekct"gn"rtqegfkogpv"fÓcflwfkecek„"fgnu"jcdkvcvigu"
c"rctvkt"fg"nc"pqvkÝecek„"fg"nc"fgekuk„"fg"vtcpuokuuk„"tgdwfc"fgnu"rtqoqvqtu0"UÓjc"
fg"fqpct"rwdnkekvcv"cn"rtqegfkogpv"fÓcflwfkecek„."okvlcp›cpv"wp"cpwpek"swg"jc"fg"
recollir, com a mínim, els aspectes següents:
c+" Gn"pqodtg"k"nÓgornc›cogpv"fgnu"jcdkvcvigu0
d+" NÓ odkv"igqit Ýe"fg"nc"fgocpfc"swg"uÓjc"fg"ucvkuhgt0
e+" Gnu"eqpvkpigpvu"gurgekcnu"fg"tgugtxc"fÓjcdkvcvigu"rgt"c"Ýpcnkvcvu"gurge Ýswgu."
d’acord amb el que estableix aquesta llei.
d) La superfície útil dels habitatges.
g+" Ngu"eqpfkekqpu"igpgtcnu"tgncvkxgu"cn"tﬂiko"geqp”oke."cn"Ýpcp›cogpv"k"c"swcnsevol altra circumstància que s’hagi de tenir en compte en l’adjudicació.
h+" NÓgurgekÝecek„"fg"uk"gu"vtcpuogv"nc"rtqrkgvcv"fg"nÓjcdkvcvig="uk"gu"nnqic."cod"
opció de compra o sense; si se’n cedeix l’ús, concretant la modalitat de cessió, o
si es transmet qualsevol altre dret sobre l’habitatge, d’acord amb el que estableix
l’article 80.
3. Les administracions locals i els organismes i les entitats que en depenen,
si duen a terme el procediment d’adjudicació, han de comunicar al departament
competent en matèria d’habitatge l’inici del dit procediment i les condicions espee Ýswgu"fg"ecfc"rtqoqek„0
60" Ugiqpu"gnu"tgswgtkogpvu"gurge Ýeu"swg"gzkigkz"ecfc"rtqoqek„"k"fÓceqtf"cod"
el que estableixi el reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció
QÝekcn."uÓjc"fÓgncdqtct"nc"nnkuvc"eqpetgvc"fÓkpvgtguucvu"gp"nÓcflwfkecek„."swg."gp"vqv"
cas, han d’estar inscrits en el Registre.
5. El sistema de selecció dels adjudicataris és el següent:
a) Els habitatges inclosos en el contingent general que estableix l’article 100 s’han
fÓcflwfkect"okvlcp›cpv"wp"uqtvgki"r¿dnke0"Gn"uqtvgki"gu"rqv"fkxkfkt"gp"dnqeu"hqtocvu"
per sol·licitants situats en diversos trams d’ingressos o en diversos grups d’interès,
per a assegurar la mixtura social que estableix l’article 100.3, o bé es pot tenir en
compte el temps que fa que estan inscrits en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge
cod"Rtqvgeek„"QÝekcn0
b) Els habitatges inclosos en els contingents especials de reserva que estableix
l’article 99 s’han d’adjudicar d’acord amb les circumstàncies personals i de la unitat
de convivència.
6. Els promotors poden seleccionar lliurement les persones que manquin per a
completar l’adjudicació, les quals han d’estar inscrites en el Registre de Sol·licitants
fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn."gp"gnu"ecuqu"ugi¯gpvu<
a) Si els promotors gestionen directament el procés d’adjudicació i, un cop
transcorreguts dos mesos a partir de la sol·licitud formal de la llista d’inscrits en el
Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"rgt"c"hgt"gn"uqtvgki."pq"
l’han obtinguda, o si els aspirants o els adjudicataris són menys que els habitatges
disponibles.
b) Si s’ha sol·licitat l’adjudicació a l’Administració i, un cop transcorreguts dos
mesos a partir de la sol·licitud, no s’ha obtingut la llista d’adjudicataris, o si aquests
són menys que els habitatges disponibles.
7. En zones d’escassa demanda o de necessitat d’atenció a col·lectius determinats,
amb l’acreditació prèvia d’aquesta situació, l’Administració local, d’acord amb el
departament competent en matèria d’habitatge, pot autoritzar que els habitatges
s’adjudiquin d’acord amb el procediment que estableix l’article 103.
Article 102
Jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"rtqoqiwvu"rgt"uqekgvcvu"eqqrgtcvkxgu"fÓjcdktatges
1. Les societats cooperatives d’habitatges han d’adjudicar els habitatges amb
rtqvgeek„"qÝekcn"swg"rtqoqiwkp."vcpv"uk"ugÓp"vtcpuogv"nc"rtqrkgvcv"eqo"uk"ugÓp"eg-
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deix el dret d’ús sota qualsevol modalitat, entre llurs socis inscrits en el Registre
fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn0"NÓcflwfkecek„"jc"fg"tgurgevct"gnu"
principis de transparència i objectivitat.
2. Les societats cooperatives d’habitatges han de comunicar a l’organisme
iguvqt"fgn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"nc"nnkuvc"fg"
socis inscrits a la promoció o la fase als quals es pretén adjudicar els habitatges. La
llista s’ha d’incrementar, si escau, amb un nombre mínim del 20% d’aspirants a la
condició de socis, per a tenir reserves per a adjudicacions posteriors. La llista, tant
de socis com de reserves, ha d’estar ordenada per a establir clarament la preferència
en l’adjudicació de l’habitatge. Tant els socis com els aspirants a la condició de socis
han de constar com a inscrits en el Registre.
50" Nc"nnkuvc"swg"nc"uqekgvcv"eqqrgtcvkxc"fÓjcdkvcvigu"eqowpkec"c"nÓ”ticp"iguvqt"fgn"
Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn."rgt"c"ictcpvkt"nc"vtcpuparència i la publicitat, s’ha d’acompanyar amb la informació de les circumstàncies
següents de la promoció o la fase:
c+" Gn"pqodtg"k"nÓgornc›cogpv"fgnu"jcdkvcvigu0
b) El percentatge del contingent establert, si escau.
c) La superfície útil mitjana dels habitatges.
f+" Gn"tﬂiko"geqp”oke"fg"nc"rtqoqek„0
e) El dret que es transmet amb l’habitatge.
h+" Ngu"cnvtgu"ektewouv pekgu"ukipkÝecvkxgu"swg"uÓjcikp"fg"vgpkt"gp"eqorvg"rgt"c"
l’adjudicació.
60" NÓ”ticp"iguvqt"fgn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"jc"
fg"xgtkÝect"swg"gnu"kpvgitcpvu"fg"nc"nnkuvc"eqpuvgp"eqo"c"kpuetkvu"gp"gn"Tgikuvtg"k"uÓjc"
de pronunciar en el termini de dos mesos a comptar de l’entrada de la comunicació
de la llista. Si no ho fa, s’entén que s’autoritza la llista presentada.
5. La societat cooperativa d’habitatges ha de comunicar per escrit al Registre de
Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"nÓcflwfkecek„"fg"nÓjcdkvcvig"cn"uqek"q"
u”ekc"eqqrgtcvkxkuvc."okvlcp›cpv"nÓguetkrvwtc"r¿dnkec"eqttgurqpgpv0"Gn"Tgikuvtg"jc"
de donar de baixa les persones a les quals s’ha adjudicat un habitatge.
6. Les persones que siguin donades de baixa de la societat cooperativa d’habitatges per qualsevol de les causes que estableix la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de
cooperatives, només es poden substituir seguint l’ordre de la llista de reserves.
90" Gp"gn"ecu"fg"ngu"rtqoqekqpu"swg"gu"hcekp"uqdtg"u”n"nc"swcnkÝecek„"wtdcp uvkec"
fgn"swcn"korquk"nc"fguvkpcek„"c"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."nc"Igpgtcnkvcv"jc"
de formalitzar convenis de col·laboració amb les societats cooperatives d’habitatges, per a concretar les modalitats de promoció i fer compatibles els criteris i els
procediments d’adjudicació dels habitatges, que estableix aquesta secció, amb els
principis i les disposicions de la Llei 18/2002.
Article 103
Rtqoqekqpu"xqnwpv tkgu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn
Gnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"rtqoqiwvu"ugpug"swg"nc"swcnkÝecek„"wtdcp uvkec"
fgn"u”n"korquk"cswguvc"fguvkpcek„"u„p"cflwfkecvu"rgnu"rtqoqvqtu"rgn"rtqegfkogpv"
que lliurement escullin, respectant en tot cas els requisits que siguin exigits per reincogpv"rgt"c"ceegfkt"c"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0"Ckz "ocvgkz."ecn"tgurgevct"
els criteris següents:
a) Els adjudicataris han d’ésser persones inscrites en el Registre de Sol·licitants
fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn0
b) Els promotors han de comunicar al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb
Rtqvgeek„"QÝekcn"nc"nnkuvc"fgÝpkvkxc"fg"rgtuqpgu"c"ngu"swcnu"gu"rtgvﬁp"cflwfkect"gnu"
habitatges.
c) L’adjudicació d’un habitatge comporta la baixa dels adjudicataris en el Registre
fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn."wp"eqr"eqortqxcfc"nc"eqttgeek„"
de llur inscripció en el Registre.
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Article 104
Supòsits en què no s’apliquen els procediments d’adjudicació
Gnu"rtqegfkogpvu"fÓcflwfkecek„"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"pq"uÓcrnkswgp"
gp"gnu"uwr”ukvu"ugi¯gpvu<
c+" Gnu"jcdkvcvigu"fg"rtqoqekqpu"Ýpcnkuvgu"swg"vgpgp"rgt"qdlgevg"gn"tgcnnqvlcogpv"
de les persones afectades per operacions de remodelació o per altres actuacions
urbanístiques. El procediment d’adjudicació, en aquests casos, s’ha d’ajustar al que
uÓguvcdngkzk"gurge Ýecogpv"rgt"tgincogpv0
d+" Gnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"fg"nnqiwgt."gp"swcnugxqn"fg"nnwtu"oqfcnktats, que hagin estat llogats amb una clàusula de dret preferent de compra a favor
del llogater o llogatera en el moment que s’exhaureix l’obligació de vinculació al
lloguer. El comprador o compradora ha d’ésser automàticament el mateix llogater
o llogatera signant del contracte.
e+" Gnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"fg"nnqiwgt."gp"swcnugxqn"fg"nnwtu"oqfcnkvcvu."
amb un llogater o llogatera que fa més de cinc anys que hi resideix. El llogater o
llogatera té dret preferent de compra.
d) Els habitatges que resten sense adjudicar un cop s’han desenvolupat els procediments que estableix aquesta llei. S’han d’adjudicar tenint en compte la llista
d’espera que resulta de la primera adjudicació.
e) Els habitatges de promoció pública la titularitat dels quals recupera l’Administració per via administrativa o civil. Es poden adjudicar en segones transmissions d’acord amb el procediment que aquesta llei estableix per a les adjudicacions
públiques, tenint en compte les llistes d’espera.
f) Els habitatges que l’Administració obté per cessió o per altres vies singulars, o que provenen de programes especials dels plans d’habitatge o de
programes municipals. S’han d’adjudicar per procediments que s’han d’establir
rgt"tgincogpv"k"uÓjcp"fÓcfcrvct"c"ngu"ektewouv pekgu"gurge Ýswgu"fgnu"rncpu"q"
els programes.
g) Els habitatges de promocions d’empreses que les duguin a terme, en tot o en
part, per a donar allotjament a llurs treballadors. En aquest cas, només cal que els
treballadors estiguin donats d’alta en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb
Rtqvgeek„"QÝekcn"k"swg."wp"eqr"cflwfkecvu"gnu"jcdkvcvigu."gnu"rtqoqvqtu"pÓkphqtokp"
el Registre perquè els en doni de baixa.
h) Els habitatges que siguin en zones d’escassa demanda o de necessitat d’atenció a col·lectius determinats, en les quals l’Administració, acreditant prèviament
aquesta situació, pot autoritzar que s’adjudiquin els habitatges sense subjectar-se
cn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn0
i) Els habitatges destinats a reallotjar els ocupants residents dins la mateixa
promoció.
CAPÍTOL V
Fgupqpcogpv"cfokpkuvtcvkw"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn
Article 105
Supòsits de desnonament administratiu
¡u"rtqegfgpv"gn"fgupqpcogpv"cfokpkuvtcvkw"fgnu"dgpgÝekctku."cttgpfcvctku"q"
qewrcpvu"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"swg"ukiwkp"fg"vkvwnctkvcv"r¿dnkec"rgt"
les causes següents:
c+" Uk"pq"rciwgp"ngu"tgpfgu"Ýzcfgu"gp"gn"eqpvtcevg"fÓcttgpfcogpv"fg"nÓjcdkvcvig."
els imports que siguin exigibles per serveis o despeses comunes o qualsevol altra
aportació dinerària que estableixi la legislació vigent.
d+" Uk"fguvkpgp"nÓjcdkvcvig"q"wp"nqecn"q"wpc"gfkÝecek„"eqorngogpvctku"c"wp"¿u"
indegut o no autoritzat.
c) Si no disposen d’un títol legal que els autoritzi a ocupar l’habitatge, les seves
¦qpgu"eqowpgu"q"gnu"nqecnu"q"nÓgfkÝecek„"eqorngogpvctku0
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f+" Uk"jcp"guvcv"ucpekqpcvu"okvlcp›cpv"tguqnwek„"hgtoc"rgt"swcnugxqn"fg"ngu"ugi¯gpvu"
kphtceekqpu"vkrkÝecfgu"rgt"cswguvc"nngk<
Rtkogtc0"Pq"fguvkpct"nÓjcdkvcvig"c"fqokeknk"jcdkvwcn"k"rgtocpgpv"ugpug"jcxgt"
obtingut la preceptiva autorització administrativa.
Segona. El titular de l’obligació d’ocupar l’habitatge, cedir-lo totalment o parcialment per qualsevol títol, sense autorització.
Tercera. Falsejar les dades exigides per accedir a un habitatge amb protecció
qÝekcn0
Article 106
Procediment de desnonament administratiu
El procediment de desnonament administratiu s’ha d’ajustar al que disposa la
normativa de procediment administratiu que hi sigui aplicable, sens perjudici de
nc"tgiwncek„"gurge Ýec"swg"gu"rwiwk"guvcdnkt"rgt"tgincogpv0
CAPÍTOL VI
Cfokpkuvtcek„"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn
Article 107
Administració dels habitatges
30" Eqttgurqp"cnu"rtqoqvqtu."cnu"rtqoqvqtu"uqekcnu"k"cnu"cfokpkuvtcfqtu"fg"Ýpswgu"
hgt/ug"e ttge"fg"nÓcfokpkuvtcek„"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"gp"tﬂiko"fg"
lloguer o en una altra forma de cessió d’ús, si no l’exerceix directament l’Administració pública.
2. El Govern pot crear un registre en què puguin inscriure’s, si compleixen els
requisits exigits per aquesta llei, els promotors, els promotors socials i els adminisvtcfqtu"fg"Ýpswgu"jcdknkvcvu"rgt"c"hgt/ug"e ttge"fg"nÓcfokpkuvtcek„"fgnu"jcdkvcvigu"c"
què fa referència l’apartat 1.
50" Gp"gnu"gfkÝeku"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"gp"tﬂiko"fg"nnqiwgt"q"gp"
una altra forma de cessió d’ús, els veïns titulars d’un habitatge o d’un local han
de constituir juntes administradores, integrades per tots i cadascun d’ells, amb
l’objectiu de vetllar per la conservació i el manteniment adequats dels espais i els
serveis comuns, i d’afavorir una millor convivència veïnal.
VëVQN"XK
Del règim de control i del règim sancionador
CAPÍTOL I
Disposicions generals
SECCIÓ PRIMERA

Inspecció i mesures aplicables
Article 108
Inspecció
El personal tècnic al servei de les administracions públiques competents al qual
s’encomani expressament l’exercici de les tasques d’inspecció en matèria d’habitatge
té la condició d’agent de l’autoritat. Els fets que constaten els agents, formalitzats
en actes d’inspecció, gaudeixen de la presumpció de certesa a efectes probatoris.
A aquests efectes, dins les exigències que estableix l’ordenament jurídic, aquests
agents poden realitzar totes les actuacions imprescindibles per a comprovar el
compliment d’aquesta llei.
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Article 109
Mesures aplicables
1. Totes les conductes que presumptament comportin una vulneració de les disposicions d’aquesta llei subjectes a sanció han de donar lloc a l’inici de diligències
dirigides a esbrinar la identitat de les persones presumptament responsables, els fets
i les circumstàncies del cas concret per a determinar si són constitutives d’infracció
cfokpkuvtcvkxc0"Wp"eqr"kpuvtw•fgu"ngu"fknkiﬂpekgu."nÓ”ticp"eqorgvgpv"rqv"tguqnftg"nÓctxivament, l’adopció de mesures o, si escau, la incoació de l’expedient sancionador.
2. Són mesures provisionals:
a) Les mesures de cautela en promocions d’obra nova o en actuacions de rehabilitació.
b) La clausura d’immobles.
3. Són mesures de reconducció:
a) L’exigència d’obres als promotors.
b) Les multes coercitives no sancionadores.
c) El retorn de l’import del sobrepreu.
4. Són mesures sancionadores:
a) La inhabilitació dels infractors per a participar en promocions d’habitatge amb
rtqvgeek„"qÝekcn"q"gp"cevwcekqpu"fÓgfkÝecek„"q"tgjcdknkvcek„"cod"Ýpcp›cogpv"r¿dnke0
b) La suspensió, si escau, de la inscripció en el Registre d’homologació.
c) La imposició de sancions.
5. Si la infracció genera danys i perjudicis a l’Administració, s’ha d’acompanyar
l’expedient sancionador de la determinació d’aquests danys i perjudicis, per tal d’obtenir-ne el rescabalament a càrrec dels responsables de l’actuació sancionada.
SECCIÓ SEGONA

Mesures provisionals
Article 110
Mesures de cautela
1. En el cas d’una nova promoció d’habitatges o d’una actuació de rehabilitació, l’autoritat competent de la Generalitat o de l’ens local pot acordar, un cop fet
el requeriment previ als promotors, algunes de les següents mesures de caràcter
rtqxkukqpcn."fktkikfgu"c"cuugiwtct"nÓgÝe ekc"fg"nc"tguqnwek„"Ýpcn<
a) Suspendre les obres d’edificació d’habitatges que es facin incomplint la
normativa sobre materials de construcció i sobre instal·lacions o que impliquin la
utilització de materials i productes que infringeixen disposicions sobre la salut i la
seguretat dels usuaris.
b) Retirar els materials o la maquinària utilitzats a l’obra.
c) Impedir l’allotjament de persones, en cas de manca de seguretat.
d) Precintar el local o l’obra.
e) Interrompre els subministraments d’energia elèctrica, aigua o gas als espais
que siguin objecte d’utilització il·legal.
2. La mesura de suspendre les obres comporta la interrupció parcial o total
d’aquestes i s’acorda si, una vegada transcorregut, si escau, el termini atorgat en
el requeriment als promotors perquè compleixin la normativa sobre materials i
instal·lacions, aquests no ho han fet.
3. La suspensió de les obres s’aixeca quan es garanteix el compliment de la
normativa que la va motivar. Per mitjà de reglament es poden establir les diverses
formes de garantia acceptables.
Article 111
Clausura d’immobles
1. L’autoritat competent de la Generalitat o de l’ens local pot ordenar la clausura
d’un immoble si se’n comprova la manca de seguretat per a l’ús de residència de
persones.
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2. La mesura de clausura d’immobles només s’ha d’adoptar amb l’advertiment
previ a la propietat i amb l’audiència als ocupants legítims, excepte en cas de perill
imminent, i després d’haver utilitzat les ordres d’execució previstes per a aconseguir-ne la rehabilitació i l’adequació a les condicions d’habitabilitat, sempre que
aquesta sigui possible.
3. En el cas que hi hagi ocupants als immobles, la resolució de clausura ha de
rtgxgwtgÓp"gn"tgcnnqvlcogpv."rtqxkukqpcn"q"fgÝpkvkw."k"jc"fg"fgvgtokpct"c"swk"eqttgurqp"cuuwokt/pg"nc"e ttgic."ugiqpu"gnu"fkhgtgpvu"uwr”ukvu"tgiwncvu"rgt"cswguvc"nngk"
i la legislació aplicable.
Article 112
Obres de reparació exigibles als promotors
1. Si en l’exercici de les tasques d’inspecció, dutes a terme pel personal a què
hc"tghgtﬂpekc"nÓctvkeng"32:."uÓcetgfkvc"nc"eqokuuk„"fg"ngu"kphtceekqpu"vkrkÝecfgu"rgnu"
articles 123.1.a i 124.1.a, el departament competent en matèria d’habitatge pot
ordenar als promotors que duguin a terme les obres necessàries de reparació o de
reconstrucció. Aquesta mesura s’aplica a les primeres transmissions d’habitatge
resultants d’obra nova o rehabilitació i independentment que la cèdula d’habitabilitat
hagi estat atorgada.
40" Pq"gu"rqv"kpeqct"ecr"gzrgfkgpv"ucpekqpcfqt"q"uÓjc"fÓctzkxct"ugpug"ecr"cnvtg"
vt okv"nÓgzrgfkgpv"kpeqcv"rgt"ngu"kphtceekqpu"vkrkÝecfgu"rgnu"ctvkengu"345030a i 124.1.a
si les obres ordenades es fan en el termini atorgat a aquest efecte per l’Administració.
Nc"pqvkÝecek„"fg"nÓcfqrek„"fÓcswguvc"oguwtc"kpvgttqor"gn"vgtokpk"fg"rtguetkrek„"
de la infracció.
3. Si es tracta d’obres relacionades amb els acabats o d’obres de reparació de
menys importància, no incloses en l’apartat 1, les atribucions a què fa referència
aquest article són exercides pel departament competent en matèria de consum.
4. La intervenció administrativa a què fan referència els apartats de l’1 al 3 no pot
tenir lloc en el cas que els promotors i la resta de parts privades afectades decideixin
resoldre llurs eventuals controvèrsies per via judicial o per mitjà d’arbitratge.
Article 113
Multes coercitives no sancionadores
1. L’Administració competent, amb independència de l’acció sancionadora, pot
korquct"fg"hqtoc"tgkvgtcfc"k"eqpugewvkxc"ownvgu"eqgtekvkxgu."Ýpu"c"wp"o zko"fg"
tres, quan transcorrin els terminis assenyalats per a dur a terme una acció o omissió
prèviament requerida.
2. Les multes relacionades amb l’incompliment en l’execució d’unes obres es
poden imposar amb una periodicitat mínima d’un mes i l’import màxim ha d’ésser
fgn"52'"fgn"equv"guvkocv"fg"ngu"qdtgu"rgt"c"ecfcuewpc"fÓgnngu0"Gp"cnvtgu"uwr”ukvu."nc"
quantia de cadascuna de les multes no ha de superar el 20% de la multa sancionadora
establerta per al tipus d’infracció comesa.
3. L’import de les multes coercitives resta inicialment afectat al pagament de les
despeses que generi la possible execució subsidiària de l’ordre incomplerta, sens
perjudici de la repercussió del cost total de les obres a qui ho incompleixi.
Article 114
Retorn de l’import del sobrepreu
En els procediments sancionadors instruïts per infraccions relatives a la transmissió
q"nc"eguuk„"fÓ¿u"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"rgt"swcnugxqn"v vqn"swg"cnvgtk"gn"
preu, la renda o el cànon que hi correspongui d’acord amb les normes aplicables,
es pot establir com a obligació complementària el pagament, amb els interessos
legals pertinents, de les quantitats percebudes per damunt de les que corresponguin
legalment. Aquest deute es considera de dret públic en favor de creditors privats,
per interès social. Aquestes quantitats s’han de retornar als adquirents o als usuaris
fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."swcp"cetgfkvkp"jcxgt"qdtcv"fg"dqpc"hg0"Gp"ecu"
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que no hi hagi pagament voluntari, s’ha d’aplicar el procediment de recaptació en
matèria tributària.
SECCIÓ TERCER

Mesures sancionadores
Article 115
Inhabilitació dels infractors
30" Gp"gnu"uwr”ukvu"fÓkphtceek„"oqnv"itgw."vgpkpv"gp"eqorvg"gnu"etkvgtku"fg"itcfcek„"
c"swﬂ"gu"tghgtgkz"nÓctvkeng"339."gu"rqv"korquct"eqo"c"ucpek„"ceeguu”tkc"nc"kpjcdknkvcek„"
dels infractors, durant un termini d’un a tres anys, per a participar en promocions
fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"q"gp"cevwcekqpu"fÓgfkÝecek„"q"tgjcdknkvcek„"cod"
Ýpcp›cogpv"r¿dnke0
2. Si la infracció a què fa referència l’apartat 1 té el caràcter de greu, el termini
d’inhabilitació ha d’ésser d’un any com a màxim.
3. El termini d’un any es computa des que la sanció és ferma en via administrativa.
4. Es pot aixecar la inhabilitació en el cas que els infractors hagin reparat la
infracció objecte de la resolució sancionadora.
Article 116
Suspensió de la inscripció en el registre d’homologació d’agents immobiliaris
1. Els agents immobiliaris inscrits en el registre d’homologació que siguin sancionats com a responsables de la comissió d’una infracció molt greu o greu causen
baixa en el dit registre pel temps que dura la inhabilitació.
2. La resolució sancionadora ferma que comporti la suspensió de la inscripció
en el registre d’homologació és pública.
Article 117
Criteris per a la gradació de les sancions
En la imposició de les sancions administratives per l’incompliment de les obligacions establertes per aquesta llei s’ha de guardar la deguda adequació entre la
gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. S’han de tenir en
compte especialment els criteris següents:
a) Si hi ha intencionalitat.
b) La naturalesa o la transcendència dels perjudicis causats, tant a l’Administració
com als usuaris dels habitatges.
c) La reincidència per la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció,
si així ha estat declarat per resolució ferma en via administrativa o judicial.
d) La transcendència de la infracció quant a l’afectació d’elements estructurals
fg"nÓgfkÝek"k"nc"ucnwv"fgnu"ugwu"wuwctku0
g+" Gnu"dgpgÝeku"geqp”okeu"qdvkpiwvu"eqo"c"eqpugs¯ﬂpekc"fg"nc"kphtceek„0
f) La repercussió social dels fets.
g) La generalització de la infracció.
h) El grau de participació en la comissió o en l’omissió.
Article 118
Quantia de les sancions
30" Ngu"kphtceekqpu"oqnv"itgwu"ug"ucpekqpgp"cod"wpc"ownvc"fg"Ýpu"c";220222"
euros.
40" Ngu"kphtceekqpu"itgwu"ug"ucpekqpgp"cod"wpc"ownvc"fg"Ýpu"c";20222"gwtqu0
50" Ngu"kphtceekqpu"nngwu"ug"ucpekqpgp"cod"wpc"ownvc"fg"Ýpu"c";0222"gwtqu0
4. En cap cas no es poden imposar multes inferiors a 3.000 euros.
70" Uk"gn"dgpgÝek"swg"tguwnvc"fg"nc"eqokuuk„"fÓwpc"kphtceek„"ﬁu"uwrgtkqt"c"nÓkorqtv"
fg"nc"ownvc"swg"nk"eqttgurqp."nÓkorqtv"fg"nc"ownvc"rqv"ﬁuugt"kpetgogpvcv"Ýpu"c"nc"
swcpvkc"gswkxcngpv"cn"dgpgÝek"qdvkpiwv0
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80" Ngu"swcpvkgu"Ýzcfgu"gp"gnu"crctvcvu"fg"nÓ3"cn"6"rqfgp"ﬁuugt"tgxkucfgu"k"cevwcnkv¦cfgu"rgn"Iqxgtp."fÓceqtf"cod"nÓgxqnwek„"fg"ngu"ektewouv pekgu"uqekqgeqp”okswgu0
90" Ngu"ownvgu"Ýzcfgu"rgt"cswguv"ctvkeng"gu"eqpfqpgp"Ýpu"cn":2'"fg"nÓkorqtv"
corresponent en el cas que els infractors hagin reparat la infracció objecte de la
resolució sancionadora.
Article 119
Destinació de les multes imposades
1. Les quantitats que s’ingressin com a conseqüència de les multes imposades
cod"ect evgt"ucpekqpcfqt"uÓjcp"fg"fguvkpct"cn"Ýpcp›cogpv"fg"rqn vkswgu"r¿dnkswgu"
destinades a garantir el dret a l’habitatge.
2. Els imports derivats de les sancions en matèria de disciplina del mercat i
defensa dels consumidors i usuaris imposades per la vulneració dels preceptes
d’aquesta llei s’han de destinar íntegrament a actuacions de defensa dels consumidors i usuaris.
Article 120
Publicitat de les mesures administratives
1. Les mesures administratives que siguin adoptades de conformitat amb el que
guvcdngkz"cswguv"ecr vqn"rqfgp"ﬁuugt"qdlgevg"fÓcpqvcek„"gp"gn"nnkdtg"fg"nÓgfkÝek0
2. Les resolucions administratives que impliquen la suspensió o l’execució subsidiària de les obres poden ésser anotades en el Registre de la Propietat al marge de
nc"kpuetkrek„"fg"nc"Ýpec."cnu"ghgevgu"fg"rwdnkekvcv"k"rgt"wp"vgtokpk"fg"swcvtg"cp{u0
Article 121
Instrucció de causa penal
1. La instrucció de causa penal davant els tribunals de justícia pels mateixos
hgvu"vkrkÝecvu"eqo"c"kphtceek„"rgt"cswguvc"nngk"uwurﬂp"nc"vtcokvcek„"fgnu"gzrgfkgpvu"
sancionadors que s’hagin incoat.
2. Si en la tramitació d’un expedient sancionador hi ha indicis de la possible
comissió d’un delicte o d’una falta, l’instructor o instructora de l’expedient ho ha
fg"rquct"gp"eqpgkzgogpv"fg"nÓ”ticp"lwfkekcn"eqorgvgpv"q"fgn"Okpkuvgtk"Hkuecn"k"jc"fg"
suspendre la tramitació de l’expedient administratiu sancionador, un cop l’autoritat
judicial hagi incoat el procés penal que correspongui, si hi ha identitat de subjecte,
hgv"k"hqpcogpv0"Cswguvc"uwurgpuk„"uÓjc"fg"ocpvgpkt"Ýpu"swg"nÓcwvqtkvcv"lwfkekcn"fkevk"
ugpvﬂpekc"q"tguqnwek„"swg"rquk"Ý"cn"rtqegfkogpv0"Gp"gn"ecu"swg"gu"eqpenqiwk"swg"pq"
hi ha cap delicte, el procediment sancionador ha de continuar amb subjecció al fets
que el tribunal hagi declarat provats.
CAPÍTOL II
VkrkÝecek„"fg"ngu"kphtceekqpu
Article 122
Infraccions
U„p"kphtceekqpu"gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig"vqvgu"ngu"ceekqpu"q"ngu"qokuukqpu"vkrkÝecfgu"
eqo"c"vcnu"rgt"cswguvc"nngk."ugpu"rgtlwfkek"fg"ngu"gurgekÝecekqpu"swg"gu"rwiwkp"hgt"
per reglament, dins els límits establerts per la legislació vigent en matèria sancionadora.
Article 123
Infraccions molt greus
1. Són infraccions molt greus en matèria de qualitat del parc immobiliari:
c+" Xwnpgtct"ngu"pqtogu"fÓjcdkvcdknkvcv"fg"nc"Igpgtcnkvcv"q"nc"pqtocvkxc"vﬂepkec"
fg"eqornkogpv"qdnkicv."uk"nc"xwnpgtcek„"chgevc"nc"ugiwtgvcv"fgnu"gfkÝeku"q"gnu"jcdktatges.
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b) Transmetre, llogar o cedir l’ús d’habitatges que no compleixen les condicions
bàsiques de qualitat relatives a la seguretat.
c) Transmetre, llogar o cedir l’ús com a habitatges d’immobles que no poden
obtenir la cèdula d’habitabilitat.
f+" Nc"kpgzcevkvwf"gp"gnu"fqewogpvu"q"ngu"egtvkÝecekqpu"swg"ecniwkp"rgt"c"qdvgpkt"
nc"tguqnwek„"cfokpkuvtcvkxc"cod"tgeqpgkzgogpv"fg"ftgvu"geqp”okeu."fg"rtqvgeek„"q"
d’habitabilitat, o per a obtenir un acte favorable als infractors o a tercers, expedits
rgnu"rtqoqvqtu."gnu"eqpuvtwevqtu"q"nc"fktgeek„"hcewnvcvkxc"fg"ngu"qdtgu"fÓgfkÝecek„"
o rehabilitació d’habitatges.
e) Construir nous habitatges sense preveure els accessos i la mobilitat interior
de les persones amb mobilitat reduïda i disminució sensorial, d’acord amb el que
disposen aquesta llei i la normativa sobre promoció de l’accessibilitat i supressió
fg"dcttgtgu"ctswkvgev”pkswgu"k"fg"eqowpkecek„0
f) Incomplir el deure de conservació i rehabilitació, si comporta un risc per a la
seguretat de les persones o un incompliment d’un programa previ de rehabilitació
hqt›„u0
g) Incomplir les ordres d’execució dirigides a la reparació i la reconstrucció
d’habitatges establertes per l’article 38.
j+" Ocpvgpkt"nc"fguqewrcek„"fÓwp"jcdkvcvig."fgurtﬁu"swg"nÓCfokpkuvtcek„"jcik"
adoptat les mesures establertes pels apartats de l’1 al 5 de l’article 42.
i) Ésser promotor i responsable de la sobreocupació d’un habitatge que posi en
risc la seguretat de les persones.
l+" Gzrnqvct"geqp”okecogpv"kooqdngu"eqpukfgtcvu"kphtcjcdkvcvigu"gp"gnu"vgtogu"
establerts per aquesta llei.
k) Dedicar un allotjament turístic a ús com a habitatge, llevat de la modalitat
de turisme rural.
2. Són infraccions molt greus en matèria de protecció dels consumidors i usuaris
d’habitatges en el mercat immobiliari:
a) Portar a terme accions o omissions que comportin assetjament o discriminació,
segons el que estableix aquesta llei.
b) Incomplir les obligacions o els requisits establerts per a exercir l’activitat dels
agents vinculats amb l’habitatge determinats per aquesta llei, si l’incompliment
jc"ecwucv"rgtlwfkeku"geqp”okeu"cnu"eqpuwokfqtu"rgt"wp"xcnqt"uwrgtkqt"c"340222"
euros.
50" U„p"kphtceekqpu"oqnv"itgwu"gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn<
c+" Pq"fguvkpct"nÓjcdkvcvig"c"tgukfﬂpekc"jcdkvwcn"k"rgtocpgpv"fgnu"rtqrkgvctku"q"
dels titulars de l’obligació d’ocupar-lo, sense autorització.
b) Els propietaris o els titulars de l’obligació d’ocupar l’habitatge, cedir-lo per
qualsevol títol, sense autorització.
e+" Hgt"¿u"q"ﬁuugt"vkvwnct"fg"oﬁu"fÓwp"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
f+" Pq"qdvgpkt."gnu"rtqoqvqtu."nc"swcnkÝecek„"fgÝpkvkxc."fkpu"gnu"vgtokpku"Ýzcvu"
q"gp"ngu"rt”ttqiwgu"swg"gu"rwiwkp"qdvgpkt0
g+" Pq"qdvgpkt."gnu"rtqoqvqtu."nc"swcnkÝecek„"fgÝpkvkxc"rgtswﬂ"nc"eqpuvtweek„"pq"
uÓclwuvc"cn"rtqlgevg"crtqxcv"gp"nc"swcnkÝecek„"rtqxkukqpcn0
f) Transmetre, llogar o cedir l’ús de l’habitatge a persones que no compleixin
els requisits per a accedir-hi.
g) Adquirir un altre habitatge si ja es té la propietat d’un habitatge amb protecció
qÝekcn"uk"pq"gu"fqpgp"ngu"ecwugu"fg"lwuvkÝecek„"fgvgtokpcfgu"rgt"cswguvc"nngk0
j+" Fguvkpct"gnu"clwvu"rgtegdwvu"c"Ýpcnkvcvu"fkhgtgpvu"fg"ngu"swg"gp"xcp"oqvkxct"
l’atorgament.
i) Incomplir la destinació a la promoció d’habitatges protegits dels terrenys
swcnkÝecvu"q"tgugtxcvu"vqvcnogpv"q"rctekcnogpv"rgn"rncpglcogpv"wtdcp uvke"c"cswguvc"
Ýpcnkvcv0
l+" Kpeqornkt"nc"fguvkpcek„"fgnu"dﬁpu"fgn"Rcvtkoqpk"Owpkekrcn"fgn"U”n"k"nÓJcdkvcvig"
swg"qdnkicv”tkcogpv"uÓjcp"fg"fguvkpct"c"hgt"ghgevkw"gn"ftgv"fgnu"ekwvcfcpu"c"ceegfkt"c"
un habitatge digne i adequat per mitjà d’un règim de protecció pública.
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Article 124
Infraccions greus
1. Són infraccions greus en matèria de qualitat del parc immobiliari:
c+" Xwnpgtct"ngu"pqtogu"fÓjcdkvcdknkvcv"fg"nc"Igpgtcnkvcv"q"nc"pqtocvkxc"vﬂepkec"
fg"eqornkogpv"qdnkicv."uk"nc"xwnpgtcek„"pq"chgevc"nc"ugiwtgvcv"fgnu"gfkÝeku"q"gnu"
habitatges.
b) Transmetre, llogar o cedir l’ús d’habitatges que no compleixen les condicions
d’habitabilitat relatives a la seguretat.
c) Incomplir el deure de conservació i de rehabilitació, si comporta una afectació
itgw"fg"ngu"eqpfkekqpu"fÓjcdkvcdknkvcv"fgnu"gfkÝeku."cod"pqvkÝecek„"rtﬂxkc0
f+" Pq"nnkwtct"gn"nnkdtg"fg"nÓgfkÝek0
e) Prestar subministraments d’aigua, gas, electricitat o altres energies alternatives
si no s’ha obtingut la cèdula d’habitabilitat.
h+" Pgict/ug"c"uwdokpkuvtct"fcfgu"c"nÓCfokpkuvtcek„"q"qduvtwkt"q"pq"hceknkvct"
les funcions d’informació, control o inspecció, en l’exercici de les competències
establertes per aquesta llei.
i+" Pq"fkurquct"fgn"egtvkÝecv"fÓkpurgeek„"fg"nÓgfkÝek"gp"gnu"uwr”ukvu"gp"swﬂ"ukiwk"
exigible.
h) Promoure la sobreocupació d’un habitatge.
i) Destinar un habitatge a un ús no residencial sense disposar de autorització
oportuna.
2. Són infraccions greus en matèria de protecció dels consumidors i usuaris
d’habitatges en el mercat immobiliari:
a) Incomplir les obligacions establertes o no complir els requisits establerts per
a exercir l’activitat dels agents vinculats amb l’habitatge, si l’incompliment causa
rgtlwfkeku"geqp”okeu"cnu"eqpuwokfqtu"rgt"wp"korqtv"uwrgtkqt"c"80222"gwtqu"k"kpferior a 12.000 euros.
b) Exercir l’activitat d’agent immobiliari sense complir els requisits establerts
per aquesta llei.
e+" Pq"nnkwtct"cnu"cfswktgpvu"fÓwp"jcdkvcvig"nc"fqewogpvcek„"guvcdngtvc"eqo"c"
qdnkicv”tkc"rgt"cswguvc"nngk0
f+" Pq"uwduetkwtg"ngu"cuugiwtcpegu"k"ngu"ictcpvkgu"gzkikfgu"rgnu"ctvkengu"7608"k"
55.3.a.
g+" Pq"crqtvct"nc"ictcpvkc"gzkikfc"rgt"nÓctvkeng"77050b.
f) Fer publicitat o ofertes d’habitatges sense haver subscrit la corresponent nota
d’encàrrec i sense ajustar-se al que estableix l’article 58.3.
i+" Pq"nnkwtct"cnu"kpvgtguucvu"c"cfswktkt"q"nnqict"wp"jcdkvcvig."cdcpu"fg"tgdtg"
swcnugxqn"swcpvkvcv"c"eqorvg"fgn"rtgw"Ýpcn."nc"kphqtocek„"uqdtg"ngu"eqpfkekqpu"fg"
transmissió que estableixen els articles 60 i 61.
j+" Pq"eqpuvkvwkt"nc"Ýcp›c"gzkikfc"rgt"nÓctvkeng"88050
50" U„p"kphtceekqpu"itgwu"gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn<
a) Incomplir els procediments establerts per a adjudicar habitatges amb protecció
qÝekcn0
b) Subministrar a l’Administració, els particulars, dades inexactes per a accedir
c"wp"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"q"rgt"c"qdvgpkt"gn"Ýpcp›cogpv"swcnkÝecv0
e+" Egfkt"rctekcnogpv"nÓ¿u"fÓwp"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."cod"ect evgt"
onerós.
f+" Pq"eqowpkect"cn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn."
gp"rtqoqekqpu"uqdtg"u”n"pq"tgugtxcv"c"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."nc"nnkuvc"
provisional de persones inscrites en el registre a les quals s’ha assignat un habitatge,
d’acord amb el que estableix aquesta llei.
g+" Vtcpuogvtg"q"egfkt"nÓ¿u"fg"nÓjcdkvcvig"kpeqornkpv"nÓqdnkicek„"fg"pqvkÝect"nc"
decisió a l’Administració, per tal que aquesta determini qui ha d’ésser l’adjudicatari
en cas de segones i successives transmissions.
h+" Pq"hgt"ngu"pqvkÝecekqpu"ngicnogpv"gzkikfgu"swcp"gu"xqngp"vtcpuogvtg"jcdkvcvigu"
cod"rtqvgeek„"qÝekcn0

%JTQPTJDJPOT

1678

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7266"Î";030422:

g) Subministrar a l’Administració, els particulars, dades inexactes per a ésser
kpuetkvu"gp"gn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn0
h) Incomplir els terminis establerts pel planejament urbanístic per a l’inici i
nÓcecdcogpv"fg"ngu"rtqoqekqpu"fÓjcdkvcvig"rtqvgikv"uqdtg"u”nu"tgugtxcvu"q"swcnkÝecvu"
rgt"c"cswguvc"Ýpcnkvcv0
i) Incomplir els terminis establerts pel planejament urbanístic per a la destinació
fgn"dﬁpu"fgn"Rcvtkoqpk"Owpkekrcn"fgn"U”n"k"nÓJcdkvcvig"swg"qdnkicv”tkcogpv"uÓjcp"fg"
destinar a fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat
per mitjà d’un règim de protecció pública.
Article 125
Infraccions lleus
1. Són infraccions lleus en matèria de qualitat del parc immobiliari:
c+" Pq"hceknkvct"ngu"kpuvtweekqpu"fÓ¿u"k"ocpvgpkogpv"fgnu"rtqfwevgu"fg"eqpuvtweek„"
subministrats, i també les garanties de qualitat corresponents, per a incloure-les en
la documentació de l’obra executada.
d+" Pgict"kphqtocek„."gnu"qewrcpvu."uqdtg"nÓguvcv"fg"nÓjcdkvcvig"k"nc"ocpgtc"fÓwvklitzar-lo i mantenir-lo, en els casos en què els propietaris vulguin complir el deure
de conservació en un immoble ocupat.
2. Són infraccions lleus en matèria de protecció dels consumidors i usuaris
d’habitatges en el mercat immobiliari:
a) Incomplir les obligacions o els requisits establerts per a exercir l’activitat dels
cigpvu"xkpewncvu"cod"nÓjcdkvcvig."uk"nÓkpeqornkogpv"pq"ecwuc"ecr"rgtlwfkek"geqp”oke"
o aquest és inferior a 6.000 euros.
b) Incomplir els requisits establerts per l’article 62.1 per a formalitzar els contractes.
e+" Hgt"rwdnkekvcv"fÓjcdkvcvigu"ugpug"hgt/jk"eqpuvct"ngu"fcfgu"qdnkicv”tkgu"swg"
estableix aquesta llei.
d) Incomplir l’obligació de formalitzar de forma correcta i completa el llibre
fg"nÓgfkÝek0
50" U„p"kphtceekqpu"nngwu"gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn<
a) Incomplir, els adquirents o usuaris dels habitatges, l’obligació de mantenirnqu"gp"guvcv"fÓﬁuugt"wvknkv¦cvu"rgt"c"nc"Ýpcnkvcv"swg"vgpgp."k"pq"hgt"ngu"tgrctcekqpu"swg"
necessitin.
d+" Pq"uqvogvtg"cn"vt okv"fg"xkucv"fgn"fgrctvcogpv"eqorgvgpv"gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig"
els contractes de la primera i successives transmissions o cessions d’ús.
e+" Pq"kpenqwtg"ngu"en wuwngu"fÓkpugtek„"qdnkicv”tkc"gp"gnu"cevgu"k"eqpvtcevgu"fg"
vtcpuokuuk„"k"eguuk„"fÓ¿u"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
f+" Pq"qewrct"fg"ocpgtc"ghgevkxc"k"gp"gnu"vgtokpku"guvcdngtvu"gnu"jcdkvcvigu"cod"
rtqvgeek„"qÝekcn0
g+" Qewrct"gnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"cdcpu"swg"ukiwkp"swcnkÝecvu"fg"
ocpgtc"fgÝpkvkxc."ugpug"nÓcwvqtkv¦cek„"fg"nÓCfokpkuvtcek„0
Article 126
Responsabilitat de les infraccions
30" U„p"tgurqpucdngu"fg"ngu"kphtceekqpu"vkrkÝecfgu"rgt"cswguvc"nngk"k"rgt"ngu"pqtogu"
que la despleguin les persones físiques o jurídiques que, per acció o omissió, hagin
comès els fets constitutius de la infracció.
2. Si el compliment de les obligacions imposades per les disposicions legals en
matèria d’habitatge correspon a diverses persones físiques o jurídiques conjuntament, responen de manera solidària de les infraccions que cometin i de les sancions
que se’ls imposin.
3. Si en la instrucció d’un expedient sancionador no és possible delimitar les
responsabilitats individuals, aquestes s’han de determinar solidàriament.
4. Si la infracció administrativa s’imputa a una persona jurídica, poden ésser
considerades responsables les persones físiques que integren els organismes rec-
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tors o de direcció corresponents, d’acord amb el que estableixi el règim jurídic
corresponent.
CAPÍTOL III
Prescripcions i caducitat
Article 127
Prescripció de les infraccions
30" Gnu"vgtokpku"fg"rtguetkrek„"fg"ngu"kphtceekqpu"cfokpkuvtcvkxgu"vkrkÝecfgu"rgt"
aquesta llei són de quatre anys per a les molt greus, de tres anys per a les greus i de
dos anys per a les lleus. Aquests terminis comencen a comptar des que la infracció
uÓjc"eqoﬂu0"Gp"gn"ecu"swg"gu"vtcevk"fÓkphtceekqpu"eqpvkpwcfgu."gn"e”orwv"fgn"vgtokpk"
fg"rtguetkrek„"uÓkpkekc"swcp"jc"Ýpcnkv¦cv"nÓ¿nvko"cevg"cod"swﬂ"gu"eqpuwoc"nc"kphtceek„0"
Gp"gn"ecu"fg"ngu"kphtceekqpu"vkrkÝecfgu"rgnu"ctvkengu"345030a i 124.1.a es considera
eqoguc"nc"kphtceek„"gp"nc"fcvc"fgn"egtvkÝecv"Ýpcn"fÓqdtc"k"jcdkvcdknkvcv0
2. Els terminis s’interrompen:
a) Si es porta a terme qualsevol actuació administrativa que condueixi a la iniciació,
tramitació o resolució del procediment sancionador, realitzada amb coneixement
formal de l’inculpat o encaminada a esbrinar-ne la identitat o el domicili, i que es
rtcevkswk"cod"rtqlgeek„"gzvgtpc"c"nc"fgrgpfﬂpekc"gp"swﬂ"uÓqtkikpk0"Pq"kpvgttqor"nc"
rtguetkrek„"nc"pqvkÝecek„"fg"ngu"cevwcekqpu"cfokpkuvtcvkxgu"cod"ect evgt"gzenwukxcogpv"tgeqtfcvqtk."swg"pq"vkpiwk"rgt"Ýpcnkvcv"korwnuct"gn"rtqegfkogpv"rgt"c"korquct"
la sanció administrativa.
b) Si els inculpats interposen reclamacions o recursos de qualsevol classe.
Article 128
Prescripció de les sancions
1. El termini de prescripció de les sancions administratives imposades d’acord
amb el que estableix aquesta llei és de quatre anys per a les molt greus, de tres anys
per a les greus i de dos anys per a les lleus. Aquests terminis comencen a comptar
des que la sanció administrativa és ferma.
2. Els terminis a què fa referència l’apartat 1 s’interrompen:
a) Si es porta a terme una actuació administrativa dirigida a executar la sanció
administrativa, amb el coneixement formal dels sancionats o encaminada a esbrinar-ne la identitat o el domicili i que es practiqui amb projecció externa a la depenfﬂpekc"gp"swﬂ"uÓqtkikpk0"Pq"kpvgttqor"nc"rtguetkrek„"nc"pqvkÝecek„"fg"ngu"cevwcekqpu"
cfokpkuvtcvkxgu"cod"ect evgt"tgeqtfcvqtk."swg"pq"vkpiwk"rgt"Ýpcnkvcv"korwnuct"gn"
procediment per a executar la sanció administrativa.
b) Si els sancionats interposen reclamacions o recursos de qualsevol classe.
Article 129
Caducitat
1. Els expedients sancionadors en matèria d’habitatge caduquen si, un cop transeqttgiwv"gn"vgtokpk"fg"uku"oguqu"fgu"fg"nc"kpeqcek„."pq"uÓjc"fkevcv"k"pqvkÝecv"ecr"
resolució. Aquest fet no impedeix incoar un nou expedient si encara no s’ha produït
la prescripció de la infracció, tot i que els expedients caducats no interrompen el
termini d’aquesta prescripció.
40" Gn"vgtokpk"guvcdngtv"rgt"nÓcrctvcv"3"tguvc"kpvgttqorwv"gp"gnu"uwr”ukvu"c"swﬂ"gu"
refereix la legislació de procediment administratiu comú, i per tot el temps que
ecniwk"rgt"c"hgt"ngu"pqvkÝecekqpu"rgt"okvl "fÓgfkevgu."uk"guecw0
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CAPÍTOL IV
Competències en el procediment sancionador
Article 130
Administracions competents
1. Corresponen, en l’àmbit de les respectives competències, a l’Administració
de la Generalitat, per mitjà dels departaments competents en matèria d’habitatge
i de consum, i als ens locals les atribucions per a iniciar, tramitar i imposar amb
caràcter general les sancions administratives establertes per aquesta llei. En el cas
fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv."gnu"”ticpu"q"wpkvcvu"cfokpkuvtcvkwu"eqorgvgpvu"
per a iniciar, instruir i imposar les sancions han d’ésser determinats per ordre dels
consellers dels departaments competents. En el cas dels ens locals s’ha de complir
gn"swg"gp"fkurquc"nc"ngikuncek„"gurge Ýec0
2. En els termes establerts per la Llei 1/1990, del 8 de gener, sobre la disciplina
del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, i per la Llei 3/1993, del 5
fg"oct›."fg"nÓguvcvwv"fgn"eqpuwokfqt."u„p"kphtceekqpu"cfokpkuvtcvkxgu"gp"ocvﬂtkc"
de disciplina de mercat i defensa dels consumidors i usuaris les conductes dels prohguukqpcnu"xkpewncvu"cod"nÓjcdkvcvig"c"swﬂ"hc"tghgtﬂpekc"gn"v vqn"KX"swg"xwnpgtkp"ngu"
prescripcions que s’hi estableixen, amb relació als aspectes següents: la subscripció
fÓcuugiwtcpegu."r”nkuugu"fg"tgurqpucdknkvcv"ekxkn"k"ictcpvkgu"fg"swcnugxqn"vkrwu="nc"
presentació i el lliurament de la documentació i la informació exigides per aquesta
llei en la transmissió i l’arrendament d’habitatges, i el compliment dels requisits
relatius a les ofertes i a la publicitat.
3. És competent per a imposar sancions que es derivin dels incompliments a què
fa referència l’apartat 2 el departament competent en matèria de consum.
4. Amb independència de l’Administració competent, les sancions que comportin
la inhabilitació dels infractors han d’ésser comunicades al departament competent en
ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig."gn"swcn"jc"fg"rqtvct"cn"fkc"wp"tgikuvtg"qÝekcn"c"cswguv"ghgevg0
5. En l’exercici de la competència sancionadora, les relacions interadministratives
han de respondre, en termes generals, al principi de subsidiarietat. En el cas que els
municipis no disposin dels mitjans materials i humans necessaris per a dur a terme
aquestes competències, el departament competent en pot assumir l’exercici.
6. La inactivitat sancionadora d’un ens local també pot donar lloc a la subrogació
del departament competent en matèria d’habitatge o de consum, en funció de la
naturalesa de la sanció.
Article 131
Òrgans competents
30" Gnu"”ticpu"eqorgvgpvu"rgt"c"korquct"ucpekqpu"u„p<
a) El Govern, si la multa proposada supera els 500.000 euros.
b) El conseller o consellera competent en aquesta matèria, i els municipis amb
més de 100.000 habitants, si la multa supera els 250.000 euros i no supera els 500.000
euros, i per a acordar l’expropiació, el desnonament o la pèrdua del dret d’ús.
c) El director o directora general competent en aquesta matèria, i els municipis de més de 5.000 habitants, si la multa supera els 25.000 euros i no supera els
250.000 euros.
f+" Gn"ecr"q"nc"ecr"fgn"ugtxgk"eqorgvgpv"gp"cswguvc"ocvﬂtkc."k"gnu"owpkekrku"fg"Ýpu"
a 5.000 habitants, si es tracta de multes d’un import no superior a 25.000 euros.
40" NÓ”ticp"owpkekrcn"eqorgvgpv"rgt"c"korquct"ngu"ucpekqpu"jc"fÓﬁuugt"gn"swg"
determini la legislació de règim local. Els expedients sancionadors tramitats pels
ens locals la resolució dels quals, per raó de la quantia de la sanció, correspongui
c"wp"”ticp"fg"nc"Igpgtcnkvcv"jcp"fÓﬁuugt"vtcoguqu"c"cswguv"wp"eqr"kpuvtw•vu."cod"nc"
rtqrquvc"fg"nc"ucpek„"fg"swﬂ"gu"vtcevk0"Nc"tguqnwek„"swg"Ýpcnogpv"gu"fkevk"rqv"ceegrvct"
íntegrament els termes de la proposta o bé apartar-se’n amb l’audiència prèvia, en
aquest últim cas, de l’ajuntament afectat.
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VëVQN"XKK
De la col·laboració dels notaris i els registradors en l’aplicació de la Llei
Article 132
Requisits per a transmetre o cedir l’ús d’habitatges
Els notaris, abans d’autoritzar la subscripció d’un acte de transmissió o cessió
de l’ús d’habitatges, han d’exigir el compliment de les disposicions d’aquesta llei,
especialment les següents:
a) L’habitatge ha de gaudir de cèdula d’habitabilitat vigent o, en el cas d’habitatigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."fg"nc"swcnkÝecek„"fgÝpkvkxc."k."gp"gnu"ecuqu"fg"owpkekrku"
acollits al que disposa l’article 26.5, de la llicència de primera ocupació per als
habitatges lliures, els quals documents s’han de lliurar als adquirents o als usuaris.
Pqoﬁu"gp"gn"uwr”ukv"fg"vtcpuokuuk„"fÓjcdkvcvigu"swg"pq"ukiwkp"fg"pqxc"eqpuvtweek„."
els adquirents poden exonerar de manera expressa aquesta obligació dels transmitents, sempre que per mitjà d’un informe emès per un tècnic competent s’acrediti
que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat després de l’execució de les
obres de rehabilitació.
d+" NÓgfkÝek"jc"fg"fkurquct"fgn"nnkdtg"fg"nÓgfkÝek."nngxcv"fgnu"ecuqu"fÓgfkÝeku"lc"
existents que encara no hagin estat sotmesos a aquesta obligació.
c) Els autopromotors que transmeten l’habitatge abans del termini de deu anys
establert per aquesta llei han d’aportar les assegurances i les garanties pel termini
swg"tguvk"Ýpu"c"eqorngvct"gnu"fgw"cp{u."nngxcv"swg"gnu"cfswktgpvu"gnu"gzqpgtkp"fg"
manera expressa.
d) Els transmitents han de manifestar que han complert els requisits i han posat
a disposició dels adquirents la informació i la documentació exigits en el capítol
XK"fgn"v vqn"KX0
Article 133
Tgswkukvu"gp"nc"vtcpuokuuk„"q"eguuk„"fÓ¿u"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn
1. En l’atorgament de documents de transmissió o cessió d’ús d’habitatges amb
rtqvgeek„"qÝekcn"uÓjcp"fg"eqornkt"gnu"tgswkukvu"ugi¯gpvu<
c+" Gp"nc"vtcpuokuuk„"fg"u”n"swcnkÝecv"eqo"c"tgukfgpekcn"cod"fguvkpcek„"c"jcdkvcvig"
cod"rtqvgeek„"qÝekcn."gp"swcnugxqn"fg"ngu"ugxgu"oqfcnkvcvu."jc"fg"eqpuvct"gzrtguucogpv"cswguvc"swcnkÝecek„"wtdcp uvkec0
b) S’han de respectar els preus màxims de venda i les condicions a les quals se
uwdlgevc"nc"vtcpuokuuk„"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
e+" NÓcflwfkecek„"jc"fg"tgurgevct"gnu"rtqegfkogpvu"swg"guvcdngkz"gn"ecr vqn"KX"fgn"
v vqn"X"k"gnu"cflwfkecvctku"jcp"fÓguvct"kpuetkvu"gp"gn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn0
f+" UÓjc"fÓqdvgpkt"k"uÓjc"fg"nnkwtct"cnu"cfswktgpvu"q"cnu"wuwctku"nc"swcnkÝecek„"fgÝnitiva dels habitatges protegits o, en el cas de segones i successives transmissions,
el visat corresponent.
2. Els requisits a què es refereix l’apartat 1 s’han d’acreditar per mitjà del corresponent visat, regulat per l’article 85, que s’ha de protocol·litzar en l’escriptura pública.
Article 134
Garanties per a exercir els drets d’adquisició preferent de les administracions
1. Els drets d’adquisició preferent s’han d’ajustar al que estableixen l’article 87
i els que hi concorden, i, en el que no hi estigui regulat, per la legislació civil de
Catalunya.
2. Perquè l’Administració de la Generalitat pugui fer ús dels drets d’adquisició
rtghgtgpv"gp"nc"vtcpuokuuk„"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."tgiwncvu"rgt"nÓctvkeng":9"
i els que hi concorden, abans d’autoritzar l’atorgament d’escriptures que acreditin la
vtcpuokuuk„"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn."gnu"pqvctku"jcp"fÓgzkikt"swg"uÓcetgfkvk"
nc"eqttgevc"gzgewek„"fg"ngu"pqvkÝecekqpu"guvcdngtvgu."swg"uÓjcp"fg"vguvkoqpkct"gp"nc"
corresponent escriptura.
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3. En el cas que els drets d’adquisició preferent s’exerceixen en favor d’una de les
entitats o persones a què es refereix l’article 87, l’escriptura pública s’ha de formalitzar directament entre els transmitents de l’habitatge i els adquirents seleccionats
per l’Administració.
4. Les garanties establertes per aquest article són aplicables a les prescripcions
de l’article 15 amb relació a la declaració d’àrees subjectes als drets de tanteig i
retracte.
Article 135
Requisits per a la inscripció registral
1. Els registradors no poden inscriure en el Registre de la Propietat escriptures
que no hagin complert el que estableixen els articles del 132 al 134, relacionades
amb els deures i les obligacions que s’hi estableixen.
2. Les limitacions establertes per la regulació dels drets d’adquisició preferent
de l’Administració pública, i les garanties de l’exercici d’aquests drets, s’han de
consignar expressament en la corresponent inscripció registral, en els termes establerts per aquesta llei i per la legislació hipotecària.
50" NÓcevg"cfokpkuvtcvkw"fÓgzgtekek"fgnu"ftgvu"fÓcfswkukek„"rtghgtgpv"ﬁu"v vqn"uwÝekgpv"
perquè l’Administració pública corresponent faci la inscripció de l’adquisició.
60" Pq"gu"rqfgp"kpuetkwtg"gp"gn"Tgikuvtg"fg"nc"Rtqrkgvcv"ngu"vtcpuokuukqpu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"ghgevwcfgu"uk"pq"uÓcetgfkvc"swg"uÓjcp"hgv"ngu"pqvkÝecekqpu"
establertes per aquesta llei.
Article 136
Constància registral d’actuacions administratives
1. Són inscriptibles en el Registre de la Propietat els actes administratius que, en
execució d’aquesta llei, tinguin transcendència real sobre el domini o altres drets
reals o afectin el règim jurídic de l’immoble.
2. El tipus d’assentament registral és determinat per la naturalesa temporal o
fgÝpkvkxc."rtkpekrcn"q"ceeguu”tkc."fÓceqtf"cod"nc"ngikuncek„"jkrqvge tkc0
50" Gnu"tgikuvtcfqtu"jcp"fg"hgt"eqpuvct"gp"wpc"pqvc"octikpcn"nÓgzkuvﬂpekc"gp"fkr”ukv"
fgn"nnkdtg"fg"nÓgfkÝek0"Uk"gnu"rtqoqvqtu"pq"crqtvgp"gn"nnkdtg"fg"nÓgfkÝek."gnu"tgikuvtcdors de la propietat ho han de comunicar a l’administració competent perquè els
el requereixi.
4. Els actes administratius, excepte en els casos en què la legislació ho estableixi
cnvtcogpv."gu"rqfgp"kpuetkwtg"rgt"okvl "fÓwpc"egtvkÝecek„"cfokpkuvtcvkxc"gzrgfkfc"
rgt"nÓ”ticp"eqorgvgpv."gp"nc"swcn"jcp"fg"eqpuvct."gp"nc"hqtoc"gzkikfc"rgt"nc"ngikuncek„"jkrqvge tkc."ngu"ektewouv pekgu"tgncvkxgu"c"ngu"rgtuqpgu."gnu"ftgvu"k"ngu"Ýpswgu"
a què afecti l’acte dictat.
5. Són objecte de constància registral especialment els actes administratius
següents:
a) La declaració d’infrahabitatge, d’acord amb el que estableix l’article 44.
b) La declaració d’àrea de conservació i rehabilitació, regulada pels articles 36
i 37.
c) La declaració d’àrea subjecta a l’exercici dels drets de tanteig i retracte, establerta per l’article 15.
6. Poden ésser objecte del corresponent assentament en el Registre de la Propietat amb la durada i les característiques establertes per la Llei hipotecària els actes
següents:
a) Les resolucions que impliquin la concessió d’un ajut a l’habitatge.
d+" Ngu"tguqnwekqpu"swg"fkevkp"nÓgzgewek„"hqt›quc"fÓwpc"qtftg"fÓgzgewek„"kpeqoplerta.
c) Les mesures provisionals adoptades en un expedient sancionador.
d) La incoació d’un expedient sancionador.
g+" Nc"tguqnwek„"fgÝpkvkxc"fÓwp"gzrgfkgpv"ucpekqpcfqt0
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Pla territorial sectorial d’habitatge
El Pla territorial sectorial d’habitatge ha d’ésser aprovat pel Govern en el termini
d’un any a partir de la data de publicació d’aquesta llei en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"
Generalitat de Catalunya.
Segona
Memòria econòmica anual
Gn"Iqxgtp"jc"fg"rtgugpvct"ecfc"cp{"wpc"ogo”tkc"geqp”okec"swg"jc"fÓﬁuugt"
kpenquc"gp"gn"rtqlgevg"fg"nngk"fg"rtguuwrquvqu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0"Cswguvc"ogo”tkc"
geqp”okec"jc"fg"eqpvgpkt"vqvc"nc"kpxgtuk„"fgn"Iqxgtp"gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig"swg"
estableix aquesta llei.
Tercera
Compliment del Pla territorial sectorial d’habitatge
El Govern ha de presentar cada any, coincidint amb la presentació en seu parlamentària de la liquidació del pressupost de l’any anterior, una auditoria que analitzi
l’estat de compliment del Pla territorial sectorial d’habitatge, i també d’altres plans
vinculats que en matèria d’habitatge estableix aquesta llei.
Quarta
Habitatges buits o permanentment desocupats
El Govern de la Generalitat ha d’impulsar les actuacions necessàries perquè el
Govern de l’Estat aprovi el reglament que permeti fer efectiva la disposició de la
Llei de l’Estat 39/1988, reguladora de les hisendes locals, pel que fa a l’establiment
pels ajuntaments d’un possible recàrrec de l’impost sobre béns immobles sobre els
habitatges buits o permanentment desocupats en els municipis respectius. També es
rqfgp"hgt"dqpkÝecekqpu"cnu"rtqrkgvctku"fÓjcdkvcvigu"dwkvu"swg"gnu"rqukp"c"fkurqukek„"
del mercat de lloguer.
Cinquena
Tgugtxc"wtdcp uvkec"rgt"c"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn
1. Als efectes d’establir la reserva mínima per a habitatges de protecció pública
establerta pel primer paràgraf de l’article 57.3 del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, només es poden tenir en compte els habitatges
cod"rtqvgeek„"qÝekcn"fg"tﬂiko"gurgekcn"k"fg"tﬂiko"igpgtcn."vcn"eqo"gnu"fgÝpgkz"gn"
Decret 244/2005, del 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge
2004-2007, o els que determinin com a equivalents els successius decrets de desenvolupament dels plans d’habitatge, ja siguin destinats a la venda, al lloguer o a
altres formes de cessió d’ús.
2. Als efectes d’establir la reserva mínima per a la construcció d’habitatges objecte
d’altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible establerta pel segon paràgraf
de l’article 57.3 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2005, es poden tenir en compte totes les modalitats d’habitatges amb protecció
qÝekcn"swg"guvcdngkzkp"gnu"fgetgvu"fg"fgugpxqnwrcogpv"fgnu"rncpu"fÓjcdkvcvig0
Sisena
Crnkecek„"fg"nc"fguvkpcek„"vqvcn"q"rctekcn"fg"nÓgfkÝecek„"c"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"
qÝekcn"gp"u”n"wtd "eqpuqnkfcv
L’aplicació de les disposicions de l’article 17.4 s’ha de fer d’acord amb els criteris
següents:
a) El Pla territorial sectorial d’habitatge pot establir de manera genèrica que una
zona urbanística determinada es destini totalment o parcialment a habitatges amb
rtqvgeek„"qÝekcn0"Gp"cswguv"ecu."nc"fgvgtokpcek„"pqoﬁu"rqv"eqorqtvct"nc"fguvkpcek„"
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rctekcn"fÓwp"o zko"fgn"42'"fgn"uquvtg"fÓ¿u"tgukfgpekcn"gp"gfkÝeku"cod"wp"uquvtg"
vqvcn"gfkÝecdng"uwrgtkqt"cnu"70222"ogvtgu"swcftcvu0"Gp"gn"e”orwv"fgn"rgtegpvcvig"
fg"uquvtg"swg"uÓjcik"fg"fguvkpct"c"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"pq"gu"vgpgp"gp"
compte les superfícies destinades a usos que no siguin d’habitatge.
d+" Uk"nÓqdnkicek„"fg"fguvkpcek„"c"jcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"pq"gu"rqv"cuuqnkt"
gp"nc"rtqoqek„"fg"swﬂ"gu"vtcevk."nÓqdnkicek„"gu"rqv"ucvkuhgt"fguvkpcpv"c"cswguvc"Ýpcnkvcv"nÓgswkxcngpv"fÓjcdkvcvigu"ukvwcvu"gp"wp"cnvtg"gornc›cogpv."ugortg"swg"ukiwk"gp"
u”n"wtd "eqpuqnkfcv"fgn"ocvgkz"owpkekrk0"Cnvgtpcvkxcogpv."nc"rtqoqek„"fÓcswguvu"
habitatges pot ésser duta a terme per l’Administració, si prèviament l’ajuntament
eqttgurqpgpv"jc"rgtegdwv."cod"ect evgt"Ýpcnkuvc."nÓgswkxcngpv"geqp”oke"fg"nc"fkvc"
qdnkicek„"fg"fguvkpcek„"rctekcn"c"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
Setena
Creació de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana
30" Cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"eqpﬂkzgt"nc"ukvwcek„"gp"vgtogu"swcpvkvcvkwu"k"swcnkvcvkwu"fg"
nÓjcdkvcvig"gp"igpgtcn"k"fg"nÓjcdkvcvig"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"gp"rctvkewnct."nc"fkuvtkbució territorial i la inserció en els respectius teixits urbans, i també per a mesurar,
d’acord amb els indicadors que s’estableixin per reglament, la segregació urbana
existent, el Govern ha de crear l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana,
dependent del departament competent en matèria d’habitatge. Aquest observatori
ha de portar a terme les tasques que s’estableixin per reglament, i ha de servir de
rncvchqtoc"rgt"c"rncpkÝect."guvwfkct"k"cpcnkv¦ct"nÓgpvqtp"k"nc"tgcnkvcv"uqekcn"k"geqp”okec"
catalana en el sector de l’habitatge i col·laborar així en les tasques que acompleixi
el Consell Assessor de l’Habitatge i qualsevol altre organisme públic.
2. Poden formar part de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana totes
les organitzacions socials i empresarials representatives de col·lectius i agents de
l’àmbit de l’habitatge que estatutàriament tinguin reconegut un paper actiu en aquest
àmbit i que manifestin interès a col·laborar en les tasques que s’estableixin.
3. L’Observatori s’ha de crear dins els sis mesos posteriors a la data de publicació
d’aquesta llei en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
Xwkvgpc
Consell de la Qualitat, la Sostenibilitat i la Innovació
El Consell de la Qualitat, la Sostenibilitat i la Innovació, creat per l’article 24,
s’ha de constituir dins els sis mesos posteriors a la data de publicació d’aquesta llei
en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
Pqxgpc
Nnkdtg"fg"nÓgfkÝek
Gn"Iqxgtp"jc"fÓcrtqxct"gn"tgincogpv"fgn"nnkdtg"fg"nÓgfkÝek."swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"
25.2, dins els sis mesos posteriors a la data de publicació d’aquesta llei en el Diari
QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
Desena
Eﬂfwnc"fÓjcdkvcdknkvcv"k"kpurgeek„"vﬂepkec"fgnu"gfkÝeku
El Govern ha d’actualitzar i adaptar el Decret de condicions d’habitabilitat a les
exigències d’aquesta llei pel que fa als criteris de qualitat i als continguts de la cèdula
d’habitabilitat, dins els tres mesos posteriors a la data de publicació d’aquesta llei en
el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c, i ha de determinar els continguts i
rtqitcogu"fg"nc"kpurgeek„"vﬂepkec"fgnu"gfkÝeku"c"swﬂ"gu"hc"tghgtﬂpekc"gp"gn"v vqn"KKK."
dins l’any posterior a aquesta data.
Onzena
Habitatges sobreocupats
El Govern ha d’impulsar les actuacions necessàries perquè l’Administració de
nÓGuvcv"oqfkÝswk"nc"Nngk"fg"nÓGuvcv"314222."fgn"9"fg"igpgt."fÓgplwfkekcogpv"ekxkn."
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per agilitar els processos de desnonament en casos de llogaters responsables de
situacions de sobreocupació d’habitatges, hi hagi o no hi hagi subarrendaments
inconsentits.
Dotzena
Promotors socials
30" Gnu"jcdkvcvigu"fguvkpcvu"c"dgpgÝekctku"cod"kpitguuqu"oﬁu"dckzqu."cnu"ghgevgu"fgn"
que disposa l’article 51.2, són els que estableix el Decret 244/2005 com a habitatges
cod"rtqvgeek„"qÝekcn"fg"tﬂiko"gurgekcn"q"gnu"swg"fgvgtokpkp"eqo"c"gswkxcngpvu"gnu"
successius decrets de desenvolupament dels plans d’habitatge.
2. El Govern ha d’establir el procediment d’homologació dels promotors socials a
què fa referència l’article 51.3 en el termini de sis mesos des de la data de publicació
d’aquesta llei en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
Tretzena
Registres d’agents immobiliaris i de constructors
1. El Govern ha de crear el registre d’agents immobiliaris, establert per l’article
55.4, en el termini de tres mesos des la data de publicació d’aquesta llei en el Diari
QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
2. El Govern ha de regular per reglament les condicions per les quals s’ha de
regir el registre voluntari de constructors, establert per l’article 52.3, en el termini
de tres mesos des de la data de publicació d’aquesta llei en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"
Generalitat de Catalunya.
3. El Govern ha d’impulsar les actuacions necessàries perquè l’Administració
de l’Estat elabori i aprovi normes de formació mínima i de capacitació professional
fgnu"cigpvu"kooqdknkctku."cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"oknnqtct"nc"rtqvgeek„"fgnu"eqpuwokfqtu"
en l’exercici d’aquestes activitats.
Catorzena
Sistema de prestacions per al pagament del lloguer
El conseller o consellera del departament competent en matèria d’habitatge ha
d’establir el sistema de prestacions per al pagament del lloguer per a les persones i
les unitats de convivència residents a Catalunya amb ingressos baixos i moderats,
establert per l’article 72, en el termini de sis mesos des de la data de publicació
d’aquesta llei en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
Quinzena
Fons de solidaritat urbana
El Govern ha de determinar els criteris per a avaluar el compliment del manament
fg"uqnkfctkvcv"wtdcpc"swg"guvcdngkz"gn"ecr vqn"KK"fgn"v vqn"X"k"jc"fg"etgct"gn"Hqpu"fg"
solidaritat urbana que estableix l’article 76 en el termini d’un any des de la data de
publicació d’aquesta llei en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
Setzena
Jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn
Gnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"cpvgtkqtu"cn"Fgetgv"67614226."fgn"36"fg"
desembre de desplegament del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, es regeixen
rgt"nc"pqtocvkxc"gurge Ýec"eqttgurqpgpv."nngxcv"fgn"tﬂiko"ucpekqpcfqt."swg"ﬁu"
l’establert per aquesta llei.
Dissetena
Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn
El Govern ha de posar en funcionament el Registre de Sol·licitants d’Habitatge
cod"Rtqvgeek„"QÝekcn."rgt"okvl "fg"nÓcrtqxcek„"fgn"Tgincogpv"eqttgurqpgpv."guvcdngtv"
per l’article 92, en el termini de tres mesos des de la data de publicació d’aquesta
llei en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
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Divuitena
Promoció cooperativa
1. Són aplicables a les cooperatives totes les mesures de promoció i foment que
estableix el capítol II del títol III de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives, que
gu"rwiwkp"tghgtkt"q"guvct"tgncekqpcfgu"cod"nÓqdlgevg"k"ngu"Ýpcnkvcvu"fÓcswguvc"nngk0
2. Les administracions públiques o els ens que en depenen i les societats cooperatives d’habitatges o la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya
poden establir qualsevol de les modalitats de col·laboració a què fa referència la Llei
3:14224."rgt"vcn"fg"eqornkt"cod"nÓqdlgevg"k"ngu"Ýpcnkvcvu"fg"nc"rtgugpv"nngk."kpenqgpv/jk"gn"
foment de noves formes de cessió d’ús d’habitatges destinats a polítiques socials.
Dinovena
Contractes de copropietat
Gn"Iqxgtp"jc"fg"etgct"wp"hqpu"geqp”oke"gurge Ýe."iguvkqpcv"rgn"fgrctvcogpv"
competent en matèria d’habitatge, per a signar els contractes de copropietat que
estableix l’article 71.
Xkpvgpc
Ecv ngi"fÓkpegpvkwu"c"nÓgeqgÝekﬂpekc
Gn"Iqxgtp."rgt"c"korwnuct"gn"eqornkogpv"ghgevkw"fg"ngu"oguwtgu"fÓgeqgÝekﬂpekc"
establertes per aquesta llei i l’altra legislació sectorial, ha de crear el Catàleg d’incenvkwu"c"nÓgeqgÝekﬂpekc"rgt"c"pqwu"k"cpvkeu"jcdkvcvigu."k"nÓjc"fg"fqvct"fÓwp"hqpu"geqp”oke"
gurge Ýe."iguvkqpcv"rgn"fgrctvcogpv"eqorgvgpv"gp"ocvﬂtkc"fÓjcdkvcvig0
Xkpv/k/wpgpc
Cessió de sòl de propietat del Govern de l’Estat a Catalunya
El Govern de la Generalitat ha de negociar amb el Govern de l’Estat la cessió
fg"vqv"gn"u”n"rtqrkgvcv"fgn"Iqxgtp"fg"nÓGuvcv"c"Ecvcnwp{c"swg"lc"pq"gu"fguvkpc"c"Ýpu"
d’utilitat pública per construir-hi habitatge públic, bàsicament de lloguer.
Xkpv/k/fqugpc
Tﬂiko"gurgekcn"fgn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"fgn"
municipi de Barcelona
Eqttgurqp"cn"Eqpuqtek"fg"nÓJcdkvcvig"fg"Dctegnqpc"tgiwnct"okvlcp›cpv"tgincogpv"
gn"Tgikuvtg"fg"Uqnánkekvcpvu"fÓJcdkvcvig"cod"Rtqvgeek„"QÝekcn"fg"nc"ekwvcv."fÓceqtf"
amb el que estableix l’article 85.5 de la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta
municipal de Barcelona.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Llindars d’ocupació
Ogpvtg"pq"uÓcrtqxk"gn"tgincogpv"swg"Ýzk"gnu"nnkpfctu"fÓqewrcek„"fgnu"jcdkvcvigu."
s’aplica el que estableix, pel que fa al nombre màxim de persones per metre quadrat,
el Decret 259/2003, del 21 d’octubre, sobre requisits mínims d’habitabilitat en els
gfkÝeku"fÓjcdkvcvigu"k"fg"nc"eﬂfwnc"fÓjcdkvcdknkvcv0
Segona
Kpurgeek„"vﬂepkec"fgnu"gfkÝeku
Ogpvtg"pq"guvkiwk"guvcdngtv"gn"ukuvgoc"fÓkpurgeek„"vﬂepkec"fgnu"gfkÝeku."q"ogpvtg"gnu"
gfkÝeku"pq"jcikp"guvcv"uqvoguqu"gpectc"c"nc"kpurgeek„"rtgegrvkxc."gp"gnu"ecuqu"fÓgfkÝeku"
d’habitatges i habitatges que vulguin acollir-se a programes de foment de la rehabilivcek„"q"tghqtoc"Îguvcdngtvu"rgt"nÓctvkeng"4:04Î."ngu"kpurgeekqpu"vﬂepkswgu"qdnkicv”tkgu"
fgnu"gfkÝeku"uÓjcp"fg"rqtvct"c"vgtog"ugiqpu"gnu"eqpvkpiwvu"fÓkpurgeek„"gswkxcngpvu"swg"
determinin els decrets de desplegament dels plans d’habitatge en curs.
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Tercera
Tﬂiko"lwt fke"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn
Gnu"jcdkvcvigu"swcnkÝecvu"eqo"c"rtqvgikvu"cdcpu"fg"nÓgpvtcfc"gp"xkiqt"fÓcswguvc"
nngk"uÓjcp"fg"uwdlgevct"cn"tﬂiko"lwt fke"xkigpv"gp"gn"oqogpv"fÓﬁuugt"swcnkÝecvu0
Quarta
Habitatges adaptats
NÓgzkiﬂpekc"fg"nÓctvkeng";;03"fÓcfcrvct"wp"5'"fgnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝcial per a persones amb mobilitat reduïda ha d’ésser revisada en el moment que el
Decret de condicions d’habitabilitat de Catalunya disposi que els nous habitatges
cod"rtqvgeek„"qÝekcn"jcikp"fÓﬁuugt"cfcrvcdngu"fg"ocpgtc"igpgtcn0
Cinquena
Control públic en l’adjudicació i la transmissió de l’habitatge amb protecció
qÝekcn
El sistema d’adjudicació en les primeres i segones transmissions dels habitatges
tgiwncvu"gp"gn"v vqn"X"ﬁu"crnkecdng"cnu"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"swcnkÝecvu"c"
l’empara dels decrets 454/2004 i 244/2005.
Sisena
Consell Assessor de l’Habitatge
Fins que no es constitueixi el Consell Assessor de l’Habitatge, creat per aquesta
llei, continua en vigor el Consell creat per la Llei 24/1991, del 29 de novembre, de
l’habitatge.
Setena
Òrgans competents en la tramitació d’expedients sancionadors
Ogpvtg"gnu"eqpugnngtu"fgnu"fgrctvcogpvu"eqorgvgpvu"pq"fgvgtokpkp"gnu"”tgans o les unitats administratives competents en la tramitació dels expedients
sancionadors, segons estableix l’article 130, les normes aplicables són les
establertes per al procediment sancionador aplicable en l’Administració de la
Generalitat.
Xwkvgpc
Els plans locals d’habitatge
1. Els plans locals d’habitatge elaborats abans de l’entrada en vigor d’aquesta
llei que poden servir de base per a concertar polítiques d’habitatge amb l’Administració de la Generalitat, als efectes del que estableix l’article 14, han de complir
necessàriament els requisits següents:
c+" Pq"vgpkt"wpc"cpvkiwkvcv"uwrgtkqt"cnu"vtgu"cp{u"gp"gn"oqogpv"fg"nÓgpvtcfc"gp"
vigor d’aquesta llei.
b) El contingut mínim del Pla local d’habitatge és el que determina l’article
14.3.
c) El document ha d’haver estat sotmès a un tràmit d’informació pública pel
termini d’un mes.
f+" Gn"fqewogpv"fgÝpkvkw"jc"fÓjcxgt"guvcv"crtqxcv"fgÝpkvkxcogpv"rgn"rng"fg"
l’ajuntament respectiu.
g+" NÓceqtf"fÓcrtqxcek„"fgÝpkvkxc"uÓjc"fg"eqowpkect"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"
d’Habitatge, la qual pot requerir l’ajuntament, de forma motivada, l’ampliació
fg"nc"fqewogpvcek„"crqtvcfc"q"nc"oqfkÝecek„"fgn"Rnc"rgt"tc„"fgn"eqornkogpv"fg"
la legalitat, de les disponibilitats pressupostàries o de la protecció d’interessos
supralocals.
40" Gp"gn"uwr”ukv"fgvgtokpcv"rgt"nÓcrctvcv"3."uk"gnu"rncpu"nqecnu"fÓjcdkvcvig"pq"
compleixen tots els requisits exposats, els ajuntaments disposen d’un termini de
sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei per a adequar-los als dits
requeriments.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga la Llei 24/1991, del 29 de novembre, de l’habitatge.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta llei entra en vigor al cap de tres mesos d’haver estat publicada en el Diari
QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.
Palau de la Generalitat, 28 de desembre de 2007
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
FRANCESC BALTASAR I ALBESA
Eqpugnngt"fg"Ogfk"Codkgpv"k"Jcdkvcvig
(07.361.057)

*
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RESOLUCIÓ
ECF/3909/2007, de 7 de desembre, relativa a la cancel·lació de la inscripció per
exercir l’activitat de corredor d’assegurances al senyor Fèlix Esquerra Ribas.
Cvﬂu"swg"gn"ugp{qt"Hﬂnkz"Guswgttc"Tkdcu"uqnánkekvc"gzrtguucogpv."okvlcp›cpv"wp"
escrit de 5 de desembre de 2007, la cancel·lació de la seva inscripció en el Registre
administratiu especial de mediadors d’assegurances, corredors de reassegurances
i de llurs alts càrrecs; amb efectes 1 de gener de 2008.
Atès l’article 53.1.f) de la Llei 26/2006, de 18 de juliol, de mediació d’assegurances
i reassegurances privades;
Xkuv"swg"okvlcp›cpv"nÓQtftg"GEH1;:14228."fg"4:"fg"hgdtgt."rwdnkecfc"cn"FQIE"
núm. 4595, de 17.3.2006, es va delegar en el director general de Política Financera
i Assegurances la competència per a aquesta Resolució,
RESOLC:
—1 Cancel·lar la inscripció en el Registre administratiu especial de mediadors
d’assegurances, corredors de reassegurances i de llurs alts càrrecs al senyor Fèlix
Guswgttc"Tkdcu."gp"gn"swcn"Ýiwtc"uqvc"nc"encw"H23828."cod"ghgevgu"3"fg"igpgt"fg"
2008.
—2 Es recorda al senyor Fèlix Esquerra Ribas que, d’acord amb el que preveuen la
Llei 26/2006, de 18 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades,
i el Decret 347/1995, de 28 de desembre, d’assumpció de competències sobre medicek„"gp"nÓcuugiwtcp›c"rtkxcfc."nÓgzgtekek"fg"nÓcevkxkvcv"fg"ogfkcek„"gp"cuugiwtcpegu"
o reassegurances privades sense la inscripció preceptiva en un registre legalment
cfokuukdng"c"nÓghgevg."cvgpgpv"c"nc"pqtocvkxc"fg"nÓGuvcv"ogodtg"fg"nÓGurck"Geqp”mic Europeu, o excedint-se de les funcions a què l’habilita la inscripció, així com
nÓgzgtekek"fg"nÓcevkxkvcv"guogpvcfc"rgt"wpc"rgtuqpc"kpvgtrqucfc."ﬁu"wp"hgv"vkrkÝecv"c"
la Llei 26/2006 com a infracció molt greu.
Eqpvtc"cswguvc"Tguqnwek„."swg"rquc"Ý"c"nc"xkc"cfokpkuvtcvkxc."nc"rgtuqpc"kpvgtguucfc"
pot interposar potestativament recurs de reposició davant el conseller d’Economia i
Finances en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva recepció, d’acord
amb el que estableixen l’article 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administravkw"eqo¿."oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"613;;;."fg"35"fg"igpgt."q"dﬁ"fktgevcogpv"tgewtu"
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Uwrgtkqt"fg"Lwuv ekc"fg"Ecvcnwp{c."cod"nc"pqvkÝecek„"rtﬂxkc"cn"eqpugnngt"fÓGeqpqokc"
i Finances, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció de la
pqvkÝecek„."fÓceqtf"cod"gn"swg"fkurquc"nc"Nngk"4;13;;:."fg"35"fg"lwnkqn."tgiwncfqtc"
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 7 de desembre de 2007
FERRAN SICART I ORTÍ
Director general de Política Financera
i Assegurances
(07.341.018)

*
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