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ESTUDI DELS HABITATGES BUITS I ANÀLISI DE LA SEVA T ITULARITAT. 
 
L’anàlisi dels habitatges buits a la ciutat parteix de l’explotació de les bases de dades 
10del cadastre, el padró d’habitants i la taxa de residus. 
 
El creuamnet entre aquestes tres bases de dades ens indica aquelles unitats 
construïdes que consten com a habitatges i que estant donades d’alta en el padró de 
la taxa de residus urbans com a ús d’habitatge no hi tenen residents empadronats. 
 
La xifra global resultant d’aquesta anàlisi ens indica un nombre total d’habitatges buits 
a la ciutat de 11.002 que representa el 10,82% del parc total d’habitatge. 
 
D’aquests habitagges buits, 2.862 son propietat de societats mercantils i 1.343 son 
propietat d’entitats financeres. 
 
 
 
 
 

Distribució dels habitatges buits per any de construcció: 
 

abans 1960          3.163  28,75% 

1961-1970          1.807  16,42% 

1971-1982          1.872  17,02% 

1983-2002          1.252  11,38% 

2003             229  2,08% 

2004             166  1,51% 

2005             249  2,26% 

2006             324  2,94% 

2007             444  4,04% 

2008             415  3,77% 

2009             490  4,45% 

2010             437  3,97% 

2011             148  1,35% 

2012                 6  0,05% 

          11.002    
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Emplaçament dels habitatges buits i identificació segons titularitat : 
 

HABITATGES BUITS
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Distribució general pel conjunt de la ciutat: 
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2.  LES BASES LEGALS PER L’ACTUACIÓ DAVANT LA PROBL EMÀTICA 
DELS HABITAGES BUITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Àrea de Planificació Urbanística i Territori 
Serveis d’Urbanisme, Planificació Territorial i 
Grans Infraestructures 

 
 
 

 

____________________________________________________________________________ 
Accions sobre la problemàtica dels habitatges buits a Terrassa.                                           8 

MODEL D’INFORME JURÍDIC  
 
SOBRE LES COMPETÈNCIES DELS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE  DRET A 
L’HABITATGE 
 
S’emet la present Nota als efectes de posar de manifest el marc legal competencial 
actual dels ens locals en matèria del dret a l’habitatge, en particular pel que fa a les 
competències per a l’adopció de mesures en cas d’incompliment de funció social de la 
propietat i/o utilització anòmala dels habitatges. 
 
L’article 47 de la Constitució Espanyola  (CE) estableix que tots els espanyols tenen 
dret a fruir d’un habitatge digne i adequat, i exhorta als poders públics a promoure les 
condicions necessàries i a establir les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret. 
L’article 33 CE consagra el dret a la propietat privada, establint que el seu contingut ve 
delimitat per la seva funció social. En aquest sentit la desocupació injustificada dels 
habitatges constitueix un clar incompliment de la finalitat del bé i, per tant, de la seva 
funció social.  
 
La Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de le s bases de Règim Local  
(LRBRL) atorga als municipis, entre d’altres competències genèriques, i d’acord amb el 
que s’estableix a la legislació estatal o autonòmica, la de la promoció i gestió de les 
vivendes. 
 
L’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya  de 2006 (EAC) disposa que 
l’Estatut garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d'ésser 
exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de 
constitucionalitat i de legalitat. I que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas, 
en els termes que determinin les lleis, competències pròpies, entre d’altres, sobre 
Planificació, programació i gestió d’habitatge públic 
 
L’article 137 EAC atribueix a la Generalitat competència exclusiva en matèria 
d’habitatge, que inclou en tot cas, la planificació, l’ordenació, la gestió, la inspecció i el 
control de l’habitatge d’acord amb les necessitats socials i d’equilibri territorial, 
l’establiment de prioritats i objectius de l’activitat de foment de les administracions 
públiques de Catalunya en matèria d’habitatge i l’adopció de les mesures necessàries 
per a assolir-los, tant amb relació al sector públic com al privat, la promoció pública 
d’habitatges, la regulació administrativa del comerç referit a habitatges i l’establiment 
de mesures de protecció i disciplinàries en aquest àmbit, les normes tècniques, la 
inspecció i el control sobre la qualitat de la construcció, les normes sobre l’habitabilitat 
dels habitatges, la innovació tecnològica i la sostenibilitat aplicable als habitatges i la 
normativa sobre conservació i manteniment dels habitatges i la seva aplicació. 
 
En exercici d’aquesta competència exclusiva la Generalitat va aprovar la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre del dret a l’habitatge  (LDH), pendent de desenvolupament 
reglamentari, que fa una regulació més extensa que l’anterior Llei 24/1991, de 29 de 
novembre, de l’habitatge, dels instruments d’intervenció i de prestació pública 
necessaris per assegurar l’efectivitat del dret constitucional a l’habitatge, i de les 
responsabilitats i competències administratives que s’atribueixen per a la seva 
aplicació. I això malgrat les derogacions de part del seu articulat operades per la Llei 
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9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica que va suprimir, 
entre d’altres mesures que preveia el redactat anterior de la LDH, la del lloguer forçós 
de l’habitatge i l’expropiació temporal de l’usdefruit, en cas d’incompliment de la funció 
social de la propietat 
 
La LDH amplia les competències locals en matèria d’habitatge concretament les 
normatives, de regulació i de planificació, incloses les fiscals, li atribueix diverses 
competències de control dels habitatges i de l’habitabilitat que la legislació anterior no 
contemplava i preveu noves modalitats de promoció i gestió d’habitatge social, 
reconeixent la intervenció local en la seva prestació. 
 
Amb caràcter general la LDH reconeix de forma explícita en el seu article 8 les 
següents competències dels ens locals en matèria d’habitatge: 
 
“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 de 
règim local, els ens locals poden concertar polítiques pròpies d'habitatge amb 
l'Administració de la Generalitat, en el marc dels instruments locals i supralocals de 
planificació que estableixen aquesta llei i la legislació urbanística, i poden demanar la 
creació de consorcis o oficines locals d'habitatge per a la gestió conjunta 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, financera i 
jurídica. 
 
4. Els ens locals la dimensió dels quals els dificulti l'exercici eficient de les 
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.” 
 
Una crítica que se li ha fet a l’actual LDH és que part de les competències 
administratives que regula són atribuïdes, de forma genèrica, a “les administracions 
públiques”, a “l’administració” o a “l’administració competent”, sense precisar quina és 
l’administració concreta que té la responsabilitat principal del seu exercici, imprecisió 
que pot produir una certa inseguretat jurídica. En aquests supòsits, cal entendre, en 
qualsevol cas, que es tracta de competències concurrents entre la Generalitat i els ens 
locals. Així succeeix, per exemple, amb les competències següents: 
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i) La competència d’expropiació forçosa de la propietat per incompliment del 
deure de conservació i rehabilitació que preveu l’article 40 LDH,  

ii) La competència per l’obertura d’expedients per utilització o situació 
anòmala dels habitatges que preveu l’article 41 LDH,  

iii) La competència d’impulsió de polítiques per a evitar les situacions 
d’infrahabitatge que preveu l’article 44 LDH,  

iv) La competència d’inspecció en matèria d’habitatge que preveu l’article 108 
LDH,  

v) La competència per a la imposició de multes coercitives no sancionadores 
prevista a l’article 113 LDH, entre d’altres.  

 
S’observa també que l’article 42 LDH preveu diverses actuacions per a evitar la 
desocupació permanent dels habitatges, tot atribuint competència a la Generalitat, en 
coordinació amb les administracions locals, per a la mesura prevista a l’apartat 1 
(impulsió de polítiques de foment per a potenciar la incorporació al mercat, 
preferentment de lloguer dels habitatges buits o permanentment desocupats), i referint-
se genèricament a “l’Administració” com a competent per a les mesures previstes als 
apartats 3 (foment de la rehabilitació d’habitatges), 4 (cessió habitatges buits per a la 
seva gestió pública en règim de lloguer) i 5 i DA4a. LDH (altres mesures per incentivar 
l’ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la desocupació injustificada, incloses les 
fiscals) 
 
En aquesta línia de competències concurrents, l’article 43 atribueix també 
indistintament a la Generalitat i als ens locals la competència per a la impulsió de 
polítiques orientades a evitar la sobreocupació dels habitatges. 
 
I també l’article 130 de la LDH que fixa les competències en el procediment 
sancionador, atribueix competència en la matèria a la Generalitat i als ens locals, 
precisant en el seu apartat 1 que “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” 
 
L’article 131 LDH determina d’altra banda els òrgans competents per a la imposició de 
sancions, corresponent bé als òrgans de la Generalitat (Govern, conseller/a, director/a 
general, cap del servei), bé a l’òrgan municipal que determini la legislació de règim 
local, en funció de la quantia de la sanció i del nombre d’habitants del municipi. 
 
La competència dels ens locals en matèria sancionadora d’habitatge té, d’altra banda, 
caràcter preferent amb caràcter general per sobre la de la Generalitat. Així es desprèn 
del reconeixement explícit que l’article 130 LDH, en el seu apartat cinquè, efectua del 
principi de subsidiarietat: “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”, així com del principi de subrogació establert, en el seu apartat sisè: “La 
inactivitat sancionadora d'un ens local també pot donar lloc a la subrogació del 
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departament competent en matèria d'habitatge o de consum, en funció de la 
naturalesa de la sanció” 
 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
A la vista de la regulació normativa exposada cal concloure que els ens locals 
disposen d’un ampli ventall de competències en matèria d’habitatge, destacant 
particularment les següents -en general en règim de concurrència amb la Generalitat i 
sota el principi de subsidiarietat i preferència dels ens locals en el cas de la potestat 
sancionadora segons s’ha vist més amunt-, relatives a l’adopció de mesures en cas 
d’incompliment de funció social de la propietat i/o utilització anòmala dels habitatges 
previstes a la LDH: 
 

a) Expropiació forçosa de la propietat per incompliment del deure de conservació i 
rehabilitació (40 LDH) 

b) Obertura d’expedients per utilització o situació anòmala dels habitatges (41 
LDH)  

c) Impulsió de polítiques per a evitar les situacions d’infrahabitatge (44 LDH)  
d) Competències inspectores (108 LDH) 
e) Imposició de multes coercitives no sancionadores (113 LDH) 
f) Impulsió de polítiques de foment per a potenciar la incorporació al mercat, 

preferentment de lloguer dels habitatges buits o permanentment desocupats 
(42.1 LDH) 

g) Impulsió de mesures de foment de la rehabilitació d’habitatges (42.3 LDH) 
h) Cessió d’habitatges buits per a la seva gestió pública en règim de lloguer (42.4 

LDH) 
i) Impulsió d’altres mesures per incentivar l’ocupació dels habitatges i penalitzar-

ne la desocupació injustificada, incloses les fiscals (42.5 LDH) 
j) Impulsió de polítiques orientades a evitar la sobreocupació dels habitatges (43 

LDH).  
k) Iniciació, tramitació i imposició amb caràcter general de les sancions 

administratives establertes per la LDH (130 i 131 LDH) 
 
 
 
Terrassa, a ....... de 201_ 
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3. LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS D’HABITATGES BUITS  (HADI) 
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MODEL DE RESOLUCIÓ DE LA PRIMERA FASE DE TRAMITACIÓ  DELS 
EXPEDIENTS.  FASE D’INSTRUCCIÓ. 
 
PRIMER REQUERIMIENT. 
 
RESOLUCIÓN: 
 
I.- De los informes obrantes en el expediente administrativo, así como de las inspecciones, 
comprobaciones registrales y catastrales realizadas, se observa que se puede haber producido 
una utilización anómala de la vivienda ubicada en la calle ........................ dado que se ha 
constatado que ésta se encuentra deshabitada de forma permanente e injustificada por un 
plazo de más de dos años. 
 
Por otro lado, actualmente en el municipio de Terrassa existe una fuerte y acreditada demanda 
residencial de viviendas en régimen de alquiler, en particular de alquiler con rentas asequibles, 
por parte de personas o unidades de convivencia con ingresos bajos y moderados y supuestos 
de especial vulnerabilidad que se ven imposibilitados de acceder al mercado de viviendas 
libres. 
 
II.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 41.3 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del 
derecho a la Vivienda (en adelante, LDH), cuando la Administración tiene constancia que una 
vivienda o un edificio de viviendas se utiliza de forma anómala o que un edificio está en 
situación anómala, tiene que abrir el expediente administrativo pertinente para realizar los actos 
de instrucción necesarios para determinar, conocer y comprobar los hechos sobre los cuales se 
tiene que dictar resolución. 
 
III.- Asimismo, el artículo 42.4, en concordancia con el art. 3.d) de la LDH, establece como 
medida de fomento de la ocupación la posibilidad de incorporar las viviendas deshabitadas al 
mercado, mediante su cesión a la Administración pública para que las gestione en régimen de 
alquiler. En este sentido, el art. 5 de la misma Ley establece la posibilidad que la 
Administración declare el incumplimiento de la función social de la propiedad a los efectos 
legalmente previstos, previa tramitación de un expediente contradictorio, conforme a lo 
establecido en la normativa de procedimiento administrativo. 
 
IV.- El artículo 113  de La Ley dispone que la administración competente, con independencia 
de la acción sancionadora, puede imponer de forma reiterada y consecutiva multas coercitivas, 
hasta un máximo de tres, cuando transcurran los plazos señalados para llevar a cabo una 
acción u omisión previamente requerida.  
 
En el caso de las infracciones tipificadas como muy graves consistentes en mantener la 
desocupación de una vivienda incumpliendo así lo dispuesto por la Ley de la Vivienda, el 
artículo 113.2 de la Ley cuantifica la multa coercitiva no sancionadora en el importe máximo del 
20% de la multa sancionadora establecida para estos tipos de infracción. 
 
En este sentido, el art. 118.1 de la LDH, dispone que las infracciones muy graves se sancionan 
con una multa de hasta 900.000 euros. 
 
Finalmente, cabe señalar que el artículo 98 i ss. del Decreto 179/1998, de 13 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales, otorgan 
potestad para dictar órdenes individuales que impongan a sus destinatarios una obligación o 
prohibición, cuando así esté previsto en el ordenamiento jurídico.  
 
V.- Vistos los antecedentes y justificación legales expuestos, resulta procedente instar a la 
propiedad para que incorpore en el mercado la vivienda deshabitada detectada, y ofrecer, 
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como medida de fomento de las previstas en la Ley, la posibilidad de su cesión a la 
Administración para que la gestione en régimen de alquiler, con la advertencia que en caso de 
mantener la situación anómala de desocupación, se incoará el correspondiente expediente 
para la declaración del incumplimiento de la función social de la propiedad a los efectos 
legalmente previstos, sin perjuicio de proceder a la imposición de las sanciones y multas 
coercitivas correspondientes.  
 
Vistos estos antecedentes, el informe jurídico efectuado por los Servicios de Urbanismo en 
fecha *** de **** de 2013 y en virtud del Decreto de delegaciones núm. 11.755, de 12 de 
diciembre de 2012, publicado el 31 de diciembre de 2012 en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona. 
 
RESUELVO: 
 
PRIMERO.- REQUERIR a la entidad ..............., en calidad de propietaria de la vivienda ubicada 
en la calle ……………………......, para que proceda a su INMEDIATA OCUPACIÓN, mediante 
el régimen de uso que consideren adecuado. 
 
SEGUNDO.- OFRECER la alternativa a la entidad  ……........,  de ceder la referida vivienda 
deshabitada, a favor de la Administración para que pueda gestionarla en régimen de alquiler. 
 
A tal efecto, OTORGAR el plazo máximo de UN MES a la propiedad para comunicar a esta 
Administración la aceptación de la cesión de la vivienda deshabitada para destinarla a alquiler, 
de conformidad con lo establecido en el art. 42.4 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del 
derecho a la Vivienda. 
 
TERCERO.- ADVERTIR que una vez transcurrido el plazo indicado en el anterior acuerdo, sin 
que la propiedad haya procedido a la inmediata ocupación de la vivienda o alternativamente la 
haya puesto a disposición de la Administración para que la gestione en régimen de alquiler, se 
incoará el correspondiente expediente por la utilización anómala de la vivienda y se podrá 
incoar también el correspondiente expediente para la declaración del incumplimiento de la 
función social de la propiedad a los efectos legalmente previstos, previa tramitación de un 
expediente contradictorio, conforme a lo establecido en la normativa de procedimiento 
administrativo, y en concordancia con la Ley del derecho a la Vivienda. 
 
CUARTO.- ADVERTIR, asimismo, que la desocupación permanente de las viviendas constituye 
una infracción tipificada como muy grave según la Ley del derecho a la Vivienda, con multas 
que pueden llegar hasta los 900.000 €, sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas por 
importe máximo del 20% de la indicada cuantía, y hasta un máximo de tres, en caso de 
incumplimiento de lo requerido dentro de los plazos señalados. 
 
QUINTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acuerdo a la propiedad para que, en el plazo 
máximo de DIEZ DÍAS, a partir del día siguiente a aquel que tenga lugar la notificación, pueda 
presentar los documentos y justificaciones que consideren pertinentes.  
 
 
 
 
Carme Labòria Rojas 
Teniente de Alcalde del Área  
de Planificación Urbanística y Territorio 
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SEGON REQUERIMENT. 
 
RESOLUCIÓN:  
 
I.- Mediante la Resolución núm. .... de ... de ... de ... la Teniente de Alcalde del Área de 
Planificación urbanística y Territorio del Ayuntamiento de Terrassa se requirió a la entidad ..., 
en calidad de propietaria de la vivienda emplazada en la calle ... para que procediese a su 
inmediata ocupación, mediante el régimen de uso que considerasen adecuado. 
 
En segundo lugar se les ofreció la alternativa que cediesen la vivienda vacía a favor de la 
Administración para que la pudiese gestionar en régimen de alquiler. A tal efecto se les otorgó 
el plazo máximo de un mes para comunicar a esta Administración la aceptación del 
ofrecimiento, de conformidad con lo establecido en el Art. 42.4 de la Ley 18/2007 de 28 de 
diciembre, del derecho a la vivienda. 
 
También se les advirtió que una vez transcurrido el plazo indicado en el anterior acuerdo sin 
que la propiedad hubiese procedido a la inmediata ocupación de la vivienda o alternativamente 
la hubiese puesto a disposición de la Administración para que la gestionara en régimen de 
alquiler, se incoaría el correspondiente expediente para la declaración del incumplimiento de la 
función social de la propiedad a los efectos legales que correspondieran, previa tramitación de 
un expediente contradictorio, de acuerdo con lo que establece la normativa de procedimiento 
administrativo, y en concordancia con lo previsto en la Ley del derecho a la vivienda. 
 
Finalmente, se les advirtió que la desocupación permanente de las viviendas constituye una 
infracción tipificada como muy grave según la Ley del derecho a la vivienda, con multas que 
pueden llegar hasta 900.000 €, sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas por un 
importe máximo del 20% de la indicada cuantía, y hasta un máximo de tres, en caso de 
incumplimiento de lo requerido dentro los plazos marcados. 
 
II.- La indicada Resolución fue debidamente notificada a la entidad destinataria y dentro el 
plazo de audiencia concedido ha presentado un escrito de alegaciones, por el que solicita que 
se deje sin efecto el expediente iniciado dado que: 
 
-  
 
En relación con los argumentos alegados hay que poner de manifiesto que: 
 
- 
 
A la vista del contenido de las alegaciones presentadas y el resultado de las comprobaciones e 
inspecciones realizadas cabe dar por concluida la fase preliminar practicada, necesaria para 
verificar que la vivienda objeto del presente expediente se encuentra efectivamente en la 
situación de utilización anómala por desocupación permanente e injustificada por un plazo de 
más de dos años, situación que obliga a la Administración a la apertura formal del 
correspondiente expediente por utilización anómala de la propiedad. 
 
III.- Por otra parte, este Ayuntamiento, en uso de las facultades concedidas por los artículos 
133.2 y 142 de la Constitución Española, el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
reguladora de las bases de régimen local, y de acuerdo con los artículos 15 al 27 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, ha gravado con una tasa la incoación y tramitación del 
expediente previsto  por el artículo 41.3 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre del derecho a la 
vivienda, relativo a la utilización anómala de una vivienda o grupo de viviendas consistente en 
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su desocupación permanente e injustificada. Dicha tasa se encuentra regulada en la vigente 
Ordenanza Fiscal núm. 3.2 (Tasa por Servicios Urbanísticos), artículos 5, 13, 17 y 18. 
 
 
Vistos estos antecedentes, el informe jurídico efectuado por los Servicios de Urbanismo en 
fecha *** de *** de 2013 y en virtud del Decreto de delegaciones núm. 11.755, de 12 de 
diciembre de 2012, publicado el 31 de diciembre de 2012 en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona.  
 
 
RESUELVO: 
 
 
PRIMERO.- DESESTIMAR, por los motivos expuestos en el epígrafe II de la presente 
resolución, las alegaciones presentadas en fecha ... de ... de ... por la entidad ... en relación 
con la Resolución núm. .... de ... de ... de ... la Teniente de Alcalde del Área de Planificación 
urbanística y Territorio del Ayuntamiento de Terrassa recaída en el expediente HADI .../2013 
relativo a la vivienda sita en …….. 
 
SEGUNDO.- INCOAR expediente por la utilización anómala de la vivienda referida en el 
anterior acuerdo, según lo dispuesto en el artículo 41.3 de la Ley18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda. 
 
TERCERO.- REQUERIR a la indicada entidad para que en el plazo máximo de DIEZ DIAS 
proceda a la OCUPACIÓN de la vivienda referida en el anterior acuerdo, mediante el régimen 
de uso que se considere adecuado. 
 
CUARTO.-  ADVERTIR que en caso de incumplimiento de lo ordenado se impondrán multas 
coercitivas por un importe máximo del 20% de la multa sancionadora referida a continuación 
para las infracciones muy graves, hasta un máximo de tres. 
 
ADVERTIR asimismo que en caso de incumplimiento de lo ordenado se podrá incoar también 
el correspondiente expediente sancionador con multas que pueden llegar hasta los 900.000 €, 
por los hechos presuntamente constitutivos de la infracción muy grave tipificada en el artículo 
123.1.h) de la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda consistente en el mantenimiento de la 
desocupación de la vivienda de referencia, después de haber adoptado la Administración las 
medidas establecidas por los apartados del 1 al 5 del artículo 42 de la Ley. 
 
Y ADVERTIR finalmente que en caso de incumplimiento de lo ordenado, se podrá incoar el 
correspondiente expediente para la declaración del incumplimiento de la función social de la 
propiedad a los efectos legales que correspondan, previa tramitación de un expediente 
contradictorio, de acuerdo con lo que establece la normativa de procedimiento administrativo, y 
en concordancia con lo previsto en la Ley del Derecho a la Vivienda.  
  
QUINTO.- GIRAR a la entidad afectada el pago de la cantidad de 819,18€ en concepto de tasa 
por la incoación y tramitación del expediente previsto  por el artículo 41.3 de la Ley 18/2007, de 
28 de diciembre del derecho a la vivienda, relativo a la utilización anómala de una vivienda o 
grupo de viviendas consistente en su desocupación permanente e injustificada, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 5, 13, 17 y 18 de la vigente Ordenanza Fiscal núm. 3.2 (Tasa por 
Servicios Urbanísticos). 
 
Para el pago de la tasa recibirá próximamente la correspondiente notificación del Área de 
Ingresos y Recaudación de esta Corporación, indicando el lugar y el plazo en el que deberá 
hacerse efectiva. 



 
 
 

 
Àrea de Planificació Urbanística i Territori 
Serveis d’Urbanisme, Planificació Territorial i 
Grans Infraestructures 

 
 
 

 

____________________________________________________________________________ 
Accions sobre la problemàtica dels habitatges buits a Terrassa.                                           17 

 
SEXTO.- NOTIFICAR el contenido de los presentes acuerdos a la propiedad para que, en el 
plazo máximo de AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, contados a partir del día siguiente a aquel que 
tenga lugar la notificación, pueda presentar los documentos y justificaciones que considere 
pertinentes. 
 
 
 
Carme Labòria Rojas 
Teniente de Alcalde del Área  
de Planificación Urbanística y Territori 
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EXEMPLES D’AL·LEGACIONS AMB MAJOR CONTINGUT JURÍDIC  FORMULADES 
PER PART DE LES ENTITATS 
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4. MODEL DE RESOLUCIÓ DE LA SEGONA FASE DE TRAMITAC IÓ DELS 
EXPEDIENTS. FASE D’INCOACIÓ. 
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MODEL DE RESOLICIÓ D’INCOACIÓ. 
 
RESOLUCIÓN:  
 
.- Mediante la Resolución núm. .... de ... de ... de ... la Teniente de Alcalde del Área de 
Planificación urbanística y Territorio del Ayuntamiento de Terrassa se requirió a la entidad ..., 
en calidad de propietaria de la vivienda emplazada en la calle ... para que procediese a su 
inmediata ocupación, mediante el régimen de uso que considerasen adecuado. 
 
En segundo lugar se les ofreció la alternativa que cediesen la vivienda vacía a favor de la 
Administración para que la pudiese gestionar en régimen de alquiler. A tal efecto se les otorgó 
el plazo máximo de un mes para comunicar a esta Administración la aceptación del 
ofrecimiento, de conformidad con lo establecido en el Art. 42.4 de la Ley 18/2007 de 28 de 
diciembre, del derecho a la vivienda. 
 
También se les advirtió que una vez transcurrido el plazo indicado en el anterior acuerdo sin 
que la propiedad hubiese procedido a la inmediata ocupación de la vivienda o alternativamente 
la hubiese puesto a disposición de la Administración para que la gestionara en régimen de 
alquiler, se incoaría el correspondiente expediente para la declaración del incumplimiento de la 
función social de la propiedad a los efectos legales que correspondieran, previa tramitación de 
un expediente contradictorio, de acuerdo con lo que establece la normativa de procedimiento 
administrativo, y en concordancia con lo previsto en la Ley del derecho a la vivienda. 
 
Finalmente, se les advirtió que la desocupación permanente de las viviendas constituye una 
infracción tipificada como muy grave según la Ley del derecho a la vivienda, con multas que 
pueden llegar hasta 900.000 €, sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas por un 
importe máximo del 20% de la indicada cuantía, y hasta un máximo de tres, en caso de 
incumplimiento de lo requerido dentro los plazos marcados. 
 
II.- La indicada Resolución fue debidamente notificada a la entidad destinataria y dentro el 
plazo de audiencia concedido ha presentado un escrito de alegaciones, por el que solicita que 
se deje sin efecto el expediente iniciado dado que: 
 
-  
 
En relación con los argumentos alegados hay que poner de manifiesto que: 
 
- 
 
A la vista del contenido de las alegaciones presentadas y el resultado de las comprobaciones e 
inspecciones realizadas cabe dar por concluida la fase preliminar practicada, necesaria para 
verificar que la vivienda objeto del presente expediente se encuentra efectivamente en la 
situación de utilización anómala por desocupación permanente e injustificada por un plazo de 
más de dos años, situación que obliga a la Administración a la apertura formal del 
correspondiente expediente por utilización anómala de la propiedad. 
 
III.- Por otra parte, este Ayuntamiento, en uso de las facultades concedidas por los artículos 
133.2 y 142 de la Constitución Española, el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
reguladora de las bases de régimen local, y de acuerdo con los artículos 15 al 27 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, ha gravado con una tasa la incoación y tramitación del 
expediente previsto  por el artículo 41.3 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre del derecho a la 
vivienda, relativo a la utilización anómala de una vivienda o grupo de viviendas consistente en 
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su desocupación permanente e injustificada. Dicha tasa se encuentra regulada en la vigente 
Ordenanza Fiscal núm. 3.2 (Tasa por Servicios Urbanísticos), artículos 5, 13, 17 y 18. 
 
 
Vistos estos antecedentes, el informe jurídico efectuado por los Servicios de Urbanismo en 
fecha *** de *** de 2013 y en virtud del Decreto de delegaciones núm. 11.755, de 12 de 
diciembre de 2012, publicado el 31 de diciembre de 2012 en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona.  
 
 
RESUELVO: 
 
 
PRIMERO.- DESESTIMAR, por los motivos expuestos en el epígrafe II de la presente 
resolución, las alegaciones presentadas en fecha ... de ... de ... por la entidad ... en relación 
con la Resolución núm. .... de ... de ... de ... la Teniente de Alcalde del Área de Planificación 
urbanística y Territorio del Ayuntamiento de Terrassa recaída en el expediente HADI .../2013 
relativo a la vivienda sita en …….. 
 
SEGUNDO.- INCOAR expediente por la utilización anómala de la vivienda referida en el 
anterior acuerdo, según lo dispuesto en el artículo 41.3 de la Ley18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda. 
 
TERCERO.- REQUERIR a la indicada entidad para que en el plazo máximo de DIEZ DIAS 
proceda a la OCUPACIÓN de la vivienda referida en el anterior acuerdo, mediante el régimen 
de uso que se considere adecuado. 
 
CUARTO.-  ADVERTIR que en caso de incumplimiento de lo ordenado se impondrán multas 
coercitivas por un importe máximo del 20% de la multa sancionadora referida a continuación 
para las infracciones muy graves, hasta un máximo de tres. 
 
ADVERTIR asimismo que en caso de incumplimiento de lo ordenado se podrá incoar también 
el correspondiente expediente sancionador con multas que pueden llegar hasta los 900.000 €, 
por los hechos presuntamente constitutivos de la infracción muy grave tipificada en el artículo 
123.1.h) de la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda consistente en el mantenimiento de la 
desocupación de la vivienda de referencia, después de haber adoptado la Administración las 
medidas establecidas por los apartados del 1 al 5 del artículo 42 de la Ley. 
 
Y ADVERTIR finalmente que en caso de incumplimiento de lo ordenado, se podrá incoar el 
correspondiente expediente para la declaración del incumplimiento de la función social de la 
propiedad a los efectos legales que correspondan, previa tramitación de un expediente 
contradictorio, de acuerdo con lo que establece la normativa de procedimiento administrativo, y 
en concordancia con lo previsto en la Ley del Derecho a la Vivienda.  
  
QUINTO.- GIRAR a la entidad afectada el pago de la cantidad de 819,18€ en concepto de tasa 
por la incoación y tramitación del expediente previsto  por el artículo 41.3 de la Ley 18/2007, de 
28 de diciembre del derecho a la vivienda, relativo a la utilización anómala de una vivienda o 
grupo de viviendas consistente en su desocupación permanente e injustificada, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 5, 13, 17 y 18 de la vigente Ordenanza Fiscal núm. 3.2 (Tasa por 
Servicios Urbanísticos). 
 
Para el pago de la tasa recibirá próximamente la correspondiente notificación del Área de 
Ingresos y Recaudación de esta Corporación, indicando el lugar y el plazo en el que deberá 
hacerse efectiva. 
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SEXTO.- NOTIFICAR el contenido de los presentes acuerdos a la propiedad para que, en el 
plazo máximo de AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, contados a partir del día siguiente a aquel que 
tenga lugar la notificación, pueda presentar los documentos y justificaciones que considere 
pertinentes. 
 
 
 
Carme Labòria Rojas 
Teniente de Alcalde del Área  
de Planificación Urbanística y Territorio 
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MODEL DE RESOLUCIÓ D’ INCOACIÓ I REQUERIMENT. 
 
 
RESOLUCIÓN: 
 
I.- Mediante la Resolución núm. .... de ... de ... de ... la Teniente de Alcalde del Área de 
Planificación urbanística y Territorio del Ayuntamiento de Terrassa se requirió a la entidad ..., 
en calidad de propietaria de la vivienda emplazada en la calle ... para que procediese a su 
inmediata ocupación, mediante el régimen de uso que considerasen adecuado. 
 
En segundo lugar se les ofreció la alternativa que cediesen la vivienda vacía a favor de la 
Administración para que la pudiese gestionar en régimen de alquiler. A tal efecto se les otorgó 
el plazo máximo de un mes para comunicar a esta Administración la aceptación del 
ofrecimiento, de conformidad con lo establecido en el Art. 42.4 de la Ley 18/2007 de 28 de 
diciembre, del derecho a la vivienda. 
 
También se les advirtió que una vez transcurrido el plazo indicado en el anterior acuerdo sin 
que la propiedad hubiese procedido a la inmediata ocupación de la vivienda o alternativamente 
la hubiese puesto a disposición de la Administración para que la gestionara en régimen de 
alquiler, se incoaría el correspondiente expediente para la declaración del incumplimiento de la 
función social de la propiedad a los efectos legales que correspondieran, previa tramitación de 
un expediente contradictorio, de acuerdo con lo que establece la normativa de procedimiento 
administrativo, y en concordancia con lo previsto en la Ley del derecho a la vivienda. 
 
Finalmente, se les advirtió que la desocupación permanente de las viviendas constituye una 
infracción tipificada como muy grave según la Ley del derecho a la vivienda, con multas que 
pueden llegar hasta 900.000 €, sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas por un 
importe máximo del 20% de la indicada cuantía, y hasta un máximo de tres, en caso de 
incumplimiento de lo requerido dentro los plazos marcados. 
 
II.- La indicada Resolución fue debidamente notificada a la entidad destinataria, pero 
transcurrido el plazo concedido de audiencia no ha presentado escrito ni comunicación alguna.  
 
A la vista de las comprobaciones e inspecciones efectuadas cabe dar por concluida la fase 
preliminar practicada, necesaria para verificar que la vivienda objeto del presente expediente se 
encuentra efectivamente en la situación de utilización anómala por desocupación permanente e 
injustificada por un plazo de más de dos años, situación que obliga a la Administración a la 
apertura formal del correspondiente expediente por utilización anómala de la propiedad. 
 
III.- Por otra parte, este Ayuntamiento, en uso de las facultades concedidas por los artículos 
133.2 y 142 de la Constitución Española, el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
reguladora de las bases de régimen local, y de acuerdo con los artículos 15 al 27 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, ha gravado con una tasa la incoación y tramitación del 
expediente previsto  por el artículo 41.3 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre del derecho a la 
vivienda, relativo a la utilización anómala de una vivienda o grupo de viviendas consistente en 
su desocupación permanente e injustificada. Dicha tasa se encuentra regulada en la vigente 
Ordenanza Fiscal núm. 3.2 (Tasa por Servicios Urbanísticos), artículos 5, 13, 17 y 18. 
 
Vistos estos antecedentes, el informe jurídico efectuado por los Servicios de Urbanismo en 
fecha *** de *** de 2013 y en virtud del Decreto de delegaciones núm. 11.755, de 12 de 
diciembre de 2012, publicado el 31 de diciembre de 2012 en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona.  
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RESUELVO: 
 
 
PRIMERO.- INCOAR a la entidad ... expediente por la utilización anómala de la vivienda sita en 
…….., según lo dispuesto en el artículo 41.3 de la Ley18/2007, de 28 de diciembre, del derecho 
a la vivienda. 
 
SEGUNDO.- REQUERIR a la indicada entidad para que en el plazo máximo de DIEZ DIAS 
proceda a la OCUPACIÓN de la vivienda referida en el anterior acuerdo, mediante el régimen 
de uso que se considere adecuado. 
 
TERCERO.- ADVERTIR que en caso de incumplimiento de lo ordenado se impondrán multas 
coercitivas por un importe máximo del 20% de la multa sancionadora referida a continuación 
para las infracciones muy graves, hasta un máximo de tres. 
 
ADVERTIR asimismo que en caso de incumplimiento de lo ordenado se podrá incoar también 
el correspondiente expediente sancionador con multas que pueden llegar hasta los 900.000 €, 
por los hechos presuntamente constitutivos de la infracción muy grave tipificada en el artículo 
123.1.h) de la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda consistente en el mantenimiento de la 
desocupación de la vivienda de referencia, después de haber adoptado la Administración las 
medidas establecidas por los apartados del 1 al 5 del artículo 42 de la Ley. 
 
Y ADVERTIR finalmente que en caso de incumplimiento de lo ordenado, se podrá incoar el 
correspondiente expediente para la declaración del incumplimiento de la función social de la 
propiedad a los efectos legales que correspondan, previa tramitación de un expediente 
contradictorio, de acuerdo con lo que establece la normativa de procedimiento administrativo, y 
en concordancia con lo previsto en la Ley del Derecho a la Vivienda.  
  
CUARTO.- GIRAR a la entidad afectada el pago de la cantidad de 819,18€ en concepto de 
tasa por la incoación y tramitación del expediente previsto  por el artículo 41.3 de la Ley 
18/2007, de 28 de diciembre del derecho a la vivienda, relativo a la utilización anómala de una 
vivienda o grupo de viviendas consistente en su desocupación permanente e injustificada, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5, 13, 17 y 18 de la vigente Ordenanza Fiscal núm. 
3.2 (Tasa por Servicios Urbanísticos). 
 
Para el pago de la tasa recibirá próximamente la correspondiente notificación del Área de 
Ingresos y Recaudación de esta Corporación, indicando el lugar y el plazo en el que deberá 
hacerse efectiva. 
 
QUINTO.- NOTIFICAR el contenido de los presentes acuerdos a la propiedad para que, en el 
plazo máximo de AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, contados a partir del día siguiente a aquel que 
tenga lugar la notificación, pueda presentar los documentos y justificaciones que considere 
pertinentes. 
 
 
Carme Labòria Rojas 
Teniente de Alcalde del Área  
de Planificación Urbanística y Territorio 
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5. ESTAT ACTUAL DE TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS (HADI ) 
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5.1. TOTAL D’EXPEDIENTS INICIATS. 
 

 
 
 

5.2. SITUACIÓ DE LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS HADI A DATA 28 DE 
NOVEMBRE DE 2013. 

 
 

2. 1.- PENDENT D’INSPECCIÓ DE COMPROVACIÓ D’INFORMA CIÓ APORTADA PER 
PART DE LES ENTITATS (73):  

 
 

2. 2.- CITACIÓ COMPLETACIÓ D’INFORMACIÓ APORTADA (3 ) 
 
 

 2. 3.- 2ª NOTIFICACIÓ X CANVI NOM ENTITAT (24)  
 
 

2. 4.- ARXIU  (72) 
 
 

2. 5.- ESTIMAR AL·LEGACIÓ I ARXIU (148)  
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2. 5.- ESTIMAR AL·LEGACIÓ I ARXIU PROVISIONAL, AMB CONTROL TERMINI (18):  
 
 

2. 6.- CEDITS SAREB (34)  
 
 

2. 7.- CEDITS FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA (93)  
 

 
2. 8.- DESESTIMAR + OE REFORMA (1)  

 
 

2. 9.- DESESTIMAR + OE ENDERROC (11) 
 
 

2. 10.- DESESTIMAR I INCOAR I REQUERIR (111)  
 
 

 2. 11.- INCOAR I REQUERIR (132) 
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6. MODEL DE RESOLUCIÓ AMB MULTA COERCITIVA. 
 
RESOLUCIÓ: 
 
 
I.- Mediante la Resolución núm.   de  de  de   la Teniente de Alcalde del Área de Planificación 
urbanística y Territorio del Ayuntamiento de Terrassa se requirió a la entidad propietaria de la 
vivienda objeto del presente expediente, emplazada en la calle …, para que procediese a su 
inmediata ocupación, mediante el régimen de uso que considerasen adecuado. 
 
En segundo lugar se les ofreció la alternativa que cediesen la vivienda vacía a favor de la 
Administración para que la pudiese gestionar en régimen de alquiler. A tal efecto se les otorgó 
el plazo máximo de un mes para comunicar a esta Administración la aceptación del 
ofrecimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 18/2007 de 28 de 
diciembre, del derecho a la vivienda (LDH, en adelante). 
 
También se les advirtió que una vez transcurrido el plazo indicado en el anterior acuerdo sin 
que la propiedad hubiese procedido a la inmediata ocupación de la vivienda o alternativamente 
la hubiese puesto a disposición de la Administración para que la gestionara en régimen de 
alquiler, se incoaría el correspondiente expediente para la declaración del incumplimiento de la 
función social de la propiedad a los efectos legales que correspondieran, previa tramitación de 
un expediente contradictorio, de acuerdo con lo que establece la normativa de procedimiento 
administrativo, y en concordancia con lo previsto en la LDH. 
 
Finalmente, se les advirtió que la desocupación permanente de las viviendas constituye una 
infracción tipificada como muy grave según la LDH, con multas que pueden llegar hasta 
900.000 €, sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas por un importe máximo del 20% 
de la indicada cuantía, y hasta un máximo de tres, en caso de incumplimiento de lo requerido 
dentro los plazos marcados. 
 
II.- La indicada Resolución fue debidamente notificada a la entidad destinataria y dentro el 
plazo de audiencia concedido presentó el correspondiente escrito de alegaciones, por medio 
del cual se argumentó …. 
 
Mediante resolución núm. de fecha ... de la Teniente de Alcalde del Área de Planificación 
urbanística y Territorio del Ayuntamiento de Terrassa se desestimaron, por los motivos 
expuestos en la propia resolución, las alegaciones presentadas, se incoó expediente por la 
utilización anómala de la vivienda, según lo dispuesto en el artículo 41.3 de la LDH, se requirió 
a la indicada entidad para que en el plazo máximo de diez días procediese a su ocupación, 
mediante el régimen de uso que se considerase adecuado y se advirtió que en caso de 
incumplimiento de lo ordenado se impondrían multas coercitivas por un importe máximo del 
20% de la multa sancionadora referida a continuación para las infracciones muy graves, hasta 
un máximo de tres. 
 
Se advirtió asimismo que en caso de incumplimiento de lo ordenado se podría incoar también 
el correspondiente expediente sancionador con multas que pueden llegar hasta los 900.000 €, 
por los hechos presuntamente constitutivos de la infracción muy grave tipificada en el artículo 
123.1.h) de la LDH consistente en el mantenimiento de la desocupación de la vivienda de 
referencia, después de haber adoptado la Administración las medidas establecidas por los 
apartados del 1 al 5 del artículo 42 de la  LDH. Y finalmente se advirtió de que en caso de 
incumplimiento de lo ordenado, se podría incoar el correspondiente expediente para la 
declaración del incumplimiento de la función social de la propiedad a los efectos legales que 
correspondan, previa tramitación de un expediente contradictorio, de acuerdo con lo que 
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establece la normativa de procedimiento administrativo, y en concordancia con lo previsto en la 
LDH.  
 
Por último se ordenó girar a la entidad afectada el pago de la cantidad de 819,18€ en concepto 
de tasa por la incoación y tramitación del expediente previsto por el artículo 41.3 de la LDH, 
relativo a la utilización anómala de una vivienda o grupo de viviendas consistente en su 
desocupación permanente e injustificada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5, 13, 17 
y 18 de la vigente Ordenanza Fiscal núm. 3.2 (Tasa por Servicios Urbanísticos). 
 
III.- Dicha resolución fue debidamente notificada a la propiedad otorgándoles un plazo máximo 
de audiencia de diez días para que pudiera presentar los documentos y justificaciones que 
considerase pertinentes. 
 
IV.- En respuesta al periodo de audiencia concedido la entidad propietaria presentó un escrito 
de alegaciones por medio del que manifiesta que ………………, argumento que no puede 
justificar el archivo del expediente pues, como ya se indicó en la resolución anterior, no 
constituye ninguna de las causas justificadas previstas en el artículo 3.d) LDH. 
 
V.- En consecuencia, mediante resolución núm.   de  de  de  se desestimaron las alegaciones 
presentadas, se requirió nuevamente a la propiedad para que procediese a la ocupación de la 
vivienda en el plazo máximo de diez días, advirtiendo de la imposición de multas coercitivas en 
caso de incumplimiento, sin perjuicio de la posible incoación de expediente sancionador y de 
expediente de incumplimiento de la función social de la propiedad. 
 
VI.- La resolución referida en el anterior epígrafe ha sido debidamente notificada, ha 
transcurrido también el plazo de diez días concedido y, pese a ello, de las comprobaciones e 
inspecciones practicadas se desprende que la vivienda objeto del presente expediente continua 
desocupada de forma permanente y sin causa justificada, por lo que procede reiterar el 
requerimiento de ocupación formulado e imponer, en consecuencia, la correspondiente multa 
coercitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la LDH, en concordancia con el 
artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, que señala entre los 
medios de ejecución forzosa la multa coercitiva, refiriéndose a la misma el artículo 99 LPAC, 
que dispone:  
 
"1. Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las 
Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas 
coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en 
los siguientes supuestos: 
 
A) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado  
B) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente 
C) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona  
 
2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal 
carácter y compatible con ellas". 
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 41.3 de la LDH, y artículos 113 y 118.1 de la misma 
Ley, el importe máximo de la multa coercitiva no sancionadora por el incumplimiento del plazo 
señalado que se podría imponer en el supuesto que no ocupa es de 180.000 €, 
correspondiente al 20% de los hasta 900,000€ con que se pueden sancionar las infracciones 
muy graves, entre las cuales se encuentra mantener la desocupación de una vivienda, después 
que la Administración haya adoptado las medidas establecidas por los apartados del 1 al 5 del 
artículo 42 LDH.  
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Ello no obstante, en atención al hecho que se trata del primer incumplimiento que se ha 
producido del plazo señalado para proceder a la ocupación de la vivienda, desde la incoación 
del expediente y después de haber dado cumplimiento a los trámites de audiencia concedidos, 
se propone que se imponga la multa coercitiva en un importe de 5.000 € 
 
Vistos estos antecedentes, el informe jurídico efectuado por los Servicios de Urbanismo en 
fecha ../.. y en virtud del Decreto de delegaciones núm. 11.755, de 12 de diciembre de 2012, 
publicado el 31 de diciembre de 2012 en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.  
 
 
RESUELVO: 
 
PRIMERO.- REQUERIR nuevamente a la entidad ..............., en calidad de propietaria de la 
vivienda ubicada en la calle ……………………......, para que proceda a su INMEDIATA 
OCUPACIÓN, en el plazo máximo de DIEZ DÍAS mediante el régimen de uso que consideren 
adecuado. 
 
SEGUNDO.- IMPONER a la entidad ... una multa coercitiva de 5.000 € por haber incumplido el 
plazo otorgado en la resolución núm. ... de fecha ... de ... de ..., de la Teniente de Alcalde del 
Área de Planificación urbanística y Territorio del Ayuntamiento de Terrassa, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 113.2 y 118 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre del 
derecho a la vivienda, en concordancia, con los artículos 96 y 99 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Para el pago de la indicada multa recibirá próximamente la correspondiente notificación del 
Área de Ingresos y Recaudación del Ayuntamiento indicando el lugar y el plazo en el que 
deberá hacerse efectiva 
 
TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acuerdo a la propiedad.  
 
 
 
 
 
Carme Labòria Rojas 
Teniente de Alcalde del Área  
de Planificación Urbanística y Territorio 
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7. LA NOVA TAXA PER LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS D’HA BITATGES 
BUITS (HADI).  
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7. 1.- CONCEPTE GENERAL I JUSTIFICACIÓ DE LA TAXA. 
 
 
1.- És una taxa per la prestació d’uns serveis administratius, no  es una 
sanció . 
 
No es tracta d’una taxa per gravar la tinènça d’habitatges buits, sinó d’una taxa que 
recull l’activitat municipal a desenvolupar per tal d’instruir expedients que tinguin com a 
finalitat específica, la subsanació d’utilitzacions i situacions anòmales dels habitatges, i 
en particular, consistents en la desocupació permanent i injustificada dels habitatges. 
 
L’activitat municipal es desenvoluparà en compliment d’allò que preveu l’article 3.d) de 
la llei del dret a l’habitatge, que diu : 
 
d) Habitatge buit: l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, 
per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons 
laborals, el canvi de domicili per una situació de 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.” 
 
I relacionat amb aquest, l’article 5.b) de la llei del dret a l’habitatge, que diu:  
(....) 
2. Hi ha incompliment de la funció social de la propietat d'un habitatge o un edifici d'habitatges 
en el supòsit que: 
(...) 
b) L'habitatge o l'edifici d'habitatges estiguin desocupats de manera permanent i injustificada. 
 
La possibilitat de contemplar taxes que recullin contraprestacions per part de 
l’administració, i en concret l’administració local, està expressament continguda a 
l’article 20 de la llei d’hisendes locals, específicament quan diu: 
 
(...) 
B) La prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa en règim 
de dret públic de competència local que es refereix i de manera particular al subjecte 
passiu, l’afecti o el beneficiï , quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents: 
a) Que els administrats no les hagin de sol·licitar o rebre de manera voluntària. A aquests 
efectes no es considera voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats: 
Quan estigui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
Quan els béns, els serveis o les activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada 
o social del sol·licitant. 
b) Que no les presti o realitzi el sector privat, n’estigui o no establerta la reserva a favor del 
sector públic de conformitat amb la normativa vigent. 
2. S’entén que l’activitat administrativa o el servei afecta el subjecte passiu o s’hi refereix 
quan hagi estat motivat directament o indirectament  pel subjecte passiu per que les 
seves actuacions o omissions obliguin les entitats locals a dur a terme d’ofici activitats o 
a prestar serveis per raons de seguretat, salubrita t, de proveïment de la població o 
d’ordre urbanístic, o qualsevol altres .” 
 
Per tant, no s’ha de confondre en cap cas, la taxa per la tramitació administrativa dels 
expedients dels habitatges en situació de desocupació injustificada amb la finalitat de 
requerir als seus titulars per tal que procedeixin a corregir aquestes situacions, amb les 
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possibles multes coercitives i sancions que es puguin imposar en el marc de la 
tramitació d’aquest expedients, d’acord amb allò que preveuen els articles 113 i 118 de 
la llei del dret de l’habitatge. 
 
En el primer cas es tracta de repercutir sobre el cost de l’activitat administrativa, 
jurídica i tècnica necessària per tal de tramitar els expedients. En el segon: les multes i 
sancions contemplades en la llei, es tracta de mesures coercitives i sancionadores que 
es poden adoptar per tal d’obligar als titulars dels habitatges desocupats de forma 
permanent i injustificada a que posin fi a aquestes situacions anòmales. 
 
 
2.- Sobre la seguretat jurídica de la nova taxa. 
 
Es tracta d’una taxa en relació amb una activitat municipal que desenvolupa uns 
determinats preceptes de la llei del dret de l’habitatge. 
 
Es tracta d’una llei que no compta amb un reglament que la desenvolupi, i que des de 
la seva aprovació, l’any 2007, ha estat molt poc aplicada tant per part de la Generalitat 
com de les administracions locals de Catalunya. 
 
Efectivament, la manca de precedents en relació amb la posada en pràctica dels 
preceptes contemplats a l’article 3 de la llei en relació amb els habitatges buits de 
forma permanent i injustificada i l’incompliment de la funció social de l’habitatge, obren 
un seguit d’interrogants i incerteses en relació amb la seva aplicació, com en qualsevol 
altra llei de nova aprovació i aplicació. 
 
Però aquesta manca d’activitat per part de les administracions, i molt particularment de 
la Generalitat que no només no ha redactat i ha aprovat el desenvolupament 
reglamentari de la llei que facilitaria i donaria major seguretat jurídica a la seva 
aplicació (al contrari, es va limitar retallar-la en el marc de la coneguda llei omnbibus), 
sinó que tampoc l’ha aplicada de forma directa en el marc de les seves amplies i 
indiscutibles competències en matèria d’habitatge, i tampoc ha ofert cap tipus de 
suport jurídic i tècnic als ajuntaments per tal que puguin aplicar-la lluitant així contra la 
greu situació dels habitatges buits a Catalunya; no hauria de constituir un pretext sobre 
el qual excusar-se per no fer res i no intentar aplicar una llei que es vigent i que 
prescriu accions concretes front a la greu incongruència que suposa que hi hagin 
habitatges buits de forma injustificada i permanent, i que per altra banda, hi hagi 
famílies  sense un habitatge on viure-hi. 
 
Dit això, cal posar de manifest que la fonamentació jurídica en torn als mecanismes 
d’aplicació de la llei del dret a l’habitatge particularment en relació a l’article 3 i 5, 
parteix d’una anàlisi molt aprofundida de la llei i respon a mesos de rigorós d’un estudi 
sobre com poder posar-la en pràctica. Aquesta fonamentació jurídica ha estat 
elaborada amb el major criteri, rigor i coneixement que es disposa per part dels serveis 
jurídics municipals (a manca com ja s’ha dit, d’altres eines i desenvolupaments 
reglamentaris que haguessin permès recórrer aquest camí amb menys incerteses, 
però que lamentablement el govern de la Generalitat no ha considerat oportú o 
prioritari realitzar i aprovar). 
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3. Sobre les possibles mesures alternatives que cal  oferir als propietaris 
d’habitatges buits de forma injustificada. 
 
L’article 5.3 de la llei del dret de l’habitatge, estableix:  
(...) 
3. Per a garantir el compliment de la funció social de la propietat d'un habitatge o un edifici 
d'habitatges, les administracions competents en matèria d'habitatge han d'arbitrar les vies 
positives de foment i concertació a què fa referència el títol III, i poden establir també altres 
mesures, incloses les de caràcter fiscal, que propiciïn el compliment de la dita funció social i en 
penalitzin l'incompliment. 
(...) 
 
L’Ajuntament de Terrassa ha constituït el fons d’habitatges de lloguer social en 
situacions especials d’emergència  que es nodreix tant d’habitatges públics com 
d’habitatges propietat d’altres titulars que puguin posar-los a disposició d’aquest fons. 
 
En la tramitació dels requeriments formulats a titulars d’habitatges buits, l’Ajuntament 
els ofereix la possibilitat de poder posar a disposició d’aquest fons, la gestió d’aquest 
habitatges buits per tal que puguin complir amb la seva funció social. 
 
 
 
4. Sobre quant es genera la taxa i si els supòsits sota els quals cal 
entendre el concepte de causa justificada en relaci ó als habitatges buits. 
 
La proposta preveu que la liquidació de la taxa es practiqui en el moment en que es 
procedeixi  adoptar el primer requeriment o comunicació a l'interessat, una vegada 
s'hagi acabat la fase d'instrucció o període d'audiència necessaris per verificar amb 
totes les garanties els fets sobre els quals s'ha de dictar la resolució.  
 
La taxa es devenga únicament a partir del moment en que es produeix l’inici de 
l’obertura de l’expedient  en la seva fase de resolució, es a dir, un cop s’ha completat 
la fase prèvia d’instrucció, necessària per verificar la situació de l’habitatge com a 
desocupat de forma injustificada (constituïda pels actes de comprovació registral, 
cadastral i de padró, així com les inspeccions, el requeriment previ i el tràmit 
d’audiència). Un cop tancada aquesta fase, s’inicia l’expedient formalment  amb 
l’emissió del corresponent requeriment d’ocupació. 
 
Per tant, els expedients tenen una fase preliminar o d’instrucció  (seria el cas dels 
725 que ara tenim oberts), i una fase posterior d’obertura o inici , un cop s’ha verificat 
a partir de totes les comprovacions realitzades i un cop s’ha donat audiència al 
propietari per tal que manifesti les circumstàncies que vinguin al cas, i analitzat tot 
plegat, es determina que efectivament concorren les circumstàncies d’habitatge buit 
desocupat de forma indeguda que comporten la instrucció de l’expedient. La taxa es 
generaria amb l’inici d’aquesta fase d’obertura de l’expedient, en cap cas en la 
preliminar. 
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Les causes justificades es troben expressament taxades per l'article 3.d) de la Llei 
18/2007, d'acord amb el qual ho són: el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili 
per una situació de 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. 
 
Del redactat de l’article 3.d) se’n desprèn que les causes justificades que enumera són 
un numerus clausus , però evidentment, aquest podria ser un aspecte interpretable, 
doncs l’article no especifica expressament que només poden ser aquestes. En aquest 
sentit, no em d’oblidar que es tracta de l’aplicació d’una llei que no té 
desenvolupament reglamentari, amb tot el que això implica en quant a possible manca 
de concreció en alguns aspectes. 
 
No obstant això, cal insistir que els supòsits que estableix l’article 3.d) de la llei son 
taxats i prou concrets: trasllat per raons laborals, canvi de domicili per una situació de 
dependència, abandonament d’habitatge en una zona rural amb pèrdua de població, o 
litigi judicial pendent de resolució. Entenem que no n’hi ha d’altres. 
 
 
5. Cost de la taxa. 
 
Respon a un estudi acurat i raonat, sobre els diferents tràmits, gestions i actuacions a 
desenvolupar en relació amb la tramitació dels expedients, la previsió del temps 
d’intervenció per part de cadascuna de les persones intervinents i els costos laborals i  
material derivats de cadascuna d’elles.  
 
L’estudi ha estat realitzat amb la mateixa metodologia emprada per a les altres taxes 
de serveis urbanístics aprovades des de fa diversos exercicis (veure la memòria 
econòmica de la taxa). 
 
 
6. Bonificació de la taxa. 
 
Per a persones físiques o jurídiques amb un patrimoni net inferior a 500.000 € o brut 
(actius totals incloses deutes) inferior a 2.000.000 €, imports que corresponen al mínim 
exempt per la formulació de la declaració de patrimoni; es contempla una bonificació 
de la taxa del 90%. 
  
Aquesta bonificació respon als criteris de capacitat econòmica dels subjectes passius, i 
busca diferenciar clarament entre aquells que son propietaris de bens per un gran 
volum econòmic (normalment societats mercantils i entitats financeres), i aquells altres 
(normalment ciutadans particulars) que poden ser titulars d’algun habitatge a banda de 
l seu habitatge habitual, però que no compten amb les recursos i capacitats per tal de 
poder mobilitzar i ocupar el seu patrimoni com els primers. 
 
7. Es tracta d’una taxa creada per als bancs? 
 
No es una taxa específica per als bancs. No ho pot ser, seria il·legal. 
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Si és cert que actualment, i d’acord amb els estudis realitzats per part de l’Ajuntament, 
la gran majoria de les bosses d’habitatges buits desocupats de forma injustificada 
pertanyen a entitats financeres i a empreses immobiliàries d’àmbit estatal.  Sobre 
aquestes bosses es preveu la concentració de tots els esforços per tal de mobilitzar els 
habitatges buits. 
 
Per contra, la immensa majoria de ciutadans particulars i d’entitats mercantils no 
immobiliàries que son propietaris de més d’un habitatge, ho son d’un màxim de quatre 
habitatges (en els cassos majors) i en una proporció molt elevada els tenen ocupats. 
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7. 2.- PROPOSTA PER A LES ORDENANCES MUNICIPALS - 2 014 
 
 
Ordenança fiscal 3.2. Taxa per Serveis Urbanístics.  
 
Taxa per la utilització anòmala d’un habitatge cons istent en la seva 
desocupació permanent i injustificada (HADI) 
 
Fonament  
 
L’accés al dret a l’habitatge és una de les preocupacions més importants dels 
ciutadans, que es posa de manifest amb major cruesa en moments com el que estem 
vivint. La llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, defineix el marc 
d’actuació de l’administració en la protecció d’aquest dret, i contempla disposicions 
que els Ajuntaments, en ús de les seves competències, han de dur a terme. 
 
Allò que està produint una major distorsió del mercat actual de l’habitatge és sens 
dubte l’existència d’un parc molt important d’habitatges desocupats, de forma 
permanent i injustificada, en contraposició amb el gran nombre de famílies que estan 
perdent la seva llar fruit de la seva incapacitat d’afrontar les obligacions hipotecàries. 
 
Aquest parc d’habitatges buits distorsiona en un doble sentit: d’una banda per què 
suposen un problema per al correcte funcionament de les comunitats de veïns, en ser 
els que registren major nombre d’incidències i incompliments, i de l’altra per què cal 
impulsar que aquests habitatges puguin sortir al mercat en forma de lloguer social, i 
així donar accés al dret a famílies en situació de desempara.  
 
L'article 41 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l'habitatge, 
que es reprodueix a continuació, estableix la obligació de l’Administració d’incoar 
expedients quan detecti que es produeix una situació anòmala d’un habitatge, 
entenent per aquesta, entre d’altres, la desocupació permanent que defineix l'article 
3.d) LDH: 
 
“Article 41 
Detecció d'utilitzacions i situacions anòmales dels habitatges 
1. Són utilitzacions anòmales d'un habitatge o d'un edifici d'habitatges: 
a) La desocupació permanent, que defineix l'article 3.d. 
b) La sobreocupació, que defineix l'article 3.e. 
2. L'infrahabitatge, que defineix l'article 3.f, és una situació anòmala. 
3. L'administració competent, si té constància que un habitatge o un edifici d'habitatges s'utilitza 
d'una manera anòmala o que un immoble està en una situació anòmala, ha d'obrir l'expedient 
administratiu pertinent per a fer els actes d'instrucció necessaris per a determinar, conèixer i 
comprovar els fets sobre els quals ha de dictar la resolució. 
4. En la detecció de les utilitzacions i les situacions anòmales dels habitatges, 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. 
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c) La negativa injustificada del titular o la titular de l'habitatge o de l'immoble 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.” 
  
L’article 3.d de la LDH, que també es reprodueix tot seguit, defineix el que considera 
un habitatge buit, precisant que és el que roman desocupat permanentment, sense 
causa justificada, per un termini de més de dos anys. I concreta què s'entén per 
causes justificades: el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació 
de 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: 
 
“Article 3 
Definicions 
Als efectes del que disposa aquesta llei, s'entén per: 
(...) 
d) Habitatge buit: l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, 
per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons 
laborals, el canvi de domicili per una situació de 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.” 
 
L’article 5 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge fins i tot conceptua com un 
incompliment de la funció social de la propietat el fet que un habitatge o edifici 
d’habitatges estiguin desocupats de manera permanent i injustificada: 
 
“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 edifici d'habitatges 
en el supòsit que: 
a) Els propietaris incompleixin el deure de conservació i rehabilitació de l'habitatge, sempre que 
això comporti un risc per a la seguretat de les persones i se'ls hagi garantit, si en demostren la 
necessitat, els ajuts públics suficients per a afrontar el cost de la conservació o la rehabilitació 
de l'habitatge. 
b) L'habitatge o l'edifici d'habitatges estiguin desocupats de manera permanent i injustificada. 
c) L'habitatge estigui sobreocupat. 
d) No es destini, si és un habitatge amb protecció oficial, a residència habitual i permanent dels 
propietaris. 
3. Per a garantir el compliment de la funció social de la propietat d'un habitatge o un edifici 
d'habitatges, les administracions competents en matèria d'habitatge han d'arbitrar les vies 
positives de foment i concertació a què fa referència el títol III, i poden establir també altres 
mesures, incloses les de caràcter fiscal, que propiciïn 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.” 
 
D’altra banda, l’article 113 de la Llei 18/2007 de la Llei del dret a l’habitatge disposa 
també que l’administració competent, amb independència de l’acció sancionadora, pot 
imposar de forma reiterada i consecutiva multes coercitives, fins a un màxim de tres, 
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quan transcorrin els terminis assenyalats per dur a terme una acció o omissió 
prèviament requerida.  
En el cas de les infraccions tipificades com a molt greus consistents en el manteniment 
de la desocupació d’un habitatge incomplint allò disposat a la Llei del dret a 
l’Habitatge, l’article 113.2 d’aquesta Llei quantifica la multa coercitiva no sancionadora 
en l’import màxim del 20% de la multa sancionadora establerta per aquest tipus 
d’infracció: 
 
“Article 113 
Multes coercitives no sancionadores 
1. L'Administració competent, amb independència de l'acció sancionadora, pot imposar de 
forma reiterada i consecutiva multes coercitives, fins a un màxim de 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 del 30% del cost estimat de 
les obres per a cadascuna d'elles. En altres supòsits, la 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. 
 
En aquest sentit, l’art. 118.1 de la Llei d’Habitatge, disposa que les infraccions molt 
greus se sancionen amb una multa de fins a 900.000 €, amb un mínim de 3.000 €: 
 
Article 118 
Quantia de les sancions 
1. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de fins a 900.000 euros. 
2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de fins a 90.000 euros. 
3. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de fins a 9.000 euros. 
4. En cap cas no es poden imposar multes inferiors a 3.000 euros. 
5. Si el benefici que resulta de la comissió d'una infracció és superior a l'import de la multa que 
li correspon, l'import de la multa pot ésser incrementat fins a la quantia equivalent al benefici 
obtingut. 
6. Les quanties fixades en els apartats de l'1 al 4 poden ésser revisades i actualitzades pel 
Govern, d'acord amb l'evolució de les circumstàncies socioeconòmiques. 
7. Les multes fixades per aquest article es condonen fins al 80% de l'import corresponent en el 
cas que els infractors hagin reparat la infracció objecte de la resolució sancionadora. 
“Article 122 
Infraccions 
Són infraccions en matèria d'habitatge totes les accions o les omissions tipificades com a tals 
per aquesta llei, sens perjudici de les especificacions que es puguin fer 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: 
(…) 
h) Mantenir la desocupació d'un habitatge, després que l'Administració hagi adoptat les 
mesures establertes pels apartats de l'1 al 5 de l'article 42.” 
 
Per últim, cal assenyalar que l’article 98 i ss. del Decret 179/1998, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, atorguen 
potestat als ens locals per a dictar ordres individuals que imposin als seus destinataris 
una obligació o prohibició, quan així estigui previst a l’ordenament jurídic.  
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Els preceptes legals que han estat exposats fonamenten jurídicament i justifiquen 
plenament  la incoació i tramitació dels expedients per la utilització anòmala d’un 
habitatge o d’un edifici d’habitatges consistent en la seva desocupació permanent i 
injustificada (HADI). 
 
Aquesta és una prestació que a l’empara d’allò establert al Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, 
concretament en el seu article 20, és gravable amb una taxa, com veurem a 
continuació:  
 
“SECCIÓ 3a TAXES 
Subsecció 1a Fet imposable 
Article 20. Fet imposable. 
1. Les entitats locals, en els termes que preveu aquesta Llei, poden establir taxes per la 
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, així com per la prestació de 
serveis públics o la realització d’activitats administratives de competència local que es refereixin 
de manera particular als subjectes passius, els afectin o els beneficiïn. 
En tot cas, tenen la consideració de taxes  les prestacions patrimonials que estableixin les 
entitats locals per: 
A) La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local. 
B) La prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa en règim 
de dret públic de competència local que es refereix i de manera particular al subjecte 
passiu, l’afecti o el beneficiï , quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents: 
a) Que els administrats no les hagin de sol·licitar o rebre de manera voluntària. A aquests 
efectes no es considera voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats: 
Quan estigui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
Quan els béns, els serveis o les activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada 
o social del sol·licitant. 
b) Que no les presti o realitzi el sector privat, n’estigui o no establerta la reserva a favor del 
sector públic de conformitat amb la normativa vigent. 
2. S’entén que l’activitat administrativa o el servei afecta el subjecte passiu o s’hi refereix 
quan hagi estat motivat directament o indirectament  pel subjecte passiu per que les 
seves actuacions o omissions obliguin les entitats locals a dur a terme d’ofici activitats o 
a prestar serveis per raons de seguretat, salubrita t, de proveïment de la població o 
d’ordre urbanístic, o qualsevol altres .” 
 
En aquest cas tenim que una omissió del subjecte passiu en quant el seu deure de 
propietari, obliguen l’Ajuntament a actuar d’ofici, en el marc de la Llei 18/2007 i dur a 
terme una activitat administrativa de competència local que l’interessat ha de retribuir. 
 
La incoació i tramitació d’un expedient per la utilització anòmala d’un habitatge o d’un 
edifici d’habitatges HADI motivada com s’ha vist per la desocupació permanent i 
injustificada de l’habitatge o grup d’habitatges, d’acord amb el què disposa la Llei 
18/2007, del dret a l’habitatge, comporten la intervenció de personal tant tècnic com 
administratiu del Servei d’Urbanisme, amb l’objectiu de corregir aquesta situació. La 
tramitació d’un expedient HADI es pot resoldre amb la tramitació d’un sol requeriment 
de cessament de la situació anòmala detectada o pot resultar necessària la tramitació 
de diversos requeriments de cessament. 
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Fet imposable  
 
Atesa la naturalesa de l’actuació administrativa, en el marc d’allò que preveu l’article 
20 del TRLRHL, es proposa la incorporació  dins l’ Ordenança fiscal núm.3.2 (Taxa 
per Serveis Urbanístics), d’un nou supòsit de taxa, que s’articularà com segueix: 
 
En l’article 2n , ampliar l’abast del fet imposable regulat en l’apartat 5è , que prevegi la 
nova modalitat d’expedients per la utilització anòmala d’un habitatge. 
 

5.- L’activitat municipal, tan tècnica com administrativa, d’inspecció d’instal·lacions 
d’edificis, habitatges o locals, solars, activitats i obres, efectuada a instància 
particular o d’ofici, en particular aquelles en que es detecti utilitzacions i situacions 
anòmales dels habitatges, així com les ordres d’execució que se’n puguin derivar. 
 
 

Quota tributària  
 
Per tal d’incorporar la nova tarifa a l’ordenança fiscal 3.2, es proposa la modificació 
de l’article 13è, incorporant un nou apartat relatiu a la nova taxa, amb el següent 
redactat: 
 

“Article 13è.-  
 
1. Ordres d’execució, execucions subsidiàries 

 
Per cada expedient incoat d’ordre d’execució, per incompliment de 
deures legals d'ús, conservació i rehabilitació, sempre que no 
requereixin direcció facultativa ni projecte 

  169,95 € 

Per cada expedient incoat d ordre d’execució, per incompliment de 
deures legals d' ús,conservació i rehabilitació, que requereixin direcció 
facultativa, però sigui de tipologia d'obra menor 

  458,35 € 

Per cada expedient incoat d’ordre d’execució, per incompliment de 
deures legals d’ús, conservació i rehabilitació, requereixin direcció 
facultativa, però sigui de tipologia d’obra major 

  561,35 € 

Per cada ordre d’execució, o requeriment, individual posteriors per 
incompliment d’un requeriment anterior   169,95 € 

Per la tramitació de l’execució subsidiària d’obres per incompliment 
d’una ordre d’execució  12% del 

PEM 

 
2. Expedients per la utilització anòmala d’un habitatge o edifici d’habitatges 

 
Per cada expedient incoat per la utilització anòmala d’un habitatge o 
d’un edifici d’habitatges consistent en la seva desocupació permanent i 
injustificada (HADI)   

  819,18 € 

Per cada requeriment per incompliment d’un requeriment anterior de 
cessament de la utilització anòmala d’un habitatge consistent en la 
seva desocupació permanent i injustificada (HADI)   

  173,30 € 
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Criteris de capacitat econòmica: beneficis fiscals  
 
Pel què fa a l’import a satisfer, cal tenir en compte en la nova taxa criteris de capacitat 
econòmica del subjecte passiu. Ens podem trobar a col·lectius força diferenciats, com 
poden ser grans propietaris, que posseeixen un estoc d’habitatges molt ampli, i amb 
una alta capacitat econòmica, i petits propietaris que posseeixen un segon habitatge 
sense disposar, amb una capacitat econòmica molt inferior. 
 
La taxa sempre ha de preservar el principi que cal satisfer la contraprestació 
corresponent a l’activitat administrativa que l’Ajuntament haurà de dur a terme, però 
atesa la marcada diferència entre els dos col·lectius indicats, cal que les tarifes també 
reflecteixin aquesta diferència. 
 
El text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals preveu en el seu article 24è, 
apartat 4t que “per a la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en 
compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les” 
 
I reiterada jurisprudència en la matèria avala la incorporació de criteris de capacitat 
econòmica en la quantificació de les taxes, però només en un sentit: no el de justificar 
un increment per sobre de cost a determinats subjectes passius, sinó el de rebaixar la 
tarifa en determinats supòsits en que el subjecte passiu tingui una inferior capacitat 
econòmica. 
 
Així per exemple el Tribunal Superior de Justicia de Castella i Lleó. Sala Contenciosa-
Administrativa. Sentència núm. 813/2002 de 5 de juny 
 
“(...)La capacidad económica del sujeto pasivo en modo alguno sirve para cuantificar, niésta ni 
ninguna tasa, por encima del coste del servicio que se presta, criterio éste que en todo caso 
hay que respetar y, complementar, si cabe, con el de la capacidad económica, pero nunca 
eliminar. Como ya hemos expresado en otras ocasiones, tasa es un tributo retributivo del coste 
del servicio que se presta, y debe cuantificarse, para todos los sujetos pasivos, en directa 
relación con ese coste que se trata de financiar. Respetando ese criterio insoslayable, que 
impide exigir tasas en cuantías desproporcionadas a los costes de los servicios que se prestan, 
las ordenanzas pueden graduar las cuotas atendiendo a la mayor o menor capacidad 
económica de los usuarios (STS de 1 de octubre de 1994, STSJ País Vasco de 1 de diciembre 
de 1995, STSJ Cataluña de 31 de mayo de 1996, STSJ Valencia de 19 demayo de 2000. Cabe 
rebajar las cuotas e incluso dispensarlas por completo, para sujetos pasivos con escasa o nula 
capacidad económica. Pero lo que no cabe en modo alguno es repercutir el coste de la menor 
contribución de unos sujetos pasivos aumentando la contribución de otros sujetos pasivos por 
encima de su proporcional estimación de coste, so pretexto de atender al principio 
constitucional de capacidad económica. Es esta una utilización incorrecta, desviada de tan 
saludable principio, que en la vida de las tasas permite ser usado como modulador de las 
cuotas proporcionadas al coste del servicio, pero no como criterio autónomo y enervante de 
éste, pues la tasa no es un impuesto.” 
 
Com ja ha quedat exposat, en l’aplicació de la nova taxa ens trobarem amb dues 
tipologies diferenciades de subjectes passius, uns amb un ampli estoc d’immobles, 
que podríem considerar grans propietaris, i per tant amb una capacitat econòmica molt 
més alta, altres amb un patrimoni molt més reduït, petits propietaris, de molt inferior 
capacitat econòmica. 
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Per reflectir aquesta realitat, que afecta especialment la nova taxa, es proposa la 
incorporació d’una bonificació del 90% a aquells subjectes passius que tinguin un 
patrimoni net inferior als 500.000 €, i/o amb un valor dels seus béns inferior a 
2.000.000 € (d’acord amb el què preveu la llei de l’impost sobre patrimoni sobre el 
mínim exempt de la base imposable –que ha Catalunya és de 500.000 €- i sobre les 
persones obligades a presentar declaració –amb un valor dels seus béns o drets 
superior als 2 milions d’€-) 
 
Així es proposa incorporar un apartat segon a l’article 17è amb el següent contingut:  
 
 
“Article 17è.- Exempcions i bonificacions 
 
2.- S’estableix una bonificació, per raó de capacit at econòmica, del 90% en el 
pagament de les taxes relatives als expedients per la utilització anòmala d’un 
habitatge o d’un edifici d’habitatges consistent en  la seva desocupació 
permanent i injustificada (HADI), que podrà ser apl icada als subjectes passius 
que acreditin tenir un patrimoni net inferior als 5 00.000 € i béns per valor inferior 
als 2.000.000 €”  
 
 
Normes de gestió  
 
Per tal que la gestió de les taxes de l’article 13è quedi diferenciada del sistema 
d’autoliquidació existents en la resta de taxes de l’Ordenança Fiscal 3.2, es proposa la 
incorporació d’un nou apartat en l’article 18è relatiu a les Normes de gestió, amb el 
redactat següent: 
 
 

“4.- La liquidació corresponent a les taxes previstes en l'article 13è es 
practicarà en el moment en que es procedeixi  adoptar el primer requeriment o 
comunicació a l'interessat, una vegada s'hagi acabat la fase d'instrucció o període 
d'audiència necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els 
quals s'ha de dictar la resolució. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Terrassa, 2 de desembre de 2013 


