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0. INTRODUCCIÓ

HABITATGES BUITS

Lleis de cases barates de 1908, 1911 i 1921.

Estatut municipal, 1924. (Obres i serveis de les corporacions locals).

Llei del sòl de 1956.

Llei del sòl de 1975.
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1. EL MARC LEGAL

HABITATGES BUITS

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. 
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L’article 33 CE consagra el dret a la 
propietat privada, establint que el seu 
contingut ve delimitat per la seva 
funció social .
La desocupació injustificada dels 
habitatges constitueix un clar 
incompliment de la finalitat del bé i, 
per tant, de la seva funció social. 

HABITATGES BUITS

La Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les 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 i 
autonòmica, la de la promoció i gestió
dels habitatges.
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de Règim Local

Artículo 25.
(...)
d) Ordenación, gestión, ejecución y 

disciplina urbanística; promoción y gestión 
de viviendas, parques y jardines, 
pavimentación de vías públicas urbanas y 
conservación de caminos y vías rurales.

(...)

HABITATGES BUITS

Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local.

Artículo 25.
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, 

ejecución y disciplina urbanística. 
Protección y gestión del Patrimonio 
histórico. Promoción y gestión de la 
vivienda de protección pública con 
criterios de sostenibilidad financiera. 
Conservación y rehabilitación de la 
edificación. 
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L’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya de 2006 (EAC) 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.

HABITATGES BUITS

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. 
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Les derogacions de part del seu 
articulat operades per la Llei 9/2011, 
del 29 de desembre, de promoció de 
l'activitat econòmica van 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

HABITATGES BUITS

La LDH amplia les competències 
locals en matèria d’habitatge
concretament les normatives, de 
regulació i de planificació, incloses 
les fiscals, 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.
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Amb caràcter general la LDH 
reconeix de forma explícita en el seu 
article 8 les següents competències 
dels ens locals en matèria 
d’habitatge:

HABITATGES BUITS

“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.
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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.

HABITATGES BUITS

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.
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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.”

HABITATGES BUITS

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. 
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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:

HABITATGES BUITS

La competència d’expropiació forçosa 
de la propietat per incompliment del 
deure de conservació i rehabilitació que 
preveu l’article 40 LDH, 
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La competència per l’obertura 
d’expedients per utilització o 
situació anòmala dels habitatges
que preveu l’article 41 LDH, 

HABITATGES BUITS

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



15

HABITATGES BUITS

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

HABITATGES BUITS

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

HABITATGES BUITS

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)
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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.

HABITATGES BUITS

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
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“ 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”

HABITATGES BUITS

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.
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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:

HABITATGES BUITS

“ 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”
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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 
departament competent en matèria 
d'habitatge o de consum, en funció de la 
naturalesa de la sanció”

HABITATGES BUITS

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-, 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:
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• Expropiació forçosa de la propietat per 
incompliment del deure de conservació i 
rehabilitació (40 LDH)

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

• Impulsió de polítiques per a evitar les 
situacions d’infrahabitatge (44 LDH) 

HABITATGES BUITS

• Competències inspectores (108 LDH)

• Imposició de multes coercitives no 
sancionadores (113 LDH)

• Impulsió de polítiques de foment per a 
potenciar la incorporació al mercat, 
preferentment de lloguer dels habitatges 
buits o permanentment desocupats (42.1 
LDH)
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• Impulsió de mesures de foment de la 
rehabilitació d’habitatges (42.3 LDH)

• Cessió d’habitatges buits per a la seva 
gestió pública en règim de lloguer (42.4 
LDH)

• Impulsió d’altres mesures per incentivar 
l’ocupació dels habitatges i penalitzar-ne 
la desocupació injustificada, incloses les 
fiscals (42.5 LDH)

HABITATGES BUITS

• Impulsió de polítiques orientades a evitar 
la sobreocupació dels habitatges (43 
LDH). 

• Iniciació, tramitació i imposició amb 
caràcter general de les sancions 
administratives establertes per la LDH 
(130 i 131 LDH)
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L’activitat municipal es desenvoluparà en 
compliment de l’article 3.d) de la LDH, 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.”

HABITATGES BUITS

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.
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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.

(...)

HABITATGES BUITS

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.
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Decret d’abril de 2010: constitució del 
Registre de Sol·licitants d’habitatge amb 
Protecció Oficial de Terrassa.

3.191 inscripcions de demanda

HABITATGES BUITS

REGLAMENT DEL REGISTRE DE 
SOL·LICITANTS D’HABITATGE AMB 
PROTECCIÓ OFICIAL DE TERRASSA

ANNEX

Mesa de valoració i fons d’habitatges de 
lloguer social en situacions especials i 

d’emergència
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Finalitat i composició.

1. Necessitats de les persones i les unitats de 
convivència residents a Terrassa en 
situació d’exclusió residencial per motius:

– Econòmics
– D’emergència social
– Pèrdua o risc de pèrdua de l’habitatge

2. Composició del fons: habitatges de 
titularitat pública o privada que s’afectin a 
aquest destí.

HABITATGES BUITS

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.
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2. ELS EXPEDIENTS 
RELACIONATS AMB LA 
DESOCUPACIÓ DELS 
HABITATGES

HABITATGES BUITS

Expedient per 
utilització
anòmala
consistent en 
la 
desocupació
de l’habitatge 
(+ multes 
coercitives)
(art. 41.3 LDH)
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Expedient per 
utilització
anòmala
consistent en 
la 
desocupació
de l’habitatge 
(+ multes 
coercitives)
(art. 41.3 LDH)

Expedient 
sancionador
(art. 115 LDH).

Procediment 
sancionador de 
la Generalitat 
de Catalunya. 
Decret 
278/1993.

HABITATGES BUITS

Expedient per 
utilització
anòmala
consistent en 
la 
desocupació
de l’habitatge 
(+ multes 
coercitives)
(art. 41.3 LDH)

Expedient 
sancionador
(art. 115 LDH).

Procediment 
sancionador de 
la Generalitat 
de Catalunya. 
Decret 
278/1993.

Expedient  de 
declaració
d’incompliment 
de la funció
social de 
l’habitatge
(art. 5 LDH)
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Expedient per utilització anòmala
consistent en la desocupació de 
l’habitatge           
(+ multes coercitives)

FASE D’INSTRUCCIÓ

FASE D’INCOACIÓ

PROGRAMA D’INSPECCIÓ

D’HABITATGES BUITS

HABITATGES BUITS

FASE D’INSTRUCCIÓ

Primer requeriment d’ocupació immediata 
amb oferiment d’alternativa de cessió.

Advertiments:

- Incoació de l’expedient d’utilització anòmala.

- Incoació d’expedient sancionador.

- Incoació d’expedient declaració de 
d'incompliment de la funció social.

Audiència: 10 dies.
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FASE D’INSTRUCCIÓ

Primer requeriment d’ocupació immediata 
amb oferiment d’alternativa de cessió.

Al·legacions

HABITATGES BUITS

FASE D’INSTRUCCIÓ

Primer requeriment d’ocupació immediata 
amb oferiment d’alternativa de cessió.

Al·legacions

Comprovació
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FASE D’INSTRUCCIÓ

Primer requeriment d’ocupació immediata 
amb oferiment d’alternativa de cessió.

Al·legacions

Tractament Arxiu

Comprovació

HABITATGES BUITS

FASE D’INSTRUCCIÓ

Primer requeriment d’ocupació immediata 
amb oferiment d’alternativa de cessió.

Al·legacions

Tractament

Requeriment d’ocupació immediata

Arxiu

Comprovació
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FASE D’INCOACIÓ

Requeriment d’ocupació immediata

HABITATGES BUITS

FASE D’INCOACIÓ

Requeriment d’ocupació immediata

Al·legacions
Comprovació
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FASE D’INCOACIÓ

Requeriment d’ocupació immediata

Al·legacions

Tractament Arxiu

Comprovació

HABITATGES BUITS

FASE D’INCOACIÓ

Requeriment d’ocupació immediata

Al·legacions

Tractament

Reiteració + advertiments

Arxiu

Comprovació
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FASE D’INCOACIÓ

Requeriment d’ocupació immediata

Al·legacions

Tractament

Reiteració + advertiments

Arxiu

Reiteració + 1ª multa coercitiva

Comprovació

Comprovació

HABITATGES BUITS

FASE D’INCOACIÓReiteració + 1ª multa coercitiva

ComprovacióAl·legacions
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FASE D’INCOACIÓReiteració + 1ª multa coercitiva

ComprovacióAl·legacions

Reiteració + 2ª multa coercitiva

HABITATGES BUITS

FASE D’INCOACIÓReiteració + 1ª multa coercitiva

ComprovacióAl·legacions

Al·legacions

Reiteració + 2ª multa coercitiva

Comprovació
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FASE D’INCOACIÓReiteració + 1ª multa coercitiva

Reiteració + 3ª multa coercitiva

ComprovacióAl·legacions

Al·legacions

Reiteració + 2ª multa coercitiva

Comprovació

HABITATGES BUITS

FASE D’INCOACIÓReiteració + 1ª multa coercitiva

Reiteració + 3ª multa coercitiva

ComprovacióAl·legacions

Al·legacions

Reiteració + 2ª multa coercitiva

Al·legacions

Comprovació

Comprovació
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FASE D’INCOACIÓReiteració + 1ª multa coercitiva

Reiteració + 3ª multa coercitiva

ComprovacióAl·legacions

Al·legacions

Reiteració + 2ª multa coercitiva

Reiteració + advertiments

Al·legacions

Comprovació

Comprovació

HABITATGES BUITS

FASE D’INCOACIÓ
RESOLUCIÓ DE LA PRIMERA FASE DE 
TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS.
FASE D’INSTRUCCIÓ.
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PRIMER REQUERIMIENT.

I.- Dels informes obrants a l’expedient, així
com de les inspeccions, comprovacions 
registrals i cadastrals efectuades, es 
desprèn que es pot haver produït una 
utilització anòmala de l’habitatge ubicat al 
carrer ........................ doncs s’ha constatat 
que es troba desocupat de manera 
permanent i injustificada per un termini de 
més de dos anys.

HABITATGES BUITS

D’altra banda, actualment hi ha en el 
municipi de Terrassa una forta i acreditada 
demanda residencial d’habitatges en 
règim de lloguer, en particular de lloguer 
amb renda assequible, per part de 
persones o unitats de convivència amb 
ingressos baixos i moderats i supòsits 
d’especial vulnerabilitat que es veuen 
impossibilitades d’accedir al mercat 
d’habitatges lliures.
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II.- D’acord amb allò disposat a l’art. 41.3 de 
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’Habitatge, quan l’Administració té
constància que un habitatge o un edifici 
d’habitatges s’utilitza d’una manera 
anòmala o que un edifici està en 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 s’ha de dictar resolució.
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III.- Així mateix, l’art. 42.4, en concordança amb 
l’art. 3.d) de la Llei del dret a l’Habitatge, 
estableix com a mesura de foment de 
l’ocupació la possibilitat de fomentar la 
incorporació dels pisos buits al mercat, per 
mitjà de la seva cessió a l’Administració pública 
per tal que els gestioni en règim de lloguer. En 
aquest sentit, l’article 5 de la mateixa Llei 
estableix la possibilitat que l’Administració
declari l’incompliment de la funció social de la 
propietat als efectes legals que corresponguin, 
prèvia tramitació d’un expedient contradictori, 
d’acord amb el què estableix la normativa de 
procediment administratiu.
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IV.- L’article 113 de la Llei del dret a 
l’Habitatge disposa 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, quan transcorrin 
els terminis assenyalats per dur a terme 
una acció o omissió prèviament requerida. 

HABITATGES BUITS

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.
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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 euros.

HABITATGES BUITS

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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V.- A la vista dels antecedents i justificació legals 
exposats, resulta procedent instar a la propietat per tal 
que incorpori al mercat l’habitatge buit detectat, i oferir 
com a mesura de foment de les previstes a la Llei del 
dret a l’Habitatge la possibilitat de cessió del pis 
indicat a l’Administració perquè el gestioni en règim de 
lloguer, sota advertiment que en cas de manteniment 
de la situació anòmala de desocupació, es podrà
incoar el corresponent expedient per a la declaració
d’incompliment de la funció social de la propietat als 
efectes legals que corresponguin, sens perjudici de la 
imposició de les sancions i multes coercitives que 
corresponguin.

HABITATGES BUITS

RESOLC:
PRIMER.- REQUERIR a l’entitat ........, en 

qualitat de propietària de l’habitatge 
emplaçat al carrer ......., per tal que 
procedeixi a la seva IMMEDIATA 
OCUPACIÓ, mitjançant el règim d’ús que 
consideri adient.
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SEGON.- OFERIR l’alternativa a l’entitat ........,  
de cedir l’habitatge buit abans indicat, a favor 
de l’Administració perquè el pugui gestionar 
en règim de lloguer.
A tal efecte, ATORGAR a la propietat el 
termini màxim d’UN MES, a comptar de 
l’endemà de la notificació, per comunicar a 
aquesta Administració l’acceptació de 
l’oferiment de cessió de l’habitatge buit per a 
destinar-lo a lloguer, de conformitat amb allò 
establert a l’art. 42.4 de la Llei del dret a 
l’habitatge.
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TERCER.- ADVERTIR que un cop transcorregut el 
termini indicat en l’anterior acord sense que la 
propietat hagi procedit a la immediata ocupació de 
l’habitatge o alternativament l’hagi posat a 
disposició de l’Administració perquè el gestioni en 
règim de lloguer, s’incoarà el corresponent 
expedient per la utilització anòmala de l’habitatge i 
es podrà incoar també expedient per a la 
declaració de l’incompliment de la funció social de 
la propietat als efectes legals que corresponguin, 
prèvia tramitació d’un expedient contradictori, 
d’acord amb el què estableix la normativa de 
procediment administratiu, i en concordança amb 
allò previst a la Llei del Dret a l’Habitatge.
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QUART.- ADVERTIR, així mateix, que la 
desocupació permanent dels habitatges 
constitueix una infracció tipificada com a 
molt greu segons la Llei del dret a 
l’Habitatge, amb multes que poden arribar 
fins a 900.000 €, sens perjudici de la 
imposició de multes coercitives per un 
import màxim del 20% de la indicada 
quantia, i fins a un màxim de tres, en cas 
d’incompliment d’allò requerit dins els 
terminis assenyalats.
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CINQUÈ.- NOTIFICAR el contingut del 
present acord a la propietat per tal que, en 
el termini màxim de DEU DIES hàbils, a 
comptar de l'endemà de la notificació, 
pugui presentar els documents i 
justificacions que considerin adients. 
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RESOLUCIÓ DE LA SEGONA FASE DE 
TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS. FASE 
D’INCOACIÓ.

HABITATGES BUITS

SEGON REQUERIMENT.
RESOLUCIÓ:
I.- Per mitjà de la Resolució núm... de ... de ... de ... es 

va requerir a l’entitat ..., en qualitat de propietària de 
l’habitatge emplaçat al CA ... per tal que procedís a la 
seva immediata ocupació, mitjançant el règim d’ús 
que considerés adient.
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• II.- La indicada Resolució va ser degudament 
notificada a l’entitat destinatària i dins el termini 
d’audiència concedit ha presentat un escrit 
d’al·legacions, pel que sol·licita que es deixi 
sense efecte l’expedient iniciat atès que:

• -
• En relació amb els arguments al·legats cal 

posar de manifest que:
• -

HABITATGES BUITS

Vist el contingut de les al·legacions presentades 
i el resultat de las comprovacions i inspeccions 
realitzades, s’ha de donar per conclosa la fase 
preliminar practicada, necessària per verificar 
que l’habitatge objecte del present expedient es 
troba efectivament en la situació d’utilització
anòmala per desocupació permanent i 
injustificada per un termini de més de dos anys, 
situació que obliga a l’Administració a l’obertura 
formal del corresponent expedient per utilització
anòmala de la propietat.
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• RESOLC:
• PRIMER.- DESESTIMAR, pels motius 

exposats en l’epígraf II de la present 
resolució, les al·legacions presentades en 
data ... de ... de ... per l’entitat ... en relació
amb la Resolució núm. .... de ... de ... de 
... la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de 
Planificació Urbanística i Territori del 
Ajuntament de Terrassa recaiguda en 
l’expedient HADI .../2013 relatiu a 
l’habitatge emplaçat al  ……..

HABITATGES BUITS

SEGON.- INCOAR expedient per la 
utilització anòmala de l’habitatge referit a 
l’anterior acord, segons allò disposat a 
l’article 41.3 de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre del dret a l’Habitatge
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TERCER.- REQUERIR a la indicada entitat 
per a que en el termini màxim de DEU 
DIES procedeixi a la OCUPACIÓ de 
l’habitatge referit a l’anterior acord, 
mitjançant el règim d’ús que consideri 
adequat.
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QUART.- ADVERTIR que en cas 
d’incompliment d’allò ordenat s’imposaran 
multes coercitives per un import màxim del 
20% de la multa sancionadora referida a 
continuació per a les infraccions molt 
greus, fins un màxim de tres.



49

HABITATGES BUITS

ADVERTIR així mateix que en cas 
d’incompliment d’allò ordenat es podrà incoar 
també el corresponent expedient sancionador 
amb multes que poden arribar fins als 900.000 
€, pels fets presumptament constitutius de la 
infracció molt greu tipificada a l’article 123.1.h) 
de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge 
consistent en el manteniment de la 
desocupació de l’habitatge de referència, 
després d’haver adoptat l’Administració les 
mesures establertes pels apartats de l’1 al 5 
de l’article 42 de la Llei.

HABITATGES BUITS

I ADVERTIR finalment que en cas 
d’incompliment d’allò ordenat, es podrà
incoar el corresponent expedient per a la 
declaració de l’incompliment de la funció
social de la propietat als efectes legals 
que corresponguin, prèvia tramitació d’un 
expedient contradictori, d’acord amb el 
que estableix la normativa de procediment 
administratiu, i en concordança amb allò 
previst a la Llei del dret a l’habitatge. 
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CINQUÈ.- GIRAR a l’entitat afectada el 
pagament de la quantitat de 819,18€ en 
concepte de taxa per la incoació i 
tramitació de l’expedient previst a l’article 
41.3 de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre del dret a l’habitatge, relatiu a la 
utilització anòmala d’un habitatge o grup 
d’habitatges consistent en la seva 
desocupació permanent i injustificada, 
d’acord amb allò disposat als articles 5, 
13, 17 i 18 de la vigent Ordenança Fiscal 
núm. 3.2 (Taxa per Serveis Urbanístics).

HABITATGES BUITS

FASE D’INCOACIÓ
RESOLUCIÓ AMB MULTA COERCITIVA
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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, quan transcorrin els 
terminis assenyalats per dur a terme una 
acció o omissió prèviament requerida. 

HABITATGES BUITS

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
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• “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.
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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.
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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.
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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.”
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Així doncs l’import màxim de la multa 
coercitiva no sancionadora per 
l’incompliment del termini assenyalat que 
es podria imposar és de 180.000 €, 
corresponent al 20% dels fins a 900,000€
amb que es poden sancionar les 
infraccions molt greus, entre les quals es 
troba 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 LDH
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Això no obstant, per aplicació del principi 
de competència l’import màxim de la 
sanció que podria imposar l’Ajuntament de 
Terrassa per ser un municipi de més de 
100.000 habitants és de 500.000 (article 
131 LDH). En conseqüència, l’import
màxim de la multa coercitiva que aquest 
Ajuntament pot arribar a imposar es de 
100.000 €. 
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En atenció al fet que es tracta del primer 
incompliment que s’ha produït del termini 
assenyalat per a procedir a l’ocupació de 
l’habitatge, des de la incoació de 
l’expedient i després d’haver donat 
compliment als tràmits d’audiència 
concedits, es proposa que s’imposi la 
multa coercitiva en un import de 5.000 €.

HABITATGES BUITS

PROPOSTA DE GRADUACIÓ
Al primer incompliment de l’ordre: una 
multa coercitiva de 5.000 € corresponent 
a un 1% de 500.000 € que és l’import
màxim de la sanció que per competència 
pot imposar l’Ajuntament de Terrassa 
per infraccions molt greus en matèria de 
qualitat del parc immobiliari.
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3.  NOVA TAXA PER LA TRAMITACIÓ
D’EXPEDIENTS D’HABITATGES BUITS 
(HADI).

HABITATGES BUITS

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:
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B) La prestació d’un servei públic o la 
realització d’una activitat administrativa 
en règim de dret públic de competència 
local que es refereixi de manera 
particular al subjecte passiu, l’afecti o 
el beneficiï , quan es produeixi qualsevol 
de les circumstàncies següents:

HABITATGES BUITS

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, salubritat, de 
proveïment de la població o d’ordre 
urbanístic, o qualsevol altres.”
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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 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.
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La taxa es genera 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).
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“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.
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El cost 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. 
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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.

HABITATGES BUITS

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 €.



61

HABITATGES BUITS

“Article 17è.- Exempcions i bonificacions
2.- S’estableix una bonificació, per raó de 

capacitat 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 aplicada als subjectes passius 
que acreditin tenir un patrimoni net inferior 
als 500.000 € i béns per valor inferior als 
2.000.000 €”
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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 del 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.
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4. ESTAT DE 
TRAMITACIÓ DELS 
EXPEDIENTS

HABITATGES BUITS
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1.- PENDENT D’INSPECCIÓ DE COMPROVACIÓ D’INFORMACIÓ APO RTADA PER PART DE LES ENTITATS ( 24).

2.- CITACIÓ COMPLETACIÓ D’INFORMACIÓ APORTADA ( Al·legen SAREB i no aporten acreditació: 25 ).

3.- 2ª NOTIFICACIÓ X CANVI NOM ENTITAT ( 0).

4.- ARXIU  (116).

5.- ESTIMAR AL·LEGACIÓ I ARXIU ( 264).

6.- ESTIMAR AL·LEGACIÓ I ARXIU PROVISIONAL, AMB CONTR OL TERMINI (18).

7.- CEDITS SAREB (7).

8.- CEDITS FONDO SOCIAL DE LA VIVIENDA ( 95).

9.- DESESTIMAR + OE REFORMA (1).

10.- DESESTIMAR + OE ENDERROC (11).

11.- DESESTIMAR I INCOAR I REQUERIR (100).

12.- INCOAR I REQUERIR (162).

13.- DESESTIMAR I REITERAR (9).

14.- REITERAR I 1 ª MULTA COERCITIVA ( 3).

HABITATGES BUITS
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5. IDENTIFICACIÓ DELS 
HABITATGES BUITS. 
PROGRAMA 
D’INSPECCIÓ.

HABITATGES BUITS
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Buides per any de antigüetat de cadastre filtrat
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361 422
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1.205

222 165
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1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

abans
1961
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1970
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2002
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Buides segons any de cadaste

Buides segons any de cadaste ús V BDC
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 Buides 
segons any 
de cadaste 

Buides 
segons any 
de cadaste 
ús V CGC

TOTAL TAXA 94.448         Total BDC 92.645         
13.522         14,32% 10.117         10,92%

En snu 47                En snu 40                

En Urbanitzable 5                  
En 
Urbanitzable 4                  

Enderroc 74                Enderroc 64                
Inversion OM 595              Inversion OM 494              
Publica 646              Publica 282              
Rustica 2                  Rustica 1                  

14.891         15,77% 11.002         11,88%
TOTAL TAXA 94.448         Total BDC 92.645         

HABITATGES BUITS

11.002 14.891 

0,05%6 0,15%23 2012

1,35%148 1,79%266 2011

3,97%437 4,36%649 2010

4,45%490 5,52%822 2009

3,77%415 5,26%783 2008

4,04%444 5,51%821 2007

2,94%324 3,20%476 2006

2,26%249 2,47%368 2005

1,51%166 1,68%250 2004

2,08%229 2,46%367 2003

11,38%1.252 14,67%2.184 1983-2002

17,02%1.872 14,83%2.209 1971-1982

16,42%1.807 13,37%1.991 1961-1970

28,75%3.163 24,73%3.682 abans 1960

cadastretaxa de residus
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Londres durant el primer terç del segle XIX. Gustav Doré
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6. FONS D’HABITATGES DE 
LLOGUER SOCIAL EN 
SITUACIONS 
D’EMERGÈNCIA.
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2. Situacions emparades

a) Exclusió residencial provocada per privació
de l’habitatge principal per sentència ferma, o 
risc de perdre’l degut a situació de 
sobreendeutament derivada d’una pèrdua 
d’ingressos important.

b) Emergència provocada per l’obligació
d’abandonar l’habitatge per raons de: 
violència de gènere, adjudicació judicial en 
casos de ruptura de convivència, amb 
insuficiència greu de recursos.

HABITATGES BUITS

3. Requisits:

a) Situacions emparades recollides en el 
reglament.

b) Inscrit en el registre de sol·licitants 
d’habitatge de protecció oficial.

c) Residència mínima acreditada:3 anys.
d) No disposar de cap immoble.
e) Ingressos inferiors a 2,10 l’IRSC
f) No incapacitat per contractar Major 

d’edat o emancipat.
g) (dret civil)
h) No haver deixat un habitatge públic 

i/o arrendat amb deutes pendents.
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4. Procediment d’adjudicació.

• De forma directa per part de 
l’òrgan gestor, amb l’informe 
vinculant de la Mesa tècnica de 
valoració.
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5. Procediment de derivació.

• Habitatges de propietat privada del 
fons, seran llogats per la propietat.

• Llista de derivació, seguiment per 
part de la Mesa tècnica de valoració.
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6. Mesa tècnica de valoració

1. Òrgan col·legiat.
Composició: màxim 7 membres

designats per Resolució del/de T.A. De 
polítiques socials d’habitatge.

Ampliable fins a 9 membres en cas de 
representació d’altres organismes 
promotors públics d’habitatges.

2. Reunions: quan hi hagi disponibilitat 
d’habitatges per adjudicar.
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7. Valoració

• Procediment instruït per l’Ajuntament 
de Terrassa, cada cop que hi hagi 
habitatges disponibles.

• Comprovació de la documentació
presentada i valoració de les 
situacions personals i familiars.
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8. Barem de puntuació

I.- Nivell d’actuació.
• 1. Risc de pèrdua d’habitatge, procés 

d’execució hipotecaria o 
sobreendeutament de lloguer:         
5 punts.

• 2. Altres situacions d’emergència: 3 
punts.
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II.- Econòmic.

• Ingressos fins a 0,93 vegades 
l’IRSC:  

2 punts.

• Entre 0,94 i 2,10 vegades l’IRSC: 
1 punt.
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• Famílies monoparentals (pensions 
alimentàries):                2 punts.

• Violència de gènere:       2 punts.
• Discapacitat (més del 33%): 

2 punts.
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IV. Valoració d’habitatge

Pèrdua d’habitatge:

• Entre 3 i 5 anys (lloguer o hipoteca):    1 punt

• Entre 5 i 10 anys:                               2 punts

• Més de 10 ants:                                  3 punts
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V. Manca d’habitatge

Per separació o divorci,...

• Mesures provisionals:            1 punt.

• Sentència:                            2 punts.
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VI.- Altres circumstàncies

Antiguitat d’empadronament:

• De 3 a 6 anys:             1 punt
• De 7 a 9 anys:             2 punts
• De 10 en endavant:     3 punts
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9. Informe de la mesa

• La Mesa és l’òrgan competent per a 
examinar les valoracions i formular 
l’informe d’adjudicació d’habitatge 
públic o validar la llista de derivació
d’habitatge privat.
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10 Comunicació

• 20 dies a la persona interessada.
• 1 mes a l’òrgan gestor.

• Règim d’adjudicació: arrendament, o 
règim d’ús i habitació
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11. Preu del lloguer

• La mesa podrà acordar reduccions 
del lloguer o ajuts concrets per al 
pagament del lloguer, considerant 
els ingressos d ela persona.

• Les reduccions es revisaran un cop 
l’any.
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12. Extinció, resolució i renovació.

Extinció del contracte:

A) finalització del termini convingut.
B) Falsetat en les condicions d’exclusió residencial.
C) Incompliment sobrevingut dels requisits.
D) Renúncia de la persona adjudicatària.
E) Renovació contractual segons procediment 

ordinari d’accés a l’habitatge


