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I. CONSULTA (DELIMITACIÓ DE L OBJECTE DEL PRESENT 

DICTAMEN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA.-  Es formula per l´Ajuntament de Terrassa requeriment per l´emissió 

d´un dictamen jurídic relatiu a les possibilitats i requisits legals que té respecte 

dels habitatges buits o desocupats de propietat privada situats en el seu terme 

municipal, en protecció de l´interès general i dels drets dels ciutadans. 
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 II. ANTECEDENTS 

 

PRIMER.- Realitat social  

 

Abans d´inciar els fonaments jurídics d´aquest dictamen, en aquest apartat 

analitzarem el context fàctic i social de la ciutat de Terrassa en relació a 

l´objecte del dictamen, per tal de disposar d´elements per a utilitzar un dels 

canons hermenèutics contemplats a l´art. 3.1 del Codi Civil en relació a la 

legislació vigent, consistent en concret en interpretar les normes segons “(...) la 

realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”.  

 

De conformitat amb la jurisprudència del Tribunal Suprem espanyol (que 

complementa l´ordenament jurídic d´acord amb l´art. 1 del Codi Civil) aquest 

criteri d´interpretació legal ha de ser tingut en compte, donat que com 

assenyala la sentència de 18 de desembre de 1997:  

 

«El art. 3.1 del Código Civil] contiene sólo una llamada a la profundización en el 

conocimiento de la realidad social para descubrir mejor el espíritu y finalidad de 

[las normas]» 

 

El coneixement de la realitat social de Terrassa pot tenir especial interès en la 

interpretació dels conceptes jurídics indeterminats de la llei del dret a 

l´habitatge, com veurem després1. 

 

Aquest coneixement de la realitat social es basa en la documentació aportada 

per l´Ajuntament de Terrassa, així com en informes, estudis i notícies que 

l’analitzen. 

 

                                                 
1 En aquest sentit, PÉREZ ÁLVAREZ, M. A., Realidad Social y Jurisprudencia. Diez Tesis sobre 
la realidad social en cuanto canon de interpretación de las normas, Colex, 2005, pág. 169 
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SEGON.- Les actuacions de l´Ajuntament de Terrassa en relació a 

l´habitatge buit o desocupat 

 

De conformitat amb la documentació aportada per l´Ajuntament i la informació 

verbal facilitada en dues reunions mantingues, l´Ajuntament de Terrassa ha 

inserit les polítiques d´habitatge en el marc de les necessitats socials creant el 

Servei de Polítiques Socials d´Habitatge i abordant l´habitatge des d´una 

perspectiva global, treballant de manera transversal amb diferents serveis 

municipals (Societat Municipal d´habitatge, Serveis d´urbanisme, Serveis 

Socials, Serveis Tributaris, Serveis de Ciutadania i Seguretat Ciutadana, per 

exemple).  

 

Mitjançant un treball intens i de llarga durada, l´Ajuntament ha desplegat 

accions al llarg dels darrers anys per a donar resposta als greus problemes 

d´habitatge existents a la ciutat, i als que després ens hi referirem. En el marc 

d´aquesta política pública, ha procedit a recollir dades sobre el nombre 

d´habitatges buits en la ciutat i el nombre de persones que es troben en 

situació de vulnerabilitat residencial. Amb la intenció de dinamitzar el parc 

d´habitatges buits ha creat un fons de lloguer social i ha mantingut contactes 

amb les entitats financeres per tal que es puguin posar els pisos buits o 

desocupats a disposició de qui té necessitats d´habitatge assequible, 

mitjançant un lloguer d´aquestes característiques. 

 

El resultat d´aquests contactes ha estat decebedor. D´acord amb les 

informacions facilitades per l´Ajuntament, en alguns casos s´han posat a 

disposició de l´Ajuntament béns que no estan en condicions d´habitabilitat  i fins 

i tot de salubritat. Sovint s´incompleixen els acords en el nombre d´habitatges 

compromesos, tant en quant la quantitat com en el calendari i l´estat. 

Majoritàriament, hi ha compromís per a posar a disposició habitatges per a 

situacions d´emergència puntual, però no en un volum rellevant que permetin 

donar resposta a la realitat existent i establir un protocol d´actuació.  

 

Les justificacions per aquest comportament de les entitats financeres són 

diverses: entre d´altres motius, s’al·lega que els habitatges no es volen posar 
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en lloguer sinó en venda i que es troben en mal estat. En altres casos, hi ha 

entitats financeres que no volen acceptar persones que hagin realitzat una 

dació en pagament amb anterioritat. 

 

D´acord amb l´anàlisi del creuament de les dades de que es disposen una 

primera estimació municipal situa el número d´habitatges buits a Terrassa al 

voltant d´11.000, essent 1343 d´aquests propietat d´entitats financeres. 

 

Per la seva banda, l´Instituto Nacional de Estadística va elaborar el 2011 els 

cens de població i habitatge. D´acord amb aquestes dades oficials, a Espanya 

hi ha 3,4 milions d´habitatges buits, dels quals, segons algunes informacions 

periodístiques, uns 800.000 estarien en mans d’entitats financeres2. Catalunya 

en el seu conjunt té 448.356 habitatges buits (13 de cada 100 existents), 

mentre Terrassa té (amb més de 200.000 habitants i més de 100.000 

habitatges) un 15,6% d´habitatges buits3. 

 

El propi legislador estatal va xifrar, respecte als habitatges nous a tot el territori 

espanyol, en 723.043 els que són buits (Preàmbul de la Llei 8/2013, de 26 de 

juny, de rehabilitació, regeneració i renovació).  

 

                                                 
2 Diari El País, de 3 de gener de 2014, segons informació proporcionada per l´autora de 
l´article, la senyora Ivanna Vallespín. 
3Dades disponibles a http://www.ine.es/prensa/np775.pdf (llevat que es digui quelcom en 
contrari, tots els vincles són vigents amb data 31 de gener de 2014) 



 9 

TERCER.- La problemàtica dels habitatges buits a Te rrassa: (in) seguretat, 

(in) salubritat,  ornat públic. 

 

D´acord amb les informacions disponibles per l´Ajuntament, els pisos buits 

generen diverses situacions de risc que comprometen l´interès general, 

causant autèntics problemes d´ordre públic, entesa aquesta expressió com 

s´ha fet tradicionalment al Dret públic europeu, és a dir, com a problemes de 

seguretat, salubritat i ornat. El resum que s´ofereix a continuació es deriva del 

treballs social efectuat durant 2012 i 2013 en 308 comunitat de veïns. 

 

Així, els pisos buits generen un risc d´ocupació il·legal de l´immoble, amb el 

patiment de la resta de veïns de l´edifici, pel que això pot significar (punxada de 

llum per part dels possibles esquàters, amb el subsegüent risc d´incendi, 

acumulació d´objectes, usos inadequats com festes, trobades, consum de 

drogues, realització de necessitats físiques, etc). D´igual manera, es tenen 

registrades diverses incidències que han necessitat la intervenció de la policia. 

 

A més, es documenta l´existència de pisos buits de titularitat d´entitats 

financeres en els que un cop produïda l´execució hipotecària el propietari no 

neteja l´habitatge i no tanca bé els accessos al mateix (finestres, etc) pel que hi 

entren coloms, rates i es produeixen plagues (paneroles, xinxes...), males olors, 

etc. La manca de manteniment provoca fuites d’aigua, filtracions, humitats, etc. 

 

D´igual manera, els titulars de pisos buits, es comprova en diverses ocasions, 

no assisteixen a les reunions de la comunitat de veïns, generant el seu 

absentisme problemes quotidians que generen malestar social (torns de neteja, 

etc) i de vegades no paguen les quotes (ja s´ha fet la reclamació vinculada a 

110 pisos buits, havent-se recuperat pel moment uns 40 mil euros). 
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QUART.- Els pisos buits en el context de la crisi h abitacions existent: 

execucions hipotecàries, segregació urbana, persone s sense llar, 

suïcidis.  

 

Aquesta situació breument exposada s´insereix en un context de gran nombre 

d´execucions hipotecàries. En concret, Terrassa lidera a Catalunya les 

execucions hipotecaries d´acord amb una anàlisi oferta per la Diputació de 

Barcelona4. Terrassa ha tingut entre 2007 i 2012 un total de 3868 execucions 

hipotecàries, el que la situa en relació amb la seva posició al front de tots els 

municipis, per sobre de les 13 execucions per cada 1000 habitants. 

 

D´altra banda, l´existència de pisos buits contribueix a exacerbar els problemes 

urbans i la segregació urbana quan aquests pisos, com succeeix en diversos 

casos a Terrassa, es troben en barris fortament segregats residencialment. La 

segregació urbana a Terrassa ha estat ja objecte d´estudis acadèmics 

empírics, com el realitzat per GARCÍA-ALMIRALL, FULLAONDO i FRIZZERA, 

en el marc de l´àmbit metropolità de Barcelona. Aquests autors han mostrat la 

seva preocupació davant d´aquest fenomen, assenyalant que: 

 

 “En la actualidad, las tensiones sociales que existen en algunos de estos 

barrios son innegables.(…). Nos encontramos, por lo tanto, frente a un 

problema de exclusión social urbana, con el componente añadido de la 

etnicidad, que obliga a un replanteamiento de las políticas que se aplican en la 

actualidad…”5. 

 

A més, a Terrassa es constata una intensificació de la problemàtica de les 

persones sense llar, comuna a l’àrea metropolitana6, i també ha experimentat la 

                                                 
4 DIPUTACIÓ DE BARCELONA,  OBSERVATORI LOCAL D´HABITATGE, Revista digital 
Apunts d´Habitatge, gener de 2014, consultable a:  
http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=2f9c05bb-48cc-4dbe-abc2-
6433afc95474&groupId=479934  
5 GARCÍA-ALMIRALL, FULLAONDO i FRIZZERA, “Inmigración y espacio socio-residencial 
en la Región Metropolitana de Barcelona”, Ciudad y territorio Estudios Territoriales (publicación 
del Ministeri de Foment), XL (158) 2008, pàg. 741, consultable a: http://147.83.165.148/wp-
icyv/wp-content/uploads/2011/06/13_CyTET-158-06.pdf  
6 Veure referències al Diari de Terrassa (http://www.terrassanoticies.com/qui-acull-els-sense-
sostre/ ) i la informació proporcionada per Creu Roja  
(http://crisi.creuroja.org/printBoletin.asp?id_cat=426&tipo=A&orig=W ) 
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seva penosa quota de suïcidis vinculats amb problemes residencials, un drama 

personal i social terrible, com ha posat en relleu el President de la Comisión 

Nacional de Psiquiatría 7 

 

CINQUÈ.- Ressò internacional de la problemàtica de l´habitatge buit 

 

Per finalitzar aquests antecedents, cal destacar que la problemàtica de 

l´habitatge buit, en general i a Espanya, ha tingut un ampli ressò en l´àmbit 

internacional.  

 

Diversos països fa anys que estan desenvolupant polítiques públiques actives 

per a mobilitzar el parc d´habitatges privats buits (com després veurem). El 

propi Parlament europeu, en la seva resolució d´11 de juny de 2013 sobre 

l´habitatge social a la Unió Europea fa aquesta crida: 

 

“Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que 

adopten medidas eficaces e incentivadoras, basándose en análisis 

prospectivos de la necesidad de viviendas, para luchar contra la existencia de 

viviendas vacías de larga duración, en especial, en las zonas con tensiones, 

para luchar contra la especulación inmobiliaria y movilizar esas viviendas para 

convertirlas en viviendas sociales”8 

 

Pel que fa al cas espanyol en concret, el Relator de Nacions Unides sobre 

habitatge va elaborar al 2008 un informe oficial sobre la situació de l´allotjament 

                                                 
7Així es pronuncia a una entrevista publicada al diari La Vanguardia  
(http://www.lavanguardia.com/vida/20130322/54370475508/gomez-beneyto-relacion-suicidio-
desahucio-evidente.html) 
Sobre suicidis i crisi d´allotjament, vegeu:  
http://wiki.15m.cc/wiki/Lista_de_suicidios_relacionados_con_desahucios o 
http://losdesahuciosmatan.wordpress.com 
 
 
 
 
8 Resolució del Parlament de la Unió Europea d´11 de juny de 2013 sobre l´habitatge social a la 
Unió Europea  
Consultable a: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-
2013-0246&language=ES  
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a Espanya, en el que després de dedicar diverses pàgines al problema de 

l´habitatge buit  assenyalà en les seves conclusions i recomanacions que: 

 

“101. Hay una necesidad urgente de aumentar la oferta de viviendas de alquiler 

mediante la construcción de viviendas de alquiler más asequibles, la utilización 

más intensiva de los edificios vacíos y la consolidación de un parque de 

viviendas de alquiler gestionado con fondos públicos para atender a la 

demanda de la población de bajos ingresos y garantizar a los inquilinos la 

seguridad de los contratos de arrendamiento”9. 

                                                 
9 Consultable a  
http://www.urcosos.net/articulos/000_onuvivienda/informe_final_onu_vivienda_esp.pdf  
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III.-FONAMENTS JURÍDICS 

 

En aquests fonaments jurídics quan es faci referència a la llei del dret a 

l´habitatge,  es farà servir la versió vigent de la llei del dret a l´habitatge de 

Catalunya. La llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge va ser 

modificada per la llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat 

econòmica10. 

 

D´igual manera, en els mateixos es faran servir la resta de fonts del dret 

relatives a l´habitatge existents i la jurisprudència recaiguda, que complementa 

l´ordenament jurídic, d´acord amb l´art. 1 del Codi Civil. 

 

També es tindrà present el Dictamen emès pel Consell Consultiu de la 

Generalitat de Catalunya (BOPC, núm. 177, dimecres 5 de desembre de 2007) 

durant la tramitació del projecte de llei del que després seria la llei del dret a 

l´habitatge. 

 

Finalment, malgrat la doctrina no sigui font del dret, com és sabut, es tindrà en 

compte també aquesta per la rellevància que té per una correcta interpretació 

de l´ordenament jurídic de conformitat amb l´art. 3.1 del Codi Civil11, 

especialment l’únic comentari complet a la llei del dret a l´habitatge de 

Catalunya que, llevat error u omissió, existeix12. 

 

                                                 
10El text consolidat de la llei del dret a l´habitatge després d´aquesta modificació es troba 
disponible al Portal Jurídic de Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
(http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1
a0/?action=fitxa&documentId=473076) 
11 “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de 
ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas” 
12 Ens referim a PONCE SOLÉ, J. i SIBINA TOMÀS, D., El Derecho a la vivienda en el Siglo 
XXI: Sus relaciones con la ordenación del territorio y el urbanismo. Con un análisis específico 
de la Ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, en su contexto 
español, europeo e internacional, Marcial Pons, 2008, amb 856 pàgines 
(http://www.marcialpons.es/libros/el-derecho-de-la-vivienda-en-el-siglo-xxi-sus-relaciones-con-
la-ordenacion-del-territorio-y-el-urbanismo/9788497685917/ ) 
Aquest llibre ha estat objecte d´una recensió a la Revista de Administración Pública, núm. 180, 
setembre-desembre 2009  
(http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=683&IDA=276
30 ) 
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PRIMER.- L´habitatge buit o desocupat, el dret a l´ habitatge i el dret a la 

ciutat: la cohesió social 

 

La existència d´habitatges buits o desocupats en els termes que hem vist en els 

antecedents suposa (a) un dany pel dret a l´habitatge previst en diversa 

normativa internacional i nacional (art. 47 CE, art. 26 EAC), (b) així com pels 

drets interconnectats amb aquest (com ara el dret a la integritat física i moral 

(art. 15 CE, el dret a la intimitat personal i familiar, art. 18 CE, el dret a la 

igualtat, art. 14 o el dret al medi ambient, art. 45 CE), i també pot tenir impactes 

en relació a altres drets i problemàtiques urbanes, com ara la segregació 

escolar i el dret a l´educació, art. 27 CE, la segregació religiosa i el dret a la 

llibertat religiosa (art. 16 CE) i el crim urbà i la seguretat personal13.  

 

(a) Si es manté una porció considerable d´habitatges fora del mercat, sigui de 

manera concertada - el que pot suposar fins i tot haver de fer front a 

responsabilitats penals, com veurem - o no, el cert és que l´oferta d´habitatges 

es redueix i per tant les possibilitats de trobar allotjament en ciutats com 

Terrassa, i de trobar-lo assequible (donat el joc alterat de l´oferta i la demanda), 

es redueixen notablement. 

 

(b) D´altra banda, com ja hem dit, la problemàtica dels habitatges buits o 

desocupats no ha de veure’s només des d´una perspectiva micro, és a dir, de 

pis en pis, sinó també des d´una perspectiva macro o sistèmica. Milers de pisos 

buits en una ciutat significant un impacte notable sobre el teixit urbà, sobre la 

convivència veïnal, sobre la configuració dels barris, en definitiva, sobre la 

cohesió social.  

 

                                                 
13 Sobre el reconeixement del dret a l´habitatge en convenis internacionals que vinculen al 
Regne d´Espanya i per tat a les autoritats competents en la matèria, inclòs l´Ajuntament de 
Terrassa, PONCE SOLÉ, J., “El derecho a la vivien. Nuevos desarrollos normativos y 
doctrinales y su reflejo en la ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la 
vivienda”, a PONCE SOLÉ, J. i SIBINA TOMÀS, D., El derecho a la vivienda..., op.cit., pp. 65 i 
ss. 
En relació a la interconnexió entre drets i l´impacte de la manca d´habitatge assequible i la 
concentració de població amb determinats perfils ens certes àrees urbanes, vegis en la mateixa 
obra les pp. 129 i ss. 
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La cohesió social ha estat definida per la llei del dret a l´habitatge en el seu art. 

3, lletra n com: 

 

“n) Cohesió social, des de la perspectiva de l'habitatge: el conjunt de 

condicions constructives i d'atribució dels habitatges que permeten la diversitat 

social sobre el territori, mitjançant l'existència d'un parc d'habitatges a preu 

assequible suficient per a tots els segments de població i la fixació de criteris 

d'adjudicació dels habitatges protegits que evitin la segregació espacial. La 

cohesió social comporta la barreja de l'ús residencial amb altres usos 

urbanístics i la barreja dels habitatges amb protecció oficial amb els altres 

habitatges, tant en els nous desenvolupaments urbanístics com en els 

processos de renovació urbana. Si l'habitatge és en un nucli de població, és 

també condició de cohesió social que tingui un entorn urbanitzat, accessible per 

a tothom, independentment de la diversitat de capacitats funcionals, i equipat, 

en els termes i amb les condicions que estableixen la legislació i la planificació 

territorials i urbanístiques. Aquest entorn ha de fer possible la mobilitat, les 

relacions socials i laborals i l'accés als serveis bàsics per a garantir l'efectivitat 

dels drets i deures constitucionals i estatutaris » 

 

Per la seva banda, l´art. 16, lletra d de la llei estableix la següent directriu pel 

planejament urbanístic: 

 

“d) S'ha de vetllar per garantir el dret de tots els habitants a gaudir de 

condicions de vida urbana i d'hàbitat que afavoreixin la cohesió social i per 

assegurar en cada nucli la coexistència de l'ús residencial amb altres usos i la 

diversitat de tipus d'habitatge.” 

 

Aquests preceptes legals avancen en la direcció del que internacionalment es 

coneix com a dret a la ciutat. El Consell Consultiu en el seu dictamen esmentat 

s’hi va referir (la negreta és nostre): 
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“Actualment, l’habitatge s’entén no solament com un necessari suport físic per 

ésser ocupat, sinó també com un dret de la persona vinculat a unes 

determinades condicions de l’entorn urbà. Altrament dit, el dret a l’habitatge 

digne i adequat s’entén des d’una perspectiva més àmplia, per la qual el seu 

reconeixement constitucional és posat en relació també amb d’altres drets de la 

persona (com és el cas del dret a la salut i al medi ambient), o amb drets que 

en alguns casos són també de caràcter fonamental (com és el cas del dret a la 

intimitat en els supòsits d’emissió de sorolls que ultrapassin determinats nivells 

que l’Administració considera com a no tolerables).  

 

Aquest abast més ampli del dret a l’habitatge ha estat teoritzat en el dret 

comparat, entre d’altres, per la doctrina administrativista francesa quan per 

definir-lo es refereix a l’habitatge com el dret a «l’hàbitat», entès com un àmbit 

de la vida de la persona que es correspon no solament amb l’espai físic de 

l’immoble habitat que ocupa una part de sòl, sinó també amb l’entorn urbà i 

social. En aquest sentit, es parla del dret a la ciutat, qu e com a tal es troba 

recollit a l’anomenada Carta europea de salvaguarda  dels drets humans 

de 2000, que ha estat subscrita per diverses ciutat s espanyoles i 

catalanes, entre d’altres, Barcelona, que la ratifi cà per un Acord del 

plenari del seu Ajuntament de 21 de juliol de 2000 14.  

 

La doctrina iuspublicista espanyola no ha estat aliena tampoc a aquesta nova 

percepció, en la qual s’ha sostingut una concepció de l’habitatge com una unitat 

però inclosa en el seu entorn immediat, en el qual el medi urbà constitueix un 

marc existencial i una forma de vida. Per aquesta raó, el grau de dignitat i 

d’adequació de l’habitatge no solament ha de ser exigit de la unitat habitatge, 

sinó també del seu entorn immediat. La lògica conseqüència d’aquest 

plantejament és que el dret a l’habitatge digne i adequat condueix de forma 

ineluctable a una determinada regulació de l’urbanisme i de l’ordenació del 

territori els quals, al capdavall, són els àmbits on realment es pot fer efectiu el 

dret derivat dels articles 47 CE i EAC i 26 del mateix EAC.  

                                                 
14 Terrassa també ha subscrit la Carta europea de salvaguarda dels drets humans de 2000, per 
decisió del Ple del seu Ajuntament de data 30 de novembre de 2000. El text d´aquesta Carta en 
català a: 
http://w110.bcn.cat/fitxers/dretscivils/annexe40.cartaeuropeadesalvaguardalecturafcil.355.pdf  
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Aquesta aproximació a la naturalesa jurídica del dret a l’habitatge com un dret 

lligat a l’entorn del ciutadà no és nova a la legislació catalana. De fet, la vigent 

Llei del Parlament de Catalunya 24/1991, de 29 de novembre, de l’habitatge, ja 

fou concebuda, tot i que de forma molt incipient, com una norma dotada de 

principis i directrius d’actuació pública que vinculaven l’habitatge amb l’entorn. 

Tot i així, l’esmentada Llei encara és hereva d’una definició de l’habitatge més 

tradicional i restringida en la mesura que, en essència, l’entén com a tota 

construcció fixa destinada a residència de persones físiques, o utilitzada com a 

tal, amb independència que s’hi desenvolupin altres usos. Un cas similar el va 

oferir la Llei gallega 4/2003, de 29 de juliol, d’habitatge.  

 

Per contra, el Projecte de llei que ens ocupa s’insereix en aquesta concepció 

més àmplia del dret a l’habitatge, una característica que és deduïble de tot el 

seu ampli i dens contingut normatiu i que, a tall d’exemple, es manifesta 

expressament en la definició d’habitatge que ofereix el seu article 3.a quan, a 

més de determinar que és «[...] tota edificació fixa destinada a residir-hi 

persones físiques o emprada amb aquest fi [...]», afegeix que ha d’acreditar el 

compliment de les condicions d’habitabilitat fixades per la llei i que «[...] 

compleix la funció social d’aportar a les persones que hi resideixen l’espai, les 

instal·lacions i els mitjans materials necessaris per a satisfer llurs necessitats 

personals ordinàries d’habitació». I en la mateixa línia d’aquesta concepció 

d’abast més ampli, nodrida d’elements definidors que entenen l’habitatge com 

quelcom més que un espai físic per residir-hi, cal destacar en el mateix article 3 

els nous conceptes de cohesió social (lletra n) i sostenibilitat (lletra o) com a 

mostra que pot servir per justificar la nova posició que el legislador català 

adopta mitjançant el Projecte respecte d’aquest principi rector i, alhora, dret de 

l’àmbit social i econòmic que és l’habitatge” 

 

Pel que fa específicament al dret a la ciutat contingut en la Carta Europea de 

Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat, subscrita per Terrassa, cal recordar 

que l´art. I es refereix a aquest: 
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“Art. I - DRET A LA CIUTAT 

1. La ciutat és espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen 

dret a trobar-hi les condicions per la seva realització política, social i ecològica, 

cosa que comporta assumir també deures de solidaritat. 

2. Les autoritats municipals fomenten, amb tots els mitjans de què disposen, el 

respecte de la dignitat de tots i la qualitat de vida dels seus habitants. » 

 

Mentre que l´art. XVI fa referència específica al dret a l´habitatge: 

 

« Art. XVI - DRET A L'HABITATGE 

1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne, segur i 

salubre. 

2. Les autoritats municipals vetllen per l'existència d'una oferta adient 

d'habitatge i d'equipaments de barri per a tots els ciutadans i ciutadanes, sense 

distinció deguda al nivell d'ingressos. Aquests equipaments han de disposar 

d'estructures d'acolliment per als sense sostre que puguin garantir la seva 

seguretat i dignitat, com també d'estructures per a les 

dones víctimes de violència, en particular de violència domèstica, de 

maltractaments, i per a les que intenten fugir de la prostitució. 

3. Les autoritats municipals garanteixen el dret dels nòmades a residir en la 

ciutat en condicions compatibles amb la dignitat humana” 

 

El qual es troba interconnectat amb diferents drets reconeguts a la Carta (vegis 

l´esment a l´art. III en relació a l´obligació municipal d’evitar els guetos). 

 

Aquesta Carta vincula a les ciutats signatàries, com recorda la Disposició final 

de la mateixa15. 

                                                 
15
 “DISPOSICIÓ FINAL 

Valor Juridic de la carta i mecanismes d'aplicació 
1. Un cop adoptada, la Carta romandrà oberta a la signatura individualitzada de totes les 
ciutats que s'adhereixin a aquest compromís. 
2. Les ciutats signatàries incorporan dins l'ordenament local els principis i les normes, com 
també els mecanismes de garantia, establerts en aquesta Carta i en fan menció explícita en 
els fonaments jurídics dels actes municipals. 
3. Les ciutats signatàries reconeixen el caràcter de dret imperatiu general dels drets 
enunciats en aquesta Carta i es comprometen a rebutjar o denunciar qualsevol acte jurídic, 
en particular qualsevol contracte municipal, les conseqüències del qual serien un obstacle per 
al compliment dels drets reconeguts o serien contràries a la seva realització, i a actuar de 
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Doncs bé, l’existència de nivells considerables d´habitatges buits o desocupats, 

els problemes associats per la manca de conservació dels mateixos i per 

abusos i usos antisocials dels drets comprometen, des d’una perspectiva 

macro, la cohesió social de Terrassa i el dret a la ciutat de les persones que hi 

viuen16. 

 

                                                                                                                                               

manera que els altres subjectes de dret reconeguin així el valor jurídic superior d'aquests 
drets. 
4. Les ciutats signatàries es comprometen a reconèixer aquesta Carta mitjançant la menció 
expressa a totes les seves ordenances municipals, com a primera regla jurídica vinculant de 
la ciutat. 
5. Les ciutats signatàries es comprometen a crear una comissió encarregada d'establir cada 
dos anys una avaluació de l'aplicació dels drets reconeguts per la Carta i a fer-la pública. 
6. La Reunió de la Conferència Ciutats pels Drets Humans, constituïda com a assemblea 
plenària de les ciutats signatàries, decidirà implantar un mecanisme de seguiment adient per 
tal de verificar la recepció i acompliment d'aquesta Carta per les ciutats signatàries.” 

16 Una relació entre aquests conceptes a PONCE SOLÉ, J., “Affordable Housing as Urban 

Infrastructure: A Comparative Study from a European Perspective”, Urban Lawyer, Vol. 42, No. 

4/Vol 43, No. 1, Fall/Winter 2010/2011. 
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SEGON.-  El concepte d’habitatge buit o desocupat 

 

D´acord amb l´art. 3 de la llei el concepte legal d´habitatge buit és el següent: 

 

“d) Habitatge buit: l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense 

causa justificada, per un termini de més de dos anys” 

 

D’acord amb el principi de legalitat (art. 9.3 CE), és clar que una ordenança 

local no pot contravenir aquest concepte establert en una norma amb rang de 

llei, fixant, per exemple, una durada de desocupació més llarga o més curta. 

Així ho ha assenyalat la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya de 22 de juliol de 2011 en relació amb una ordenança de la ciutat de 

Berga que establia el termini de desocupació en 9 mesos en lloc de dos anys. 

 

Qüestió diferent és si la distinció que fa la llei entre habitatge buit o desocupat 

pot tenir alguna transcendència. Si bé l´art. 3 defineix el que és habitatge buit, 

no hi ha cap altre precepte que defineixi habitatge “desocupat” (o 

“permanentment desocupat”), malgrat el text legal utilitza ambdós adjectius 

(buit o desocupat) per exemple en els arts. 5.1b, 12.2, e, 35.3, 37g, 42.1,2 i 4, 

69.4 i disposició addicional quarta. 

 

Una possibilitat interpretativa és entendre que es tracta d´un sinònim: buit o 

desocupat seria el mateix, i el significat en els dos casos es idèntic, és a dir, 

l’assenyalat per l´art. 3 k.  

 

Ara bé, sembla plausible una altra interpretació jurídica d´aquesta diferència 

feta per la llei.  

 

La mateixa consistiria en entendre que, sens dubte, un habitatge buit “ roman 

desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de 

dos anys” com diu l´art. 3d. Però què passa en el cas d´un habitatge que roman 

desocupat (permanentment) per menys de dos anys (posem un any o un any i 

mig o un any i 11 mesos, per exemple)?  
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Aquesta situació, no té cap efecte jurídic malgrat pot generar tots els riscos per 

a l´interès general abans exposats?  

 

Creiem que donades les circumstàncies socials abans explicades i la diferència 

en la utilització de paraules per la llei (art. 3.1 del Codi Civil), quan un habitatge 

roman desocupat permanentment però per menys de dos anys, es produeix un 

incompliment de la funció social de la propietat de l´habitatge (art. 5.2 b) i 

també es posen en marxa les actuacions previstes a l´art. 42, apartats 1 a 4, 

així com la possibilitat d´imposar sancions (art. 123.1, h). En tots aquests casos 

s´utilitza la paraula  “desocupat”, no buit, i l´habitatge desocupat per menys de 

dos anys pot generar igual problemes, sinó més, que un habitatge buit. 

 

Pel contrari, una desocupació per menys de dos anys no seria una utilització 

anòmala de la prevista a l´art. 41.1 a, car aquí la desocupació ha de ser la que 

defineix l´art. 3, d, és a dir, permanent per més de dos anys. En conseqüència, 

no es podria dictar una resolució declarant aquesta utilització anòmala si la 

desocupació permanent té una durada de menys de dos anys. 

 

Ara bé, l´habitatge buit o desocupat per ser-ho ha de romandre així sense 

causa justificada, d’acord amb l´art. 3d, com hem vist, el qual afegeix que “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”.  

 

Entenem, de nou, que a la vista del context social i dels problemes socials i 

individuals que genera l´habitatge buit en una ciutat, aquesta interpretació ha 

de ser numerus clausus i restrictiva, perquè en cas contrari no es permetria 

l´actuació efectiva pública contra aquest greu problema mitjançant les mesures 

de l´art. 42 i de la imposició de sancions, comprometent-se l´interès general. 

Només de manera molt excepcional i justificada suficientment (pel propietari) es 

podria incloure en algun dels quatres supòsits alguna circumstància similar, 

d´acord amb una interpretació finalista del precepte (art. 3.1 Codi Civil), que 

pretén excloure, entenem, del concepte buit o desocupat els habitatges que no 
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tenen ocupant quan existeix una raó solida que exclou la negligència en acabar 

amb aquesta situació o la voluntat de mantenir-lo així per part de la propietat. 
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TERCER.- Habitatge buit i incompliment de la funció  social de la propietat 

 

D´acord amb l´art. 5.2 de la llei: 

 

“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: 

(…) 

b) L'habitatge o l'edifici d'habitatges estiguin desocupats de manera permanent 

i injustificada. 

(…) 

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´acord amb aquest article, forma part de la funció social de la propietat dels 

habitatges el que estiguin ocupats per algú, donat que un habitatge és, als 

efectes legals, art. 3 a, « tota edificació fixa destinada a residir-hi persones 

físiques o emprada amb aquest fi (…) que “compleix la funció social d'aportar a 

les persones que hi resideixen l'espai, les instal·lacions i els mitjans materials 

necessaris per a satisfer llurs necessitats personals ordinàries d'habitació ». 

Per tant habitatge i residència de sers humans son dos conceptes que es fonen 

en un en la llei. La funció d´un habitatge és ser l’allotjament de persones. 

Aquesta és la seva funció social. I si està desocupat, llavors la incompleix. 
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El concepte de funció social del dret de propietat (contemplat a l´art. 33.2 CE, 

com és conegut) “delimita” aquest dret “d´acord amb les lleis”. Com està 

plenament consolidat en els estats de dret moderns, aquesta delimitació 

efectuada per les llei dibuixa el contingut del dret de propietat (que, a més, pot 

ser limitat mitjançant les clàssiques tècniques de policia, com ara les llicències) 

i estableix el que un propietari d´un dret o bé no pot fer en l´exercici del seu dret 

i quines obligacions positives té com a tal.  

 

El concepte de funció social i delimitació del dret de propietat és ben conegut a 

Espanya i altres països del seu entorn, desenvolupat per les lleis sectorials i 

plenament acceptat per la doctrina jurídica i la jurisprudència, tant del Tribunal 

Europeu de Drets Humans com l´espanyola, sigui del tribunal constitucional, del 

tribunal suprem i de la resta d´òrgans judicials. Qualsevol manual de Dret 

Administratiu conté una referència a la mateixa i a ells ens remetem en aquest 

moment17. 

 

Ara, ens interessa més referir-nos a com la llei del dret de l´habitatge delimita el 

dret de propietat sobre els habitatges en raó de la seva funció social, que, com 

hem vist, implica l´obligació jurídica de que l´habitatge romangui ocupat, llevat 

de l´existència d´una causa justificativa; com aquesta delimitació ha estat 

declarada perfectament constitucional, com no podia ser d´una altra manera; i 

quines conseqüències pràctiques implica l´incompliment de la funció social del 

dret de propietat en relació a un habitatge buit. 

 

Pel que fa al primer punt, ens limitarem aquí a reproduir els fragments més 

significatius del Dictamen del Consell Consultiu abans esmentat que va 

considerar, i afirmar, la constitucionalitat del projecte de llei del dret a 

l´habitatge en aquest punt. En concret, en el seu fonament III, 2, s´indica el 

següent: 

 

                                                 
17 Per tots SÁNCHEZ MORON, M., Derecho Administrativo. Parte General, Tecnos, 9º edición, 
pp. 717 a 734. 
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“El dret de propietat és un dels senyals d’identitat del primer Estat liberal on la 

llibertat de la persona quedava estretament vinculada al seu poder per disposar 

de la condició de propietari. Davant l’individualisme possessiu del primer 

liberalisme, l’Estat democràtic va respondre amb una concepció dels drets de 

llibertat arrelada també a la garantia dels interessos generals. En aquest sentit, 

el constitucionalisme liberal democràtic, en el marc de l’anomenat Estat social i 

democràtic de dret, que s’expressa essencialment a través dels textos 

constitucionals promulgats després de 1945, ha incorporat la funció social de la 

propietat com a límit i alhora com a part integrant del dret de propietat, en el 

marc de la necessària garantia dels interessos generals. Així es manifesta en la 

majoria de constitucions i en la jurisprudència dels tribunals constitucionals.  

En l’àmbit del constitucionalisme democràtic més proper al nostre entorn polític 

i cultural i a tall de referent a tenir en compte, es pot fer esment d’alguns 

exemples de limitació del dret de propietat per raó de la seva funció o utilitat 

social. A més de la Constitució espanyola, és el cas que ofereixen, entre molts 

d’altres, la República Federal d’Alemanya a la Llei Fonamental de Bonn de 

1949; els Estats Units de Nord Amèrica a la Constitució de 1787; la República 

d’Itàlia a la Constitució de 1947, o el Conveni Europeu de Drets Humans, 

mitjançant el seu Protocol núm. 1, article 1, referit a la protecció de la propietat.” 

 

A continuació, el Consell Consultiu fa una anàlisis de tots aquests textos legals 

i de la jurisprudència associada per acabar en l´estudi de la jurisprudència del 

Tribunal Constitucional espanyol derivada de l´aplicació de l´art. 33.2 CE, entre 

ella l´autèntic leading case que suposà la STC 37/1987, de 26 de març.  

 

Transcrivim el resum que en fa el Consell Consultiu (la negreta és nostra): 
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“En síntesi, la jurisprudència sobre el dret de propietat i la seva funció social és 

la següent:  

a) La referència constitucional a la funció social, entesa com a element 

estructural de la definició del dret a la propietat privada o com a factor que 

determina la delimitació legal del seu contingut, posa de manifest que la 

Constitució no ha optat per una concepció abstracta  d’aquest dret. No 

l’ha entès solament com un àmbit subjectiu de lliur e disposició sobre els 

béns que són objecte de domini reservat pel seu tit ular, sotmès 

únicament en el seu exercici a les limitacions gene rals que les lleis 

imposin per a la salvaguarda dels legítims drets i interessos de tercers o 

de l’interès general. Per contra, segons el Tribuna l, la Constitució 

reconeix i protegeix un dret a la propietat privada , com un ventall de 

facultats individuals sobre les coses, però alhora també com un conjunt 

de deures i obligacions establerts, d’acord amb les  lleis, en funció de 

valors o interessos de la col·lectivitat,  és a dir, d’acord amb la finalitat o 

utilitat social que estigui cridada a dur a terme cada categoria de béns objecte 

de domini.  

b) Per tant, el Tribunal no acull una concepció exclusivament civilista del dret 

de propietat, reduïda als marges legals de l’article 348 del Codi civil que el 

defineix com «el dret de gaudir i disposar d’una cosa sense més limitacions que 

les establertes per les lleis», sinó que allò que estableix és una doctrina segons 

la qual la interpretació que correspon fer sobre els drets de tipus econòmic en 

general i, en especial, sobre el dret de propietat, ha de ser una interpretació 

concreta, en la qual aquests drets no són solament susceptibles de ser 

limitats, sinó que els límits s’incorporen com elem ents essencials del seu 

contingut objectiu. Altrament dit, la funció social  –subratlla el Tribunal– 

no ha estat entesa pel constituent com un simple lí mit extern per a la 

delimitació del dret de propietat, sinó que és tamb é una part integrant 

d’aquest: la utilitat individual i la funció social  defineixen de manera 

conjunta el contingut essencial del dret de propiet at sobre cada categoria 

de béns.  

c) El Tribunal considera que no produeix una infracció  del contingut 

essencial aquella regulació legal del dret de propi etat que restringeix les 

facultats de decisió del propietari amb relació a l ’ús, el destí o 



 27 

l’aprofitament dels béns en joc, i que imposa o per met imposar 

determinats deures orientats a l’obtenció d’una mil lor utilització 

productiva d’aquests béns, sempre que pugui romandr e garantida la seva 

rendibilitat.   

d) Per tant, el Tribunal rebutja la tesi segons la qual una regulació de la 

propietat que, d’acord amb el principi constitucional de la seva funció social, no 

faci impracticable ni privi de protecció els interessos individuals lligats al domini, 

sigui per si mateixa contrària al dret reconegut a l’article 33 CE. Això és així 

perquè una intervenció normativa d’aquesta mena no comporta una 

desnaturalització del dret de propietat que el faci no identificable 

(recognoscible), tant des del punt de vista històric com des de la perspectiva 

que ofereix la seva relació amb el conjunt d’interessos que la propietat privada 

incorpora com a institució jurídica (STC 37/ 1987, de 26 de març, FJ 2, 4 i 5).  

En la seva funció jurisdiccional sobre els drets i les llibertats, el Tribunal 

Constitucional ha emprat sovint el criteri hermenèutic del principi de 

proporcionalitat (idoneïtat, necessitat i proporcionalitat), sobretot amb relació 

als drets fonamentals de llibertat i participació de la secció 1ª del capítol II del 

títol I de la Constitució. Ho ha fet des dels inicis de la seva jurisprudència (entre 

d’altres, les STC 11/1981, de 8 d’abril; 53/1985, d’11 d’abril; 209/1989, de 15 de 

desembre; i 214/1994, de 14 de juliol) tot i que, al llarg del temps, aquesta 

forma d’interpretació de la Constitució ha evolucionat en la línia d’introduir una 

major dosi d’elements d’objectivació en l’avaluació de la proporcionalitat de les 

mesures que prenen els poders públics limitant l’exercici de drets o el gaudi 

d’interessos legítims (entre d’altres, les STC 66/1995, de 8 de maig; 107/1996, 

de 12 de juny i 147/2001, de 27 de juny). En aquest sentit, l’evolució del criteri 

de proporcionalitat ha afectat sobretot la formalització de la seva dimensió 

material, tot precisant els requisits que escauen per tal que el contingut d’una 

actuació d’un poder públic pugui ser considerada com a proporcionada.  

La concreció material del judici de proporcionalitat ha estat definida a través de 

la necessitat de verificar la finalitat d’una mesura, mitjançant la integració 

d’elements fàctics i temporals, o la simple prohibició de mesures dels poders 

públics que els incompleixen, a més de tenir com a destinataris tots els poders 

públics en qualsevol de llurs mesures restrictives sobres els drets i els béns 

constitucionalment protegits” 
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Pel que fa a al projecte de llei que després seria la llei del dret de l´habitatge, el 

Consell Consultiu entén que la delimitació del dret de propietat sobre habitatges 

que fa el legislador català respecte als habitatges buits ni és estranya en el 

panorama comparat ni vulnera el principi de proporcionalitat (fins i tot preveient 

l´expropiació temporal de l´ús com el projecte preveia): 

 

“Certament, el tractament dels habitatges desocupats que promou el Projecte 

no és una opció legislativa que sigui estranya a l’ ordenament jurídic 

comparat dels estats democràtics que ens poden resu ltar propers, encara 

que sigui amb formulacions diferents . A Europa, els estats que disposen de 

normes que persegueixen l’ocupació dels habitatges buits, tot procurant la 

funció social de la propietat, són diversos. Destaquen Holanda, Suècia i 

Dinamarca, així com també França i el Regne Unit. En aquests casos, l’objectiu 

de l’expropiació temporal de l’usdefruit és fer efectiu el dret constitucional a 

l’habitatge, mitjançant la incorporació al mercat immobiliari de tots els immobles 

injustificadament desocupats en àmbits amb una acreditada necessitat 

d’habitatges. A França, el Code de la Construction et de l’Habitation (art. 52 Loi 

nº 98-657 du 29 juillet 1998 i art. 72 Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006) disposa 

que l’Administració pot prendre possessió total o parcial d’espais d’habitatge 

vacant per assignar-los a persones sense allotjament o que hagin estat 

desnonades. Aquesta pèrdua de la possessió té una durada inicial d’un any, 

renovable fins a cinc. A Anglaterra i Gal·les, la Housing Act 2004 incorpora 

l’anomenada Empty Dwelling Management Order. Es tracta d’un típic acte 

administratiu dictat per la Local Housing Authority competent en el municipi, 

que pot decidir sobre la gestió d’immobles i reformar-los per tal que siguin 

ocupats, però en tot cas això requereix la cooperació i el consentiment del 

propietari.”  

 

(…) 

 

“En conseqüència, un cop analitzats els instruments d’intervenció pública sobre 

la propietat i les finalitats en relació amb la garantia del dret a l’habitatge de 

determinats sectors socials, el contingut de l’article 42 del Projecte posa de 
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manifest que el major pes o la superior preeminència dels interessos generals 

que es volen protegir en aquest cas concret (el dret a l’habitatge de determinats 

sectors socials que per raons d’ordre divers en queden exclosos) justifiquen un 

major grau d’intervenció sobre els interessos individuals (dret de propietat), 

sense que aquesta intervenció resulti desproporcionada amb relació a la 

finalitat perseguida.  

Per aquesta raó, la limitació de la propietat per causa d’interès social que 

introdueix el Projecte no altera el contingut essencial d’aquest dret. A més, si la 

intromissió parcial sobre l’estatut jurídic del propietari, com ha estat el cas, 

supera el test de proporcionalitat, el dret de propietat segueix essent 

identificable i el contingut essencial sobre el qual el legislador no pot disposar 

no queda alterat. Al propietari se li condiciona el seu dret de propietat però –

òbviament– no perd la propietat de l’habitatge sinó que, temporalment i després 

d’un preavís de dos anys, veu limitat l’usdefruit de l’habitatge que té desocupat 

en una zona.  

Des de la mateixa perspectiva constitucional, l’expressa limitació del dret de 

propietat que l’article 42.6 del Projecte contempla com una possible opció 

normativa a prendre per l’Administració, constitueix una manera –entre d’altres 

constitucionalment possibles– de formalitzar la funció social de la propietat, o el 

que és igual, el contingut objectiu que es deriva de la prescripció de l’article 33 

CE i, indirectament, dels articles 26 i 47 EAC. Però, a més, la jurisprudència 

constitucional abans sistematitzada avala a bastament aquesta forma 

d’intervenció pública sobre el dret de propietat. Així, a la ja evocada Sentència 

37/1987, de 26 de març, Fonament Jurídic 2, relativa a la propietat rural, i de la 

qual se’n va fer ressò el nostre Dictamen núm. 273, de 14 de juliol de 2006, el 

Tribunal justificà, àdhuc, mesures restrictives de la propietat de caràcter més 

intens que el Projecte que ara dictaminem. Així, en primer lloc, va reconèixer 

que:  

«[...] no hay razón para entender que infrinja dicho contenido esencial, ahora 

constitucionalmente garantizado, aquella regulación legal que, restrigiendo las 

facultades de decisión del propietario con relación al uso, destino y 

aprovechamiento de los fundos rústicos, imponga a éste o permita imponerle 

determinados deberes de explotación y, en su caso, de mejora orientados a la 

obtención de una mejor utilización productiva de la tierra, desde el punto de 
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vista de los intereses generales, siempre que quede salvaguardada la 

rentabilidad del propietario [...]».  

Tot i que en el cas de la paradigmàtica Sentència 37/1987 es tracti d’un supòsit 

de limitació de la propietat agrària i que aquesta presenti elements de 

diferència material respecte de la propietat urbana, el paral·lelisme que ofereix 

quant a la funció social de la propietat i els límits que el legislador pot introduir, 

és prou significatiu com per justificar que sigui invocada en aquest dictamen.” 

 

Essent la delimitació efectuada per la llei del dret a l´habitatge perfectament 

constitucional, com hem vist, quins són els efectes concrets de l´incompliment 

de la funció social per part d´un propietari a l’incomplir la seva obligació de 

mantenir l´habitatge ocupat (llevat de causa justificada)?  

 

La llei lligava un únic efecte pràctic a aquest incompliment de la funció social de 

la propietat: la possibilitat de procedir a l’expropiació temporal de l´ús de 

l´habitatge, que regulava el ara derogat art. 42.618. Ho diem en passat i ho diem 

bé. Efectivament, la llei 9/2011, com veurem amb més detall més tard, ha 

derogat de forma directa i explícita la possibilitat de procedir a l´expropiació 

forçosa de l´ús d´habitatges.  

 

Ara doncs, entenem que continua essent possible per part de l´Ajuntament de 

Terrassa declarar formalment, mitjançant acte administratiu resultat d´un previ 

procediment degut administratiu l´incompliment de la funció social de la 

propietat per mantenir un habitatge buit (durant més de dos anys) o desocupat 

(durant menys de dos anys). El procediment no està formalitzat a la llei del dret 

a l´habitatge, però l’instructor pot i ha de construir-lo a la vista de la llei 30/1992 

i la llei 26/2010, incloguent-hi necessàriament un tràmit d’audiència al propietari 

per tal que aquest tingui vista de l´expedient i al·legui el que li convingui. 

                                                 
18 “L'administració pot declarar l'incompliment de la funció social de la propietat i acordar el 
lloguer forçós de l'habitatge. La declaració de l'incompliment s'ha de fer per mitjà d'un expedient 
contradictori, d'acord amb el que estableix la normativa de procediment administratiu, en el qual 
cal detallar les vies de foment específiques que s'hagin posat a disposició de la propietat per a 
facilitar-li el lloguer de l'habitatge. En l'acord de declaració també s'ha d'advertir que, un cop 
transcorreguts dos anys des de la notificació de la declaració, si no s'ha corregit la situació de 
desocupació, per causa imputable a la propietat, l'administració pot expropiar temporalment 
l'usdefruit de l'habitatge, per un període no superior a cinc anys, per llogar-lo a tercers” 
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Aquest procediment administratiu i aquesta declaració d´incompliment de la 

funció social de la propietat són diferents del procediment i de la declaració 

d´utilització anòmala de l´habitatge prevista a l´art. 41 de la llei (i, per suposat, 

del procediment sancionador al que ens referirem més endavant).  

 

Efectivament, aquest precepte assenyala que: 

 

“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. 

(…) 

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.” 

 

En aquest cas, la declaració administrativa d´utilització anòmala de l´habitatge 

s´ha de referir sempre a desocupacions permanents superiors als dos anys 

(això és, habitatges buits strictu sensu, d´acord amb la interpretació suggerida 

abans). I ha de ser fruit, de nou, d´un independent procediment administratiu 

degut, que la llei no formalitza però que l´instructor haurà de dissenyar acudint 

a la llei 30/1992 i 26/2010, amb concessió de tràmit d´audiència al propietari 

afectat. 

 

En el cas dels habitatges buits (desocupats permanentment més de dos anys, 

no en el cas de menys de dos anys, on només és possible un procediment i un 

acte administratiu declaratiu, el d´incompliment de la funció social de la 

propietat però no d´utilització anòmala) caldria aplicar, entenem, l´art. 73 de la 

llei 30/1992, que assenyala el següent permet discrecionalment acumular 

procediments (o, pel contrari, continuar mantenint-los en tramitació separada i 
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independent, si discrecionalment es considera més adient per part de 

l´Administració actuant): 

 

“El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento cualquiera que 

hays sido la fórmula de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros 

con los que guarde una identidad sustancial o íntima conexión. Contra el 

acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno” 

 

I així és, efectivament. Malgrat no ser idèntics, els procediment de declaració 

administrativa de l´incompliment de la funció social de la propietat i el 

procediment de declaració administrativa de la utilització anòmala d´un 

habitatge tenen “una íntima conexión”.  

 

Sempre que hi ha desocupació permanent que afecta a l´interès general pot 

haver-hi incompliment de la funció social de la propietat i una situació anòmala 

(vegis art. 41.4 i 41.5, distingint utilització anòmala de situació anòmala). 

Només quan la desocupació permanent supera els dos anys (és a dir, quan hi 

ha habitatge buit) es dona a més una utilització anòmala de l´habitatge (no ja 

una situació anòmala).  

 

La distinció suposa una graduació proporcionada. Tota desocupació incompleix 

la funció social si genera danys per a l´interès general, generant una situació 

anòmala, però només un tipus de desocupació qualificada (durant més de dos 

anys) ja passa a ser una utilització anòmala. 

 

Finalment, entenem que tant  la resolució d´incompliment de la funció social de 

la propietat com la de utilització anòmala (o si s’acumulen procediments, la 

única resolució contenint, només en el cas dels habitatges buits per més de dos 

anys) pot ser objecte de publicació: 
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“Artículo 60. Publicación. 

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo 

establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo 

aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. 

2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el 

punto 2 del artículo 58 exige respecto de las notificaciones. Será también 

aplicable a la publicación lo establecido en el punto 3 del mismo artículo. 

En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos 

comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, 

especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto” 

 

Serà per tant l´Ajuntament de Terrassa  qui decideixi discrecionalment (i de 

forma motivada i fonamentada) quan hi han raons d´interès general per a la 

publicació complementària (com ara, per exemple, informació als consumidors 

de Terrassa sobre incompliments de la funció social de la propietat i 

utilitzacions anòmales d´habitatges per part d´operadors en el mercat).  

 

La llei no indica on es farà la publicació, pel que també motivadament cal 

decidir aquells mitjans més adients per a la finalitat d´interès general cercada 

(pot ser en el BOP i/o premsa i/ pàgina web de l´Ajuntament, per exemple). 

 

Tota publicació d´actes administratius ha de tenir en compte l´art. 61: 

 

“Artículo 61. Indicación de notificaciones y public aciones. 

Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o 

la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a 

publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del 

contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el 

plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del 

mencionado acto y constancia de tal conocimiento” 

 

En aquest sentit i per reforçar l’equilibri raonable entre l´interès general que 

pugui haver en la publicació d´aquestes declaracions degudes al  manteniment 

d´habitatges buits i  la protecció de dades, es recomana que: 
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-la publicació es produeixi només quan la resolució d´incompliment social de la 

propietat i la d´utilització anòmala hagin guanyat fermesa 

 

-que en atenció al principi de qualitat de dades (art. 4 llei orgànica 15/1999, de 

13 de desembre) es procedeixi per part de l´Ajuntament a la publicació només 

de les dades que en resultin estrictament necessàries en relació amb la finalitat 

perseguida per la publicació, procedint-se a la cancel·lació o bloqueig 

d´aquestes dades quan la seva publicació deixi de ser necessària. 
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QUART.- Habitatge buit o desocupat i deure de conse rvació 

 

 Que hi hagi un habitatge buit o desocupat, amb declaració formal o no 

d´incompliment social de la propietat i utilització anòmala, no significa que el 

propietari estigui al marge de la resta d´obligacions que la llei del dret a 

l´habitatge imposa als propietaris. 

 

En aquest sentit, cal tenir en compte que l´art. 30 de la llei assenyala que: 

 

“Article 30 

El deure de conservació i rehabilitació dels immobles 

1. Els propietaris dels immobles l'ús principal dels quals sigui residencial els 

han de conservar i rehabilitar de manera que sempre estiguin en condicions 

d'ús efectiu i adequat, d'acord amb el que estableixen aquesta llei i la normativa 

d'ordenació de l'edificació, del patrimoni cultural i arquitectònic, de protecció del 

medi ambient, del paisatge i d'urbanisme.” 

 

Estigui ocupat, buit o desocupat, un habitatge ha d´estar sempre en condicions 

d´ús efectiu i adequat. En aquest sentit – atenció, hagi o no demanat encara la 

cèdula d´habitabilitat (art. 26 de la llei) - el propietari ha de tenir sempre 

l´habitatge, on hi ha susceptibilitat de desenvolupar un ús residencial d´acord 

amb la regulació urbanística existent, en línea amb les condicions de qualitat 

que el fan apte per a ser residència i poder  ser ocupat. 

 

Si l´habitatge està en mal estat, l´art. 38 de la llei assenyala que: 

 

“Article 38 

Ordres d'execució 

1. La Generalitat i els ens locals, per a fer complir els deures que estableix 

aquest títol, poden ordenar l'execució d'obres i els canvis, les reparacions, les 

adequacions o el cessament d'ús que calguin. Les ordres d'execució han 

d'ésser motivades, i s'han de concretar els defectes que ha d'esmenar el 

destinatari o destinatària. 
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2. Les ordres d'execució s'han d'ajustar al que estableix aquesta llei i han de 

complir el principi de proporcionalitat administrativa. Així mateix, s'ha de donar 

audiència a les persones interessades. 

3. L'incompliment injustificat d'una ordre d'execució habilita l'Administració per a 

adoptar qualsevol de les mesures d'execució forçosa següents, sens perjudici 

del que estableixen els articles 39 i 40: 

a) L'execució subsidiària, amb la valoració prèvia per l'Administració del cost de 

les actuacions d'execució. L'import de la valoració es pot liquidar 

provisionalment, a reserva de la liquidació definitiva. 

b) La imposició de multes coercitives, d'acord amb el que estableix l'article 113. 

 llavors són possibles diferents situacions.” 

  

Si aquest mal estat de l´habitatge buit o desocupat comporta un risc per a les 

persones es produirà, a més, un nou incompliment de la funció social de la 

propietat: 

 

“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.” 

 

Tot això amb independència, és clar, que el propietari del pis buit o desocupat 

que incompleix el seu deure de conservació cometi una infracció de les 

tipificades als arts. 123 i ss., com ara les previstes en l´art. 123 f (molt greu, en 

cas de risc per a la seguretat de les persones o incompliment d´un programa 

previ de rehabilitació forçós) o en l´art. 124, c (si hi ha afectació greu de les 

condicions d´habitabilitat, amb notificació prèvia). 
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CINQUÈ.- Habitatge buit o desocupat, bona fe, límit s jurídics a l´abús del 

dret de propietat i al seu exercici antisocial i re accions front el frau de llei. 

 

Ja hem vist com mantenir un habitatge buit o desocupat és un incompliment de 

la funció social  del dret de propietat. Ara bé, tant pel que fa al manteniment de 

l´habitatge buit o desocupat com pel que fa a les relacions del propietari amb 

l´Ajuntament, cal tenir en compte les obligacions que es tenen derivades del 

principi de bona fe, dels límits jurídics a l´abús del dret de propietat i al seu 

l´exercici antisocial i de la institució del frau de llei. 

 

Sobre la bona fe, l´art. 7.1 Codi Civil assenyala el següent: 

  

"Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe" 

  

Sobre l´abús del dret de propietat i el seu exercici antisocial, l´art. 7.2 del Codi 

Civil estableix que: 

  

"La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. 

Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las 

circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites 

normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la 

correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o 

administrativas  que impidan la persistencia en el abuso". 

 

Per tant, cal distingir entre el mer incompliment de la funció social de la 

propietat, per no complir l´obligació d´ocupar, i fins i tot de la utilització anòmala 

d´un habitatge, per no ocupar durant més de dos anys, de l´abús del dret de 

propietat sobre un habitatge o de l´exercici ja no social, sinó antisocial del dret 

de propietat (en relació amb la comunitat de propietaris, amb la pròpia 

administració, amb tercers...).  

 

En opinió de destacada doctrina civilista, aquest precepte: 
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“puede servir para ampliar los supuestos de aplicación de las potestades 

administrativas, extendiendo éstas a casos que en principio, y sin la nueva 

legalidad, no estarían comprendidos entre las habilitaciones específicas de 

intervención. Amplicación justificada si se tiene en cuenta que el contenido de 

tales potestades viene determinado por el patrón del global ordenamiento 

jurídico. (...) el art. 7.2 amplía objetivamente, partiendo de la potestad ya 

otorgada, los supuestos en que pueden aplicarse las potestades 

administrativas, en cuanto el contenido de los actos dictados en su ejercicio 

sirva para limitar y evitar la persistencia del abuso19”  

 

Per això, en cas de que es detecti i acrediti l´abús del dret de propietat o 

l´exercici antisocial del mateix, l´Administració, dins de les potestats que li són 

atribuïdes i amb respecte de l´ordenament jurídic, pot i ha de fer tot el necessari 

per tal de que cessin.  

 

Sobre el frau de llei, l´art. 6.4 del Codi Civil assenyala al seu torn que: 

  

"Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un 

resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se 

considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación 

de la norma que se hubiere tratado de eludir" 

  

En conseqüència, qualsevol actuació de la propietat d´habitatges buits o 

desocupats que intentés emparar-se en alguna norma de la llei del dret 

d´habitatge o de la resta de l´ordenament jurídic per a mantenir l´incompliment 

de la funció social de la propietat, la utilització anòmala d´un habitatge o l´abús 

del dret de la propietat i el seu exercici antisocial ha d´entendre´s que configura 

un frau de llei, havent-se d’aplicar les normes ja esmentades sobre habitatge 

buit o desocupat i les que veurem en breu. 

 

Un exemple en aquest sentit pot ser un cas en el que un propietari no demanés 

cèdula d´habitabilitat i no conservés l´edifici en les condicions descrites 

                                                 
19 LACRUZ BERDEJO, J.L., LUNA SERRANO, A., y RIVERO HERNÁNDEZ, F., Elementos de 
Derecho Civil I, Volumen tercero, El derecho subjetivo, Bosch, 1984, pág. 129, nota 9. 
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anteriorment. Entenem que no es podria sostenir que aquí cessaria el deure de 

conservació al no comptar l´habitatge encara amb cèdula d´habitabilitat. Si 

interpretem teleològicament i literalment l´art. 30 de la llei, el que es vol és que 

tot espai susceptible d´ús residencial estigui en condicions adequades de 

conformitat amb les normes vigents. No seria acceptable acudir a l´art. 26 i 

argumentar que donat que encara no s´ha sol·licitat cèdula d´habitabilitat i no 

s´ha acreditat així les adequades condicions de l´habitatge llavors no existeix 

deure de conservació (podent-se fins i tot intentar al·legar que no hi ha ni 

habitatge, de conformitat amb la definició de l´art. 3 a de la llei). 

 

Ara bé, cal interpretar les normes de conformitat amb l´art. 3.1 del Codi Civil, 

com aquí hem fet, sense retorçar el significat de les  paraules. En cas contrari, 

l´Ajuntament podria al·legar l’existència d´un frau de llei en el propietari que no 

demana cèdula ni conserva l´habitatge (art. 6.4 del Codi Civil): 
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SISÈ.- L´habitatge buit o desocupat,  les polítique s socials d´habitatge 

com a Servei d´Interès General i les entitats finan ceres 

 

En l'àmbit de la Unió Europea, l'habitatge social és considerat pel Parlament 

(Resolució del Parlament de la Unió Europea d´11 de juny de 2013, ja 

esmentada abans), la Comissió Europea i el Tribunal de Justícia un servei 

d'interès general20.  

 

A Catalunya, l´art. 4 de la llei del dret a l´habitatge estableix el següent: 

. 

Article 4 

Servei d'interès general 

« 1. El conjunt d'activitats vinculades amb el proveïment d'habitatges destinats 

a polítiques socials es configura com un servei d'interès general per a 

assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans. 

2. Als efectes de l'homologació amb la normativa europea en matèria 

d'habitatge, tenen la condició d'habitatges socials els habitatges que aquesta 

llei defineix com a destinats a 

polítiques socials, tant si són resultat de processos de nova construcció o de 

rehabilitació com si s'obtenen en virtut de programes socials de mediació i 

cessió.” 

 

El preàmbuls de la llei assenyala en relació al concepte de servei d´interès 

general que: 

 

“Una novetat de la Llei consisteix a considerar el proveïment d'habitatges 

destinats a polítiques socials com un servei d'interès general, en la línia del 

pronunciament del Parlament Europeu en matèria d'habitatge social. El sector 

públic supera així el paper d'espectador passiu del mercat immobiliari i es 

                                                 
20 VAQUER, M., “De nuevo sobre la doctrina europea de los servicios de interés general: los 
problemas para definir la familia de los “servicios sociales” y su aplicación en materia de 
vivienda”, Revista General de Derecho Administrativo, 25, 2010, pp. 1-19. Tinguis en compte la 
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (sala primera) de 8 de maig de 2013, per 
exemple. 
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compromet a adoptar mesures orientades a l'existència d'habitatges 

assequibles suficients i adequats per a la població” 

 

El binomi funció social de la propietat (article 33.2 CE, art. 5 llei del dret a 

l´habitatge)-servei d'interès general (article 47 CE i art. 26 EAC i art. 4 de la llei 

del dret a l´habitatge) reforça la legitimitat i possibilitats de l'activitat pública en 

aquest àmbit, en garantia de diversos drets constitucionals i dels principis de 

cohesió social i territorial21.  

 

Al costat de la declaració legal de que el conjunt d'activitats vinculades amb el 

proveïment d'habitatges destinats a polítiques socials es configura com un 

servei d'interès general, ens trobem amb la creixent consciència de que les 

entitats bancàries estan vinculades també a la prestació d´un servei d’interès 

general.  

 

Com va assenyalar el catedràtic de Dret administratiu  JIMÉNEZ BLANCO en el 

marc del VIII congrés de l´Asociación Española de Profesores de Derecho 

Administrativo: 

 

“…si acaso hay un "servicio de interés económico general" (SIEG), en el 

sentido de los Arts. 14 y 106.2 del TFUE, ese no es -aunque quizá no 

habíamos caído en la cuenta- sino precisamente el que ahora nos ocupa. Por 

supuesto que sin energía (y, en concreto, sin electricidad) no se podría 

desarrollar ninguna industria ni tan siquiera vivir, como tampoco sin 

telecomunicaciones, o, como se dice ahora, comunicaciones electrónicas. 

Calificar todo eso como SIEG es muy atinado, porque son la infraestructura de 

todo lo demás.  Pero los avatares de los últimos años, en España y no sólo en 

España, han puesto de relieve que sin sistema financiero ni tan siquiera 

podríamos imaginar electricidad ni teléfono. Las entidades de crédito son, para 

decirlo así, y nos guste reconocerlo o no, la infraestructura de la infraestructura, 

y en ese sentido creo que tendría que reelaborase la noción de SIEG no ya 

                                                 
21 PONCE SOLÉ, J. El servicio de interés general de la vivienda. Serie Realidades Urbanas. 
Ekiten-Thinking, 2011, consultable aquí.  http://issuu.com/igone/docs/paper_1_juli_ponce 
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para hacer un hueco a los Bancos, sino incluso y voltearlo todo para ponerlos 

en el lugar central.”22 

 

A Catalunya, el síndic de greuges ha apuntat també, en la seva actuació d´ofici 

00610/2012 sobre les participacions preferents, que “es pot constatar que 

l’Administració –per mitjà d’un mecanisme o altre– ha intervingut decisivament i 

profunda en el sanejament del sistema financer, al qual s’ha destinat una 

quantitat ingent de recursos públics, per evitar-ne la fallida. El fet que els bancs 

hagin esdevingut un element essencial i imprescindible per al sosteniment de 

l’economia ha estat l’argument fonamental per defensar aquesta actuació.” 

 

En aquest sentit, d’acord amb dades del professor BELLOD REDONDO s'han 

transferit fons públics a aquestes entitats privades per un valor, calculat a 

principis de 2013, de gairebé el 12% del PIB, al voltant de 126.000 milions 

d'euros (sense incloure els més de 39.000 milions d'euros sol·licitats per 

Espanya a la Comissió Europea en el mateix concepte). El rescat bancari 

estaria costant als ciutadans, en el moment de fer aquesta avaluació, 25 

vegades més que les inversions reals de l'Estat o unes 42 vegades més que el 

pressupost del Ministeri de Sanitat per 201323. 

 

Aquesta intervenció pública, reprenent les reflexions del Síndic de Greuges, 

dona lloc a que “Quan l’Administració s’involucra en un sector essencial del 

sistema econòmic, al qual ajuda, auxilia i dóna suport amb nombrosos recursos 

públics (sorgits dels impostos que paguen tots els ciutadans i que en destinar-

los al sanejament del sector financer es detreuen d’altres necessitats), no 

semblaria lògic posar barreres al control de les entitats financeres per la 

mateixa Administració, i a un possible monitoratge dels ombudsmen, com a 

                                                 
22 JIMÉNEZ BLANCO, A., “La función inspectora en el ámbito financiero”, ponencia presentada 
al VIII Congreso de la AEPDA, versión 2 de 9 de enero de 2013, pág. 22. 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&
url=http%3A%2F%2Fwww.aepda.es%2FAEPDAAdjunto-531-Ponencia-Prof-Jimenez-
Blanco.aspx&ei=29lXUqrxPMvo7Abd6YDIAw&usg=AFQjCNE02UCBva-
zGGnkZ5lKM_8vkvnPIg&bvm=bv.53899372,d.Yms . Ara la ponència ha estat publicada al llibre 
La función inspectora, coordinat pel professor DÍEZ SÁNCHEZ y publicat per la AEPDA y 
l´INAP al 2013. La cita es manté literal en la pàgina 30 del llibre.  
23 BELLOD REDONDO, José Francisco, “¿Cuánto cuesta el rescate bancario? Una estimación 
provisional”, Contribuciones a la Economía, enero 2013, quien (consultable a: 
http://www.eumed.net/ce/2013/cuanto-cuesta-rescate-bancario.html ) 
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supervisor de les empreses privades que presten serveis d’interès general, 

amb l’excusa del caràcter privat dels bancs i les entitats financeres.” 

 

En aquesta línea, diversos països com ara Bèlgica (llei  belga de 24 de març de 

2003, instaurant le service bancaire de base) o França (article L- 312-1 del 

Code Monétaire et Financer) han establert obligacions universals o de servei 

públic (segons la terminologia de la Unió Europea24) als seus bancs, mentre la 

Unió Europea ha acceptat la possibilitat de que existeixin serveis d’interès 

general en l´àmbit bancari: així ho ha afirmat la Comissió Europea en Informe 

adoptat el 17 de juny de 1998 i presentat al Consell ECOFIN el 23 de novembre 

de 1998, titulat Els Serveis d’interès econòmic general en el sector bancari25.  

 

A Espanya encara no s´ha avançat tant en aquesta línea pel moment, però la 

Disposició Addicional Primera de la Llei 1/200326 inclou un “mandato al 

                                                 
24 Annex I al Libro Blanco sobre los servicios de interés general de 2004 (consultable a: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2004/com2004_0374es01.pdf ): 
 
“Obligaciones de servicio público 
Otra expresión que se utiliza en el Libro Blanco es la de «obligaciones de servicio público». 
Alude a las obligaciones específicas impuestas por los poderes públicos al proveedor del 
servicio con el fin de garantizar la consecución de ciertos objetivos de interés público, por 
ejemplo en materia de transporte aéreo, ferroviario y por carretera, o en el sector de la energía. 
Estas obligaciones pueden aplicarse a escala regional, nacional o comunitaria.” 
 
Pel que fa als serveis universals, página 8 “Este concepto establece el derecho de toda 
persona a acceder a determinados servicios considerados esenciales e impone a los 
proveedores la obligación de prestar servicios concretos en condiciones precisas, con una 
cobertura territorial completa y a un precio asequible. El servicio universal representa un 
concepto dinámico y flexible a la vez y ha demostrado constituir un eficaz dispositivo de 
seguridad para quienes, de otro modo, no hubieran podido procurarse servicios esenciales. 
Este concepto puede redefinirse periódicamente a fin de adaptarlo a las condiciones sociales, 
económicas y tecnológicas. Asimismo, permite definir principios comunes a escala comunitaria 
y encomendar su aplicación a los Estados miembros, de modo que pueda atenderse a la 
situación específica de cada país, de acuerdo con el principio de subsidiariedad” 
25 Consultable íntegrament en anglès a:  
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/archive/report_bank_en.html  
26 Aquesta disposició esmentada assenyala que: 
“Se encomienda al Gobierno que promueva con el sector financiero la constitución de un fondo 
social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a 
aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un 
préstamo hipotecario. Este fondo social de viviendas tendrá por objetivo facilitar el acceso a 
estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos 
que perciban. 
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley se podrá valorar la ampliación 
del ámbito de cobertura del fondo social de viviendas a personas que se encuentren en 
circunstancias de vulnerabilidad social distintas a las previstas en el artículo 1 de esta Ley. 
Antes de dicho periodo, únicamente podrán efectuarse adjudicaciones a dichas personas 
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Gobierno para que emprenda inmediatamente las medidas necesarias para 

impulsar, con el sector financiero, la constitución de un fondo social de 

viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido 

desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. 

Este fondo debiera movilizar un amplio parque de viviendas, propiedad de las 

entidades de crédito, en beneficio de aquellas familias que sólo pueden 

acceder a una vivienda en caso de que las rentas se ajusten a la escasez de 

sus ingresos” (Preámbul de la llei esmentada).  

 

Aquesta primera regulació reconeix, doncs, el paper singular dels bancs pel 

que fa a l´habitatge i obliga a aquests i al Govern estatal a negociar el Fons 

social esmentat, el que s´ha fet mitjançant un conveni27. 

 

Aquesta situació singular dels bancs i la declaració de servei d’interès general 

de l´art. 4 de la llei del dret a l´habitatge fa que es pugui afirmar que, pel que fa 

als habitatges buits o desocupats, la posició i la responsabilitat dels bancs es 

especial i diferent de la que pugui tenir un altre titular que sigui persona física. 

Efectivament, en primer lloc, com hem vist, a Terrassa les entitats financeres 

acumulen milers de pisos buits. En segon lloc, aquestes entitats han rebut fons 

públics pel seu rescat. I en tercer lloc, es mouen en un àmbit, l´habitatge, que a 

Catalunya ha estat declarat explícitament pel legislador servei d’interès general.  

 

Això, com veurem pot tenir concretes conseqüències jurídiques. 

 

                                                                                                                                               

cuando las circunstancias excepcionales del caso lo justificasen y así se pusiese de 
manifiesto.” 
27 Consultable a 
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/conveniofsva.pdf  
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SETÈ.- Les possibles reaccions en protecció de l´in terès general de 

l´Ajuntament de Terrassa 

 

En aquest apartat i el proper es consideraran les mesures que la llei del dret a 

l´habitatge de Catalunya i la resta de l´ordenament jurídic preveuen en relació 

amb l´habitatge buit o desocupat.  

 

En concret, la present part del dictamen analitzarà les mesures de caràcter no 

sancionador que es poden emprendre per part de l´Ajuntament de Terrassa, 

deixant pel següent  l´anàlisi de les mesures sancionadores i pel darrer les 

possibles responsabilitats penals. 

 

1. Les possibles mesures no sancionadores: la derog ació de l´expropiació 

de l´ús d´habitatges, de l´espera de dos anys i de la referència a àrees de 

demanda residencial forta i acreditada per la modif icació de la llei del dret 

a l´habitatge de 2011. 

 

L´aprovació de la llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat 

econòmica va suposar, com ja hem esmentat abans, una rellevant modificació 

del text original de la Llei. D´acord amb el Preàmbul:  

 

“Finalment, el capítol II suposa una important modificació de la Llei 18/2007, del 

28 de desembre, del dret a l’habitatge, la finalitat principal de la qual és l’impuls 

del sector immobiliari, amb mesures com la facilitació de l’accés als habitatges 

de protecció oficial, la flexibilització dels requisits en els edificis de nova 

construcció, l’eliminació de determinades reserves urbanístiques i la supressió 

de l’informe preceptiu sobre les determinacions del pla urbanístic, entre altres 

mesures.” 

 

Pel que fa a les modificacions del dret a l´habitatge, aquestes es troben en els 

arts. 148 a 179 (31 articles, més dos nous connectats de la llei 13/2002, més 

una disposició transitòria: en total, 34 novetats, sobre la llei del dret a 

l´habitatge la qual originàriament tenia 168 preceptes, 136 arts., més 32 

disposicions entre addicionals, transitòries i finals). Es tracta de 34 novetats 
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(dues contemplades en una llei diferent a la d’habitatge), un 20% 

aproximadament de modificacions, entre addicions (6), supressions (12) i 

canvis diversos del text normatiu. 

 

Per poder entendre quin és el regim jurídic vigent i les potestats de 

l´Ajuntament de Terrassa en relació amb l´habitatge buit o desocupat, hem de 

prestar especial atenció a les supressions i modificacions del text que han 

sofert els articles 12 i 42 de la llei del dret a l´habitatge.  

 

En el següent quadre, amb les derogacions en vermell, es poden comparar els 

textos de la llei de 2007, l’original, i com ha quedat després de la modificació de 

2011 el text ara en vigor: 
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LLEI 18/2007, de 28 de desembre, 

del dret a l'habitatge 

 

Modificacions operades per la LLEI 

9/2011, del 29 de desembre, de 

promoció de l'activitat econòmica.  

 

Article 12 

 

4. En garantia d'interessos supralocals, a més 

de les reserves de sòl que la legislació 

urbanística estableix com a mínimes, el Pla 

territorial sectorial d'habitatge pot establir 

reserves de sòl més àmplies destinades als 

habitatges a què fa referència l'apartat 3.b, en 

l'àmbit d'un o més municipis, i pot incidir en 

llur repartiment entre aquests, d'una manera 

equilibrada i no segregada, d'acord amb els 

ajuntaments afectats.(DEROGAT) 

6. En les àrees a què fa referència l'apartat 5, 

s'han d'establir programes d'inspecció dels 

edificis residencials per a detectar l'existència 

d'habitatges desocupats i per a establir 

censos de propietats susceptibles d'ésser 

afectades per les mesures que estableix 

l'article 42.(DEROGAT) 

 

 

 

 

 

 

5. El Pla territorial sectorial d'habitatge ha de 

delimitar les àrees del territori que poden 

contenir àmbits susceptibles d'ésser 

declarades pel mateix Pla o bé pels plans 

locals d'habitatge com a àmbits de demanda 

residencial forta i acreditada, als efectes de 

l'aplicació del que estableix l'article 42.6. Per 

a la determinació d'aquestes àrees, el Pla 

Article 151 

 

Modificació de l’article 12 de la Llei 18/2007 

1. Es deroguen els apartats 4 i 6 de l’article 

12 de la Llei 18/2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 12 de la 

Llei 18/2007, que resta redactat de 

la manera següent 

 

“5. El Pla territorial sectorial d’habitatge ha de 

delimitar les àrees del territori 

que poden contenir àmbits susceptibles 

d’ésser declarades pel mateix Pla o bé pels 
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territorial sectorial d'habitatge ha de tenir en 

compte els criteris següents: la proporció de 

persones inscrites en el Registre de 

Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial 

i la quantitat d'habitatges disponibles i de sòl 

urbanitzable disponible, la densitat 

demogràfica de la zona, la necessitat 

d'habitatge derivada de les característiques 

geogràfiques o econòmiques i els preus dels 

lloguers a la zona.(MODIFICAT) 

 

 

 

Article 42. Actuacions per a evitar la 

desocupació permanent dels habitatges 

 

 

1. La Generalitat, en coordinació amb les 

administracions locals, ha d'impulsar 

polítiques de foment per a potenciar la 

incorporació al mercat, preferentment de 

lloguer, dels habitatges buits o 

permanentment desocupats. Amb aquesta 

finalitat, ha de vetllar per a evitar situacions 

de desocupació permanent d'habitatges i ha 

d'aprovar els programes d'inspecció 

corresponents. 

2. S'han de donar garanties als propietaris 

dels habitatges buits o permanentment 

desocupats sobre el cobrament de les rendes 

i la reparació de desperfectes. 

3. S'han d'impulsar polítiques de foment de la 

rehabilitació dels habitatges que estiguin en 

mal estat per a ésser llogats, mitjançant 

subvencions directes als propietaris, oferta de 

subrogació de l'Administració en l'execució de 

les obres i suport públic a contractes de 

masoveria urbana. 

4. Els habitatges buits o permanentment 

desocupats es poden cedir a l'Administració 

plans locals d’habitatge com a àmbits de 

demanda residencial forta i acreditada, 

als efectes de l’aplicació del que estableix 

l’article 73.1. Per a la determinació 

d’aquestes àrees, el Pla territorial sectorial 

d’habitatge ha de tenir en compte els 

criteris següents: la proporció de persones 

inscrites en el Registre de Sol·licitants 

d’Habitatge amb Protecció Oficial i la quantitat 

d’habitatges disponibles i de sòl 

urbanitzable disponible, la densitat 

demogràfica de la zona, la necessitat 

d’habitatge 

derivada de les característiques geogràfiques 

o econòmiques i els preus dels 

lloguers a la zona.”  

 

Article 161 

Modificació de l’article 42 de la Llei 18/2007 

Es deroguen els apartats 6 i 7 de l’article 42 

de la Llei 18/2007. 
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pública perquè els gestioni en règim de 

lloguer. En contrapartida, s'ha de fer un pacte 

relatiu al cobrament i a les altres condicions 

de la cessió, dins de programes 

específicament destinats a aquesta finalitat en 

els plans d'habitatge. 

5. L'Administració pot adoptar mesures altres 

que les que estableixen els apartats de l'1 al 

4, entre les quals les de caràcter fiscal, amb 

els mateixos objectius d'incentivar l'ocupació 

dels habitatges i penalitzar-ne la desocupació 

injustificada. 

6. Un cop posades a disposició dels 

propietaris totes les mesures de foment que 

estableixen els apartats anteriors, en els 

àmbits declarats com a àmbits de demanda 

residencial forta i acreditada, l'administració 

pot declarar l'incompliment de la funció social 

de la propietat i acordar el lloguer forçós de 

l'habitatge. La declaració de l'incompliment 

s'ha de fer per mitjà d'un expedient 

contradictori, d'acord amb el que estableix la 

normativa de procediment administratiu, en el 

qual cal detallar les vies de foment 

específiques que s'hagin posat a disposició 

de la propietat per a facilitar-li el lloguer de 

l'habitatge. En l'acord de declaració també 

s'ha d'advertir que, un cop transcorreguts dos 

anys des de la notificació de la declaració, si 

no s'ha corregit la situació de desocupació, 

per causa imputable a la propietat, 

l'administració pot expropiar temporalment 

l'usdefruit de l'habitatge, per un període no 

superior a cinc anys, per llogar-lo a 

tercers.(DEROGAT) 

7. El procediment d'expropiació temporal de 

l'usdefruit a què fa referència l'apartat 6 s'ha 

d'ajustar al que estableixen la legislació 

urbanística i la legislació d'expropiació 

forçosa. En la determinació del preu just de 
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l'expropiació s'han de deduir les despeses 

assumides per l'administració en la gestió i en 

les eventuals obres de millora executades en 

l'habitatge. La resolució que posi fi al 

procediment ha de determinar la manera en 

què els propietaris poden recuperar l'ús de 

l'habitatge un cop transcorregut el termini de 

l'expropiació temporal.(DEROGAT) 

 

 

 

En conseqüència, ha hagut una derogació directa i explícita tant de la 

possibilitat de procedir a l´expropiació forçosa de l´ús d´habitatges (incloent la 

necessitat d´esperar dos anys per a fer-ho) com a qualsevol exigència referida 

a que les actuacions de Terrassa quedin circumscrites a àmbits de demanda 

residencial forta i acreditada, el que ha motivat, a més, la modificació expressa 

de l´art. 12.5  

 

Amb el text original, el ja derogat article 42.6 aquesta exigència d´àmbits 

específics només ho establia per a l´expropiació de l´ús d´habitatges, no per a 

la resta de mesures. El també derogat art. 12.6 feia esment a les mesures de 

l´art. 42, en relació a l´apartat 5 del mateix precepte. Però ja hem vist que el 12. 

6 ha estat derogat. I si bé l´art. 12.5 és encara en vigor, amb la modificació 

patida a partir de 2011 el cert és que es refereix a la relació d´aquests àmbits i 

del Pla Territorial Sectorial respecte a les obligacions municipals de solidaritat 

urbana, en absolut a l´actuació contra habitatges buits o desocupats28.  

                                                 
28 Tornem a reproduir el vigent art. 12.5 modificat per la llei de 2011: 
 
“5. El Pla territorial sectorial d'habitatge ha de delimitar les àrees del territori que poden contenir 
àmbits susceptibles d'ésser declarades pel mateix Pla o bé pels plans locals d'habitatge com a 
àmbits de demanda residencial forta i acreditada, als efectes de l'aplicació del que estableix 
l'article 73.1 . Per a la determinació d'aquestes àrees, el Pla territorial sectorial d'habitatge ha 
de tenir en compte els criteris següents: la proporció de persones inscrites en el Registre de 
Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial i la quantitat d'habitatges disponibles i de sòl 
urbanitzable disponible, la densitat demogràfica de la zona, la necessitat d'habitatge derivada 
de les característiques geogràfiques o econòmiques i els preus dels lloguers a la zona” 
 
Recordem que aquest precepte va ser modificat expressament al 2011 i es va canviar la 
referència que tenia a l´art. 42.6, que era, per cert, una remissió només a l´expropiació, no a la 
resta de mesures en relació a l´habitatge buit. 
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Per tant, en cap cas es pot entendre que el Pla Territorial Sectorial d´Habitatge 

de Catalunya (no aprovat encara en el moment d’escriure aquestes línies, 

malgrat la Disposició Addicional primera de la llei29) sigui un prerequisit per 

actuar protegint l´interès general per part de l´Ajuntament de Terrassa. 

 

No calen, doncs, ni referències a àmbits de demanda residencial forta i 

acreditada ni indicacions contingudes en cap Pla Territorial Sectorial 

d´habitatge. L´Ajuntament de Terrassa, en el marc de les seves competències i 

d´acord amb la potestat atorgada per la llei del dret a l´habitatge i amb respecte 

de l´ordenament jurídic, pot procedir, quan i on ho cregui oportú, a protegir 

l´interès general, lluitant contra l´abús del dret de propietat, fent complir la 

funció social de la propietat i garantint el dret a l´habitatge i a la ciutat dels 

ciutadans i ciutadanes i la cohesió social a Terrassa, actuant en relació a 

l´habitatge buit o desocupat. 

 

En conseqüència i d´acord amb el que s´acaba d´exposar  la derogació directa i 

explícita d´aquests preceptes (arts. 12.6 i 42.6 de la llei del dret a l´habitatge) i 

la modificació de l´art. 12.5  fa que ara les actuacions contra habitatges buits o 

desocupats es puguin desenvolupar allà on calgui en protecció de l´interès 

general, desapareixent des de 2011 la referència a aquests àmbits de demanda 

residencial forta i acreditada.  

 

Sembla, des d´una interpretació teleològica de la llei i el seu preàmbul, que el 

legislador de 2011 és conscient de que la fortíssima crisi econòmica ha 

accentuat la necessitat d’habitatge assequible a totes les viles i ciutats 

catalanes, derogant així aquesta especificació que contenia la llei en el text 

originari i permetent ara així la protecció més efectiva de l´interès general en 

relació amb el problema dels habitatges buits o desocupats. 

                                                                                                                                               

Recordem que les obligacions de solidaritat urbana estan previstes als arts. 73 a 76, en un Títol 
completament diferent del que inclou les possibilitats d´actuació respecte als habitatges buits. 
Es tracta de dos parts de la llei que no tenen res a veure. 
 
29 “El Pla territorial sectorial d'habitatge ha d'ésser aprovat pel Govern en el termini d'un any a 
partir de la data de publicació d'aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
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No essent necessari aquest requisit, doncs, es pot, però, afegir que les 

actuacions desenvolupades per l´Ajuntament de Terrassa ho són, a més, en 

àmbits on hi ha amb claredat una forta i acreditada necessitat de demanda, 

com es deriva, per exemple, de les dades aportades per l´Ajuntament, en una 

ciutat que forma part de l´àmbit metropolità barceloní i que té, com hem dit, 

l´index d’execucions hipotecàries més alt de totes les poblacions catalanes des 

de 2007. 

 

D´altra banda, al quedar derogat l´art. 42.6 ja no és en vigor el que deia 

respecte a que “En l'acord de declaració també s'ha d'advertir que, un cop 

transcorreguts dos anys des de la notificació de la declaració, si no s'ha corregit 

la situació de desocupació, per causa imputable a la propietat, l'administració 

pot expropiar temporalment l'usdefruit de l'habitatge, per un període no superior 

a cinc anys, per llogar-lo a tercers”. Derogat aquest article, és evident que no 

cal esperar dos anys per a desenvolupar mesures de foment ni per a sancionar 

pel manteniment de l´habitatge buit o desocupat (entenem que ja ho era abans, 

donat que l´espera es referia a l´exercici de la potestat sancionadora, no 

d´altres potestats). Una altra interpretació seria absurda, desproveïda de cap 

fonament jurídic i perjudicial per l´interès general i els drets dels ciutadans. 

 

2. Les mesures nominades per la llei i els seus req uisits legals 

 

Entre les potestats que atorga la llei a les Administracions públiques en relació 

amb l´habitatge buit o desocupat, incloent l´Ajuntament de Terrassa, com 

veurem, cal distingir entre aquelles que la llei del dret a l´habitatge especifica 

de forma concreta i aquelles altres a les que es refereix sense anomenar-les 

concretament.  

 

En concret, recordem el text vigent al que ens anirem referint a partir d´ara: 
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“Article 42. Actuacions per a evitar la desocupació permanent dels habitatges 

 

1. La Generalitat, en coordinació amb les administracions locals, ha d'impulsar 

polítiques de foment per a potenciar la incorporació al mercat, preferentment de 

lloguer, dels habitatges buits o permanentment desocupats. Amb aquesta 

finalitat, ha de vetllar per a evitar situacions de desocupació permanent 

d'habitatges i ha d'aprovar els programes d'inspecció corresponents. 

2. S'han de donar garanties als propietaris dels habitatges buits o 

permanentment desocupats sobre el cobrament de les rendes i la reparació de 

desperfectes. 

3. S'han d'impulsar polítiques de foment de la rehabilitació dels habitatges que 

estiguin en mal estat per a ésser llogats, mitjançant subvencions directes als 

propietaris, oferta de subrogació de l'Administració en l'execució de les obres i 

suport públic a contractes de masoveria urbana. 

4. Els habitatges buits o permanentment desocupats es poden cedir a 

l'Administració pública perquè els gestioni en règim de lloguer. En 

contrapartida, s'ha de fer un pacte relatiu al cobrament i a les altres condicions 

de la cessió, dins de programes específicament destinats a aquesta finalitat en 

els plans d'habitatge. 

5. L'Administració pot adoptar mesures altres que les que estableixen els 

apartats de l'1 al 4, entre les quals les de caràcter fiscal, amb els mateixos 

objectius d'incentivar l'ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la desocupació 

injustificada.” 
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2.1 Les polítiques de foment de la Generalitat en c oordinació amb les 

Administracions locals 

 

a) Les polítiques de foment per a potenciar la inco rporació al mercat 

 

Com hem vist, d´acord amb l´art. 42.1 de la llei: 

 

“La Generalitat, en coordinació amb les administracions locals, ha d'impulsar 

polítiques de foment per a potenciar la incorporació al mercat, preferentment de 

lloguer, dels habitatges buits o permanentment desocupats” 

 

Aquest precepte assenyala que li correspon al nivell autonòmic, en coordinació 

amb les administracions locals, entre ells els Ajuntaments, pel que ara ens 

interessa, l´impuls de “polítiques de foment” (utilitzant la tradicional expressió 

espanyola, referida a un tipus d´activitat administrativa que cerca l´interès 

general mitjançant el suport d´activitats privades, sigui amb subvencions sigui 

amb altres tècniques), amb la finalitat de promoure la incorporació al mercat 

(amb preferència pel lloguer, encara que sense descartar altres possibilitats) 

dels habitatges buits o permanentment desocupats. 

 

Aquest precepte doncs, s´ocupa d´un tipus concret d´activitat administrativa (i 

no en parla d´altres, com la de policia o servei públic); inclou un mandat a la 

Generalitat en el marc de les seves competències (vegis art. 137 de l´Estatut 

d´Autonomia vigent i l´art. 7 de la llei) en coordinació amb, pel que ara ens 

interessa, els Ajuntaments (vegis l´art. 84.2 b de l´Estatut, així com l´art. 25.2 b 

de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la 

dicció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l´Administració local, així com l´art. 71.1 d del Decret Legislatiu 

2/2003 a Catalunya i l´art. 8 de la llei del dret a l´habitatge). 

 

Cal destacar que, efectivament, aquestes mesures de foment esmentades per 

la llei ja han estat desplegades, tant per l´Administració de la Generalitat com 

per l´Ajuntament de Terrassa i fins i tot, encara que aquest nivell no estigui 
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explícitament  al·ludit per la llei, pel nivell estatal, qui també ostenta 

competències en matèries connexes a l´habitatge30. 

 

Efectivament, en l´àmbit estatal, cal tenir en compte la llei 4/2013, de 4 de juny, 

de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas 

(BOE de 5 de juny de 2013). En el preambul d´aquesta norma s´indica que la 

llei té “el objetivo fundamental de flexibilizar el mercado del alquiler para lograr 

la necesaria dinamización del mismo, por medio de la búsqueda del necesario 

equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías que 

deben ofrecerse a los arrendadores para su puesta a disposición del mercado 

arrendaticio” amb la intenció d´establir un “ un marco que consiga atraer al 

mismo, al mayor número posible de las viviendas actualmente vacías y sin 

ningún uso, en manos de propietarios privados”. Amb aquesta clara voluntat, es 

prenen les següents mesures sobre: 

 

“– El régimen jurídico aplicable, reforzando la libertad de pactos  y dando 

prioridad a la voluntad de las partes, en el marco de lo establecido en el título II 

de la Ley. 

– La duración del arrendamiento, reduciéndose de cinco a tres años la 

prórroga obligatoria y de tres a uno la prórroga tá cita , con objeto de 

dinamizar el mercado del alquiler y dotarlo de mayor flexibilidad. De esta forma, 

arrendadores y arrendatarios podrán adaptarse con mayor facilidad a 

eventuales cambios en sus circunstancias personales. 

– La recuperación del inmueble por el arrendador, par a destinarlo a 

vivienda permanente  en determinados supuestos, que requiere que hubiera 

transcurrido al menos el primer año de duración del contrato, sin necesidad de 

previsión expresa en el mismo, dotando de mayor flexibilidad al arrendamiento” 

 

                                                 
30 Per a més detall sobre el regim jurídic de distribució de competències en l´Estat espanyol, 
vegis, per exemple, PONCE SOLÉ, J., “La competencia en materia de vivienda a la luz del 
nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda”, Revista d'estudis autonòmics i federals , Núm. 7 (2008), pp. 145 i ss. 
El text complet és consultable gratuïtament a:  
http://www.raco.cat/index.php/REAF/article/view/252 348/338721  
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A més la llei modifica la LEC i ara “se vincula el lanzamiento a la falta de 

oposición del demandado, de tal modo que si éste no  atendiere el 

requerimiento de pago o no compareciere para oponer se o allanarse, el 

secretario judicial dictará decreto dando por termi nado el juicio y 

producirá el lanzamiento , frente al sistema actual que impide señalar el 

lanzamiento hasta que no se sepa si la vista se ha celebrado o no”. 

 

No hi ha cap dubte que aquest règim jurídic (especificat després al llarg dels 

articles concrets de la llei que no és moment ara d´analitzar) pretén el foment 

del lloguer d´habitatges, mitjançant la regulació favorable als propietaris 

d´aquests per movilitzar el parc d´habitatges buits o desocupats, com hem vist 

declara sense embuts la pròpia norma. 

 

Pel que fa al nivell autonòmic, cal tenir en compte el vigent Pla d´Habitatge 

català,  aprovat per Decret del Govern de la Generalitat 13/2010, de 2 de 

febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012 (la vigència del qual ha 

estat perllongada per Decret 171/2012, de 27 de desembre, fins a l´aprovació 

d´un nou pla, el que encara no ha succeït en el moment d´escriure aquestes 

línees).  

 

Aquest pla d´habitatge dedica un capítol sencer (el IV) als anomenats 

programes socials d´habitatge, els quals, com assenyala l´art. 75 tenen per 

finalitat “estimular a les persones propietàries d´habitatge buits perquè els posin 

en el mercat de lloguer, preferentment [però no únicament ] adreçats a 

persones amb necessitats especials d´habitatge”.  

 

Entre aquests programes destaquen, als efectes que ara ens interessen, el 

programa de mediació per al lloguer social (arts. 80 i ss) que articula una sèrie 

de mesures que tenen per objecte “incrementar el parc d´habitatges que es 

destinin a lloguer social per possibilitar l’accés a l´habitatge de la població amb 

ingressos baixos, mitjançant l´establiment d´un sistema de garanties públiques 

per als propietaris d´habitatges desocupats” (art. 80). Amb aquesta finalitat 

s´articula, en el marc de la pròpia llei del dret a l´habitatge que ja preveia 
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aquesta figura de forma obligatòria (art. 69)31, la xarxa de mediació mitjançant 

les borses de mediació que “actuen com a mediadores entre les persones 

propietàries i les llogateres, els donen confiança i garanteixen el cobrament i 

bon ús dels habitatges” (art. 81.2). En concret, l’art. 83 preveu els ajuts 

següents per als propietaris dels habitatges: 

 

“Article 83 

Contraprestacions per als propietaris dels habitatges 

 

83.2 Els propietaris que signen un contracte de lloguer a través de les borses 

poden rebre els següents ajuts: 

a) Subvenció de fins a 6.000 euros per fer obres d'habitabilitat o de 

condicionament dels interiors de l'habitatge. Aquests ajuts es concedeixen sota 

les condicions que es determinen en les convocatòries anuals. 

b) Per a la realització d'obres d'habitabilitat o de condicionament, l'accés a 

préstecs establerts per conveni entre el departament competent en matèria 

d'habitatge i les entitats financeres a aquests efectes.” 

 

                                                 
31 Art. 69 llei del dret a l´habitatge: 
“Mediació social en el lloguer d'habitatges 
1. El departament competent en matèria d'habitatge ha d'establir un sistema de 
concertació pública i privada per a estimular els propietaris i els inversors privats a posar 
en el mercat de lloguer habitatges adreçats a les persones i les unitats de convivència amb 
dificultats de tot ordre per a accedir al mercat de l'habitatge. 
2. Els estímuls als propietaris i els inversors poden consistir en garanties i avals per al 
cobrament i en ajuts per a la posada en condicions d'habitabilitat. 
3. El sistema ha d'ésser gestionat per una xarxa de mediació social subvencionada pel 
Govern, que pot ésser integrada per administracions públiques locals, entitats sense ànim 
de lucre o agents vinculats amb l'habitatge que se subjectin a les condicions i al sistema 
de control que s'ha d'establir per reglament. 
4. El departament competent en matèria d'habitatge ha d'establir un sistema voluntari 
d'obtenció d'habitatges privats, en especial els desocupats, per a posar-los a lloguer, 
mitjançant la cessió dels dits habitatges pels propietaris a l'Administració pública a canvi 
de garantir-ne el manteniment i el cobrament dels lloguers. 
5. Els habitatges obtinguts pels sistemes a què es refereix aquest article poden ésser 
oferts a persones grans en el cas que llurs habitatges no s'adaptin a llurs condicions 
físiques o econòmiques. Quan l'habitatge previ de la persona beneficiària sigui de 
propietat, s'han d'establir fórmules perquè pugui ésser utilitzat temporalment o 
permanentment per l'Administració dins els altres programes de lloguer social esmentats 
per aquest article. 
6. Els sol·licitants d'habitatges obtinguts pel sistema de mediació o pel sistema de cessió 
han d'estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial 
establert per l'article 92. 
7. L'adjudicació dels habitatges del sistema de mediació i del sistema de cessió ha de 
seguir un procediment específic que s'ha de regular per reglament.” 
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Finalment, i pel que fa a Terrassa, en coordinació amb aquesta activitat de 

foment autonòmica, l’ajuntament ha signat des de mitjans de la dècada 

passada diversos acords i convenis amb l´Agència Catalana d´Habitatge (que, 

com es sabut, és un organisme de la Generalitat amb competències en aquest 

àmbit, d´acord amb la Llei 13/2009, de 22 de juliol)32 i mitjançant la Societat 

Municipal d´Habitatge de Terrassa presta aquest servei33.  

  

 

b) Els programes d’inspecció  

 

El primer apartar de l´art. 42 de la llei del dret a l´habitatge finalitza amb la 

indicació de que: 

 

“Amb aquesta finalitat, ha de vetllar per a evitar situacions de desocupació 

permanent d'habitatges i ha d'aprovar els programes d'inspecció 

corresponents”. 

 

Seguint els canons hermenèutics de l´art. 3.1 del Codi Civil34, una interpretació 

literal atenent al sentit propi de les paraules de l´art. 42.1 in fine ens porta a 

concloure que “amb aquesta finalitat” es refereix a la de “potenciar la 
                                                 
32 Es poden consultar aquests instruments de coordinació pel desplegament de politiques de 
foment per a la posada en el mercat d´habitatges buits en regim de lloguer a: 
http://www.agenciahabitatge.cat/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=ca%2Fahc%2Fweb%
2Fserveis%2FensLocalIAssociacions%2Fconvenis&municipi=8279&cerca=Cerca  
33 http://habitatgeterrassa.cat/ . 
Cal destacar que l´Oficina Local d´Habitatge de Terrassa, servei prestat per la Societat,  ha 
estat premiada al 2012 per l’Associació de Promotors Públics de Sòl i Habitatge de Catalunya 
(AVS) per la data duta a terme en aquest àmbit. D´acord amb la pròpia AVS: 
 
“El Jurat ha atorgat el premi a l’Oficina Local de Terrassa que sota la direcció de la Societat 
Municipal d’Habitatges de Terrassa SA, va ser promoguda pel seu Ajuntament. Per atorgar el 
Premi s’ha valorat especialment la compactació i el rendiment dels serveis de mediació 
d’habitatge de lloguer social, de concessió de cèdules d’habitabilitat, d’ajuts al pagament del 
lloguer, de tramitació de la renda bàsica d’emancipació, dels ajuts a la rehabilitació, de la 
tramitació dels TEDIs i del registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial, amb un 
equip proporcionat i cohesionat, que presta un servei eficaç i ben valorat en el marc del 
municipi.”  
 
Vegis: http://www.avscatalunya.cat/archivos/actualitat_arxius/250713134418_13-07-23dp-
premishabitatgesocialcatalunya12.pdf , pàg. 5. 
34 “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de 
ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas” 
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incorporació al mercat, preferentment de lloguer, dels habitatges buits o 

permanentment desocupats” mitjançant  polítiques de foment, que és la frase 

immediatament anterior al punt i seguit on comença la part final del precepte 

que ara estem analitzant.  

 

Així, doncs, amb aquest objectiu concret “ha de vetllar per a evitar situacions de 

desocupació permanent d'habitatges” i “ha d'aprovar els programes d'inspecció 

corresponents”. Aquestes dues accions no estaven incloses en el originari 

projecte de llei del dret a l´habitatge que va tenir entrada al Parlament de 

Catalunya i varen ser afegides com a conseqüència del Dictamen emès pel 

Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya (BOPC, núm. 177, dimecres 5 

de desembre de 2007). 

 

Efectivament, aquest Dictamen va considerar que el projecte de llei del dret a 

l´habitatge era ajustat a la Constitució en tot el seu contingut analitzat (sempre 

que l´art. 76.4 s’interpretés d’acord amb el seu Fonament IV.4 e), llevat del art. 

42.6 del projecte, que es va considerar inconstitucional per vulnerar el principi 

d’igualtat en la llei (art. 14 CE), de conformitat amb el raonat al Fonament IV.1 

C. 

 

Recordem que l´art. 42.6 feia esment a la possibilitat d´expropiar l´ús de 

l´habitatge buit o desocupat. Donat que el Consell Consultiu assenyalà que la 

vulneració de l´art. 14 CE es produïa “perquè la intervenció de l’Administració 

sobre els seus habitatges no se sotmet a una normativa planificadora de 

l’activitat inspectora prèvia de l’Administració, que permeti controlar, entre 

d’altres extrems, el respecte al principi d’igualtat en el desenvolupament de la 

seva activitat”. Amb posterioritat a l’emissió del Dictamen i durant el procés 

parlamentari es va modificar l´article 42 i es va incloure en el seu apartat primer 

les dues frases esmentades.  

 

Ara bé, com hem explicat abans, la llei 9/2011, del 29 de desembre, de 

promoció de l'activitat econòmica va derogar l´art. 42.6 sencer, eliminant tota 

possibilitat d´expropiació. Malgrat aquesta derogació, aquesta referència als 

programes d´inspecció s´ha mantingut al primer apartat. 
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Com cal ara, doncs, després de la derogació de l´apartat 6 de l´art. 42, 

entendre aquesta referència als programes d´inspecció? 

 

Una primera possible interpretació (d´acord amb el sentit literal de les paraules i 

la ubicació sistemàtica dins l´art. 42) és considerar que els programes 

d´inspecció només serien necessaris en relació a les “polítiques de foment per 

a potenciar la incorporació al mercat, preferentment de lloguer, dels habitatges 

buits o permanentment desocupats”.  

 

Una segona interpretació podria ser que aquests programes només tenien 

sentit quan existia la potestat expropiatòria de l´ús a l´art. 42.6, ara derogat, 

com ja sabem. Recordem que aquest incís va ser introduït en relació amb 

l´expropiació de l´ús dels habitatges buits (possibilitat ara derogada des de 

2011) i el seu sentit final era el de reforçar el comportament no discriminatori de 

l´Administració a l´hora d´expropiar l´ús dels habitatges buits. Seguint el 

raonament del Consell Consultiu en el seu Dictamen esmentat, aquest va 

assenyalar que “s’ha de ressaltar també que les intervencions administratives 

previstes, per als altres supòsits d’utilitzacions o situacions anòmales, no 

depenen de la seva inclusió administrativa en cap àmbit determinat sinó de la 

mera comprovació de la situació descrita per la llei com anòmala (art. 43 i 44, 

en relació amb l’art. 41 Projecte de llei35). A aquests efectes, i amb la finalitat de 

salvaguardar la igualtat de tracte dels ciutadans que desenvolupen o es troben 

en les esmentades utilitzacions o situacions anòmales, el Projecte de llei 

preveu la necessitat d’aprovar programes d’inspecció (art. 43.1 i 44.1 Projecte 

de llei); és a dir, normes de caràcter general que garanteixin l’actuació objectiva 

i imparcial de l’Administració en la seva activitat inspectora o de comprovació.”  

 

Es pot arribar a sostenir, doncs, que els programes d´inspecció ara queden 

vinculats només a aquestes polítiques de foment o només tenien sentit abans 

quan existia la possibilitat d´expropiar.  

 

                                                 
35 Com succeix ara també després de la llei 9/2011 respecte als habitatges buits o desocupats, 
amb la seva derogació de parts de l´art. 12 i 42, com ja hem exposat. 
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Però un criteri de prudència ens porta a recomanar, per tal de reforçar la 

igualtat de tracte dels ciutadans, la previsió de programes d´inspecció respecte 

al exercici de la potestat sancionadora en relació amb els habitatges buits o 

desocupats. 

 

Quina és la naturalesa jurídica dels programes d´inspecció? 

 

És molt freqüent que les normes prevegin plans d´inspecció en molts sectors 

diferent36s. Res ens diu la llei del dret a l´habitatge, pel que haurem d’acudir a 

categories generals del Dret administratiu. En la mesura que aquests 

programes no tinguin la voluntat de romandre indefinidament en l´ordenament 

jurídic i es limitin a establir criteris pel desenvolupament de les inspeccions 

durant una anualitat o una plurianualitat, esgotantt-se en la seva aplicació, es 

tractaria d´un acte administratiu. Mentre que si, pel contrari, pretén innovar 

l´ordenament jurídic de forma indefinida seria una norma jurídica, que entenem 

hauria de ser aprovada pel Ple com a ordenança. 

 

Aquest criteri de distinció entre actes i reglaments, l’anomenat criteri 

ordinamentalista és l’empleat per la doctrina i la jurisprudència37. En el cas que 

ens ocupa, considerem que el més normal és que el programa d´inspecció sigui 

anual o, com a molt, inclogui vàries anualitats, però no més, perquè les 

inspeccions hauran d’adaptar-se a les canviants necessitats locals. Si això és 

així, llavors el programa tindria naturalesa d´acte administratiu.  

 

Quin hauria de ser el seu contingut? 
                                                 
36 REBOLLO PUIG, M., “La función inspectora”, a DÍEZ SÁNCHEZ, J.J., La función...op.cit. pp. 
108 y ss.  
37 El Dictamen del Consell Consultiu assenayalà que: 
“Aquest tipus de normes planificadores, segons ha destacat la doctrina juridico-administrativa 
alemanya són de gran importància per garantir des de la llei la igualtat de tracte en la seva 
posterior aplicació, raó per la qual les lleis han de disposar la seva existència quan es preveu 
una activitat inspectora de l’Administració respecte del compliment de deures de caràcter 
general (a títol d’exemple, art. 116 LGT). Aquestes normes constitueixen el principal àmbit 
d’aplicació de la doctrina de l’autovinculació de l’Administració (Selbstbindung der Verwaltung) 
amb fonament en el principi constitucional d’igualtat (art. 3.1 Llei Fonamental de Bonn), 
utilitzada per la jurisprudència per al control de la discrecionalitat administrativa, i que posa en 
relleu l’eficàcia externa d’aquestes normes administratives i la decisiva influència de les 
disposicions administratives internes sobre l’àmbit jurídic del ciutad “ 
La referència a normes, entenem, té sentit només pel cas que aquests programes tinguin 
vocació d´innovació indefinida de l´ordenament jurídic. 
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Tampoc ens diu res la llei, però tenint en compte la seva finalitat d´autovincular 

a l´Administració, protegir la igualtat dels ciutadans i oferir-lis seguretat jurídica, 

creiem que, com a mínim, hauria de fer referència als criteris que han portat a 

inspeccionar uns determinats béns i/o unes determinades àrees de la ciutat. 

Tenint en compte els escassos recursos amb que compte l´Ajuntament de 

Terrassa, amb més de 200.000 habitants i més de 100.000 habitatges, és 

evident que caldrà prioritzar38. Com assenyala REBOLLO, “no puede la 

administración inspeccionar todo permanentemente a todos”, essent 

discrecional determinar el número i periodicitat de les inspeccions, decidir els 

mitjans humans i materials adscrits, les concretes activitats inspeccionades39 

 

Doncs bé, el programa d´inspeccions hauria d´explicar quines són les prioritats 

decidides discrecionalment i aportar raons que justifiquin la tria i evitin 

discriminacions. En aquest sentit, si l´Ajuntament de Terrassa vol inspeccionar 

durant un període de temps els habitatges que suposa buits o desocupats en 

mans de les entitats bancàries, aquesta priorització, entenem, no és irracional i 

no vulnera l´article 9.3 CE ni el principio d´igualtat de l´art. 14 CE, sempre que 

es motivi explícitament, donada la posició singular de les entitats financeres en 

relació amb el servei d´interès general d´habitatge declarat a Catalunya, com 

hem raonat en el seu moment. 

 

Efectivament, donada la proporció d´habitatges buits en máns de les entitats 

financeres (es creu que més de mil, com dèiem) i donada la especial posició 

d´aquestes persones jurídiques en el marc del servei d´interès general bancari i 

d´habitatge declarat pel nostre ordenament (com hem ja exposat abans) és 

racional i no discriminatòria i estaria justificada aquesta priorització inspectora. 

 

En fi, caldria publicar el programa d´inspeccions?  

 

                                                 
38 La jurisprudència no accepta la impugnació autònoma de la inclusió en un pla d´inspecció per 
ser un mer acte de tràmit: SSTS de 9 de febrer i 30 d´abril de 2012, Ar. 3875 i 6434). 
39 REBOLLO PUIG, M., “La función...”, op.cit. pàg. 106. 
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D´acord amb l´art. 60.1 de la llei 30/1992, seria la publicació la manera adient 

de donar a conèixer el pla. Ara bé, per raons d´eficàcia de l´activitat inspectora, 

caldria mantenir confidencialitat sobre els detalls referits als mètodes de treball, 

les localitzacions que es pretenen inspeccionar i la programació temporal de les 

mateixes (en aquest sentit, vegis l´art. 116 de la Llei General Tributaria, en 

referència als Plans d’inspecció Tributària, quan assenyala que “ La 

Administración tributaria elaborará anualmente un Plan de control tributario que 

tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los 

criterios generales que lo informen”)40. 

 

b) Les garanties als propietaris 

 

Segons l´art. 42.2 esmentat: 

 

“S'han de donar garanties als propietaris dels habitatges buits o 

permanentment desocupats sobre el cobrament de les rendes i la reparació de 

desperfectes.” 

 

Recordem que com ja hem esmentat, el vigent Pla d´habitatge català preveu el 

programa de mediació per al lloguer social (arts. 80 i ss) que articula una sèrie 

de mesures que tenen per objecte “incrementar el parc d´habitatges que es 

destinin a lloguer social per possibilitar l´accés a l´habitatge de la població amb 

ingressos baixos, mitjançant l´establiment d´un sistema de garanties públiques 

per als propietaris d´habitatges desocupats” (art. 80). Amb aquesta finalitat 

s´articula, en el marc de la pròpia llei del dret a l´habitatge que ja preveia 

aquesta figura de forma obligatòria (art. 69)41, la xarxa de mediació mitjançant 

                                                 
40 En el mateix sentit, CRUCES ZARZUELA, Y., “La inspección urbanística”, Revista CEMCI, 
núm. 16, 2012, pág. 5, a propósito de los planes de inspección urbanística andaluces. 
41 Art. 69 llei del dret a l´habitatge: 
“Mediació social en el lloguer d'habitatges 
1. El departament competent en matèria d'habitatge ha d'establir un sistema de 
concertació pública i privada per a estimular els propietaris i els inversors privats a posar 
en el mercat de lloguer habitatges adreçats a les persones i les unitats de convivència amb 
dificultats de tot ordre per a accedir al mercat de l'habitatge. 
2. Els estímuls als propietaris i els inversors poden consistir en garanties i avals per al 
cobrament i en ajuts per a la posada en condicions d'habitabilitat. 
3. El sistema ha d'ésser gestionat per una xarxa de mediació social subvencionada pel 
Govern, que pot ésser integrada per administracions públiques locals, entitats sense ànim 
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les borses de mediació que “actuen com a mediadores entre les persones 

propietàries i les llogateres, els donen confiança i garanteixen el cobrament i 

bon ús dels habitatges” (art. 81.2). En concret, l´art. 83 preveu les 

contraprestacions següents per als propietaris dels habitatges: 

 

“Article 83 

Contraprestacions per als propietaris dels habitatges 

83.1 Els propietaris que signen un contracte de lloguer a través de les borses 

reben les contraprestacions següents: 

a) Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant el sistema Avalloguer 

que regula el Decret 54/2008, d'11 de març, pel qual s'estableix un règim de 

cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer 

d'habitatges42. 

b) Assegurança multirisc, que inclou els desperfectes, durant tot el període de 

durada del contracte de lloguer. 

c) Assegurança per garantir la defensa jurídica que es produeix en el cas 

d'impagaments.” 

                                                                                                                                               

de lucre o agents vinculats amb l'habitatge que se subjectin a les condicions i al sistema 
de control que s'ha d'establir per reglament. 
4. El departament competent en matèria d'habitatge ha d'establir un sistema voluntari 
d'obtenció d'habitatges privats, en especial els desocupats, per a posar-los a lloguer, 
mitjançant la cessió dels dits habitatges pels propietaris a l'Administració pública a canvi 
de garantir-ne el manteniment i el cobrament dels lloguers. 
5. Els habitatges obtinguts pels sistemes a què es refereix aquest article poden ésser 
oferts a persones grans en el cas que llurs habitatges no s'adaptin a llurs condicions 
físiques o econòmiques. Quan l'habitatge previ de la persona beneficiària sigui de 
propietat, s'han d'establir fórmules perquè pugui ésser utilitzat temporalment o 
permanentment per l'Administració dins els altres programes de lloguer social esmentats 
per aquest article. 
6. Els sol·licitants d'habitatges obtinguts pel sistema de mediació o pel sistema de cessió 
han d'estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial 
establert per l'article 92. 
7. L'adjudicació dels habitatges del sistema de mediació i del sistema de cessió ha de 
seguir un procediment específic que s'ha de regular per reglament.” 
42 Cal tenir en compte que d´acord amb la Disposició Addicional primera del Decret 13/2010, 
s´incorpora al Pla autonòmic d´habitatge el sistema de garanties que s´anomena Avalloguer, 
com a règim de cobertures per al cobrament de les rendes arrendaticies dels contractes de 
lloguer d´habitatges, d´acord amb el Decret 54/2008, d´11 de març i la modificació del Decret 
171/2008, de 26 d´agost. 
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c) La rehabilitació d´habitatges, subrogació en exe cució d´obres i 

masoveria urbana 

 

Pel que fa a l´art. 43.3, aquest assenyala que: 

 

“S'han d'impulsar polítiques de foment de la rehabilitació dels habitatges que 

estiguin en mal estat per a ésser llogats, mitjançant subvencions directes als 

propietaris, oferta de subrogació de l'Administració en l'execució de les obres i 

suport públic a contractes de masoveria urbana.”43 

 

Pel que fa a les subvencions directes, el pla d´habitatge vigent a Catalunya, 

contingut en el Decret 13/2010 repetidament esmentat i en vigor, contempla 

diferents preceptes en relació amb la rehabilitació d´habitatge que afecten als 

buits o permanentment desocupats. Al capítol 3 (“programes de rehabilitació”) 

es preveuen diferents programes de rehabilitació: 

 

“Article 49 

Programes de rehabilitació 

Els programes de rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatge integren 

el Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya per al període del 2009-2012, i 

són els següents: 

a) L’estudi i el coneixement del parc d’habitatges. 

b) La rehabilitació general d’edificis d’ús residencial i d’habitatges. 

c) La rehabilitació de conjunts d’especial interès i d’àrees de rehabilitació.” 

 

Les finalitats principals d’aquests programes, d´acord amb l´art. 50 són: 

 

“a) Promoure mesures per a l’estudi i la recerca en matèria de rehabilitació 

d’edificis d’ús residencial i d’habitatges per a la identificació de l’estat de 

conservació i el manteniment del parc d’habitatges. 

b) Facilitar informació i assessorament a la ciutadania en actuacions referides 

                                                 
43 La llei del dret a l´habitatge dedica diversos preceptes al tema de la rehabilitació. En el que 
ens interessa ara, tinguis en compte que l´art. 68 la considera una actuació susceptible de ser 
protegida en el pla d´habitatge. Això és el que ocorre en l´actualitat, com a continuació veurem. 
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a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges. 

c) Establir línies d’ajuts a la rehabilitació per a edificis d’ús residencial i per 

habitatges, i definir la tipologia de les actuacions protegibles i les modalitats de 

finançament públic. 

d) Determinar el sistema de col·laboració entre les administracions per a la 

rehabilitació de conjunts d’especial interès i d’àrees de rehabilitació.” 

 

En concret, el programa de rehabilitació general d´edificis d´ús residencial i 

habitatges (arts. 55 i ss) té per objectiu “fomentar les actuacions de rehabilitació 

que fan referència als elements comuns dels edificis d’ús residencial o als 

interiors dels habitatges” (art. 55). L´art. 56 defineix les actuacions 

protegibles44, mentre el 58 estableix el pressupost protegible45. Els tipus d´ajuts 

                                                 
44 “Article 56 
Actuacions protegibles 
56.1 En el cas d’obres de rehabilitació d’edificis d’ús residencial, són actuacions 
protegibles: 
a) Les obres de rehabilitació de patologies, que poden incloure diversos graus, 
com són: 
Les patologies estructurals, o lesions que afecten l’estabilitat, la solidesa i la 
seguretat de l’edifici. 
Les deficiències constructives que afecten o poden afectar les condicions d’habitabilitat 
en habitatges usats. 
Els elements puntuals d’un edifici que, pel seu grau de deteriorament, representen 
un risc, ja sigui per a les persones que ocupen l’edifici o per a terceres persones. 
b) Les obres per millorar les condicions d’accessibilitat i suprimir les barreres 
arquitectòniques amb les següents variants: 
La creació d’un itinerari practicable global, que comporti la instal·lació d’un 
ascensor i compleixi el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
La instal·lació d’ascensor que s’adapti a les possibilitat d’un edifici plurifamiliar. 
La supressió de barreres arquitectòniques entre la via pública i l’ascensor existent. 
Altres mesures destinades a assolir els paràmetres que fixa el Codi d’accessibilitat 
per a un itinerari practicable. 
En el cas que la supressió de barreres arquitectòniques es dugui a terme mitjançant 
la instal·lació de plataformes elevadores, hauran de complir el que disposa 
l’annex 1, apartat 2, punt 2.4, del Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions 
d’habitabilitat dels habitatges i de la cèdula d’habitabilitat, i aquestes han de tenir 
almenys les dimensions fixades per a un ascensor practicable. 
c) Les obres per a l’adequació a la normativa aplicable de les instal·lacions comunitàries 
de xarxes de sanejament, aigua, electricitat, protecció al foc, gas canalitzat 
i telecomunicacions. 
d) Les obres per a la millora de la sostenibilitat, l’eficiència i rehabilitació energètica 
següents: 
L’envolupant de l’edifici amb aïllament tèrmic i/o acústic per tal d’adaptar els 
elements rehabilitats energèticament als paràmetres que exigeix la normativa 
vigent . 
La instal·lació de sistemes d’obtenció d’energies alternatives. 
Qualsevol millora en els sistemes de les instal·lacions tèrmiques que incrementin 
l’eficiència energètica o la utilització d’energies renovables. 
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són subvencions, amb possibilitat de bestretes o pagaments parcials i préstecs 

protegits (art. 60). Pel que fa a les subvencions, l´art. 61 estableix les quanties 

de les subvencions referides a la rehabilitació d´edificis d´ús residencial46 i l´art. 

                                                                                                                                               

Qualsevol millora a la xarxa d’aigua que fomenti l’estalvi i el reciclatge d’aigües 
grises o pluvials. 
56.2 En el cas d’obres de rehabilitació d’habitatges, són protegibles: 
a) Les actuacions destinades al fet que els habitatges puguin assolir les condicions 
d’habitabilitat que exigeix la normativa vigent per a l’habitatge usat. 
b) Les obres per a l’adequació a la normativa aplicable de les instal·lacions d’aigua, 
gas, electricitat, protecció al foc, sanejament, telecomunicacions. 
c) L’adaptació interior dels habitatges destinada a facilitar: 
La mobilitat de les persones usuàries que tinguin la consideració legal de persones 
amb mobilitat reduïda, inclòs l’accés a diferents plantes d’un mateix habitatge, sigui 
amb la instal·lació d’ascensors o de plataformes elevadores. 
L’ús de l’habitatge per a persones amb altres discapacitats, mitjançant la instal·lació 
de sistemes de domòtica o altres instruments tecnològics o mecànics. 
d) La millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic de l’habitatge per tal d’adaptar 
els elements rehabilitats energèticament als paràmetres que exigeix la normativa 
vigent, segons els diferents graus d’intervenció. 
56.3 No seran protegides les obres que impliquin el buidatge estructural o l’enderroc 
de façanes, l’augment de volums, les ampliacions o subdivisions d’edificis 
o habitatges i les definides com a gran rehabilitació a l’article 3.h) de Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, a més, de les actuacions de rehabilitació 
que s’efectuïn conjuntament amb aquestes. 
56.4 Quan es tracta d’obres de rehabilitació en edificis unifamiliars d’ús residencial, 
el finançament és el corresponent a actuacions de rehabilitació d’edificis 
o d’habitatges, segons quina sigui l’actuació predominant.” 
45 “Article 58 
Pressupost protegible 
58.1 El pressupost protegible als efectes del càlcul dels ajuts estarà constituït, 
en cada una de les actuacions previstes, pel pressupost d’execució material, els 
honoraris facultatius, el cost de les llicències o autoritzacions administratives, els 
tributs que gravin les actuacions, les despeses generals i el benefici industrial. També 
formen part del pressupost protegible els costos de les diagnosis, estudis, informes, 
dictàmens o certificats tècnics previs a l’elaboració del projecte. 
58.2 Si en un mateix edifici es projecta executar obres de rehabilitació que 
consisteixen en diverses actuacions de les que preveu aquest Decret, s’haurà de 
presentar el pressupost degudament separat per cada una de les actuacions. Les 
despeses de caràcter conjunt s’atribuiran a cada una de les actuacions en proporció 
a la seva quantia. En aquest cas, la subvenció global serà la resultant de l’agregació 
de les subvencions de cada una de les actuacions. 
3.3 El pressupost d’execució material subvencionable és el de l’empresa o el 
que resulti del sumatori de les empreses que, si s’escau, realitzin les obres de rehabilitació, 
i s’ha d’ajustar a la llicència municipal.” 
46 Article 61 
Subvencions per a actuacions de rehabilitació en ediicis d’ús residencial 
61.1 La quantia de la subvenció de les actuacions en edificis d’ús residencial 
s’estableix en els percentatges que s’indiquen a continuació: 
a) Les subvencions per a obres de rehabilitació de patologies es fixen en: 
a.1) El 50% del pressupost protegible, en obres de patologies estructurals. 
a.2) El 25% del pressupost protegible, en obres de deficiències constructives. 
a.3) El 50% del pressupost protegible, en la reparació d’elements en situació de 
risc. 
b) Les subvencions per a obres per facilitar les condicions d’accessibilitat es 
fixen en: 
b.1) El 60% del pressupost protegible, en la creació d’un itinerari practicable que 
comporti instal·lar un ascensor: 
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62 les quanties per les referides a la rehabilitació d´habitatges. En concret 

aquest article assenyala el següent : 

 

“Article 62 

Subvencions per actuacions en rehabilitació d’habitatges 

La quantia de les subvencions de les actuacions de rehabilitació d’habitatges 

s’estableix en els següents percentatges: 

a) El 40% del pressupost protegible, en obres per assolir les condicions 

d’habitabilitat en habitatges usats. 

b) El 40% del pressupost protegible, en obres d’adaptació interior de l’habitatge 

que preveu l’article 56.2.c). 

c) El 25% del pressupost protegible, en obres d’adequació d’instal·lacions a la 

normativa vigent. 

d) Per a obres de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic de l’habitatge: 

d.1) El 60% del pressupost protegible, en obres d’intervenció en la part 

massissa de l’envolupant tèrmica i/o acústica a rehabilitar, més les obertures 

formades pel conjunt dels perfils més els vidres. 

d.2) El 40% del pressupost protegible, en obres d’intervenció en la part 

massissa de l’envolupant tèrmica i/o acústica a rehabilitar. 

d.3.) El 40% del pressupost protegible, en obres d’intervenció en les obertures 

formades pel conjunt dels perfils més els vidres. » 

 

                                                                                                                                               

b.2) El 45% del pressupost protegible, en la instal·lació únicament d’ascensor. 
b.3) El 45% del pressupost protegible, en la supressió de barreres arquitectòniques 
fins l’ascensor existent. 
c) Les subvencions per a obres d’adequació a la normativa aplicable de les installacions 
comunitàries es fixen en el 40% del pressupost protegible. 
d) Les subvencions per a obres per la millora de la sostenibilitat, eficiència i 
rehabilitació energètica es fixen en: 
d.1) El 60% del pressupost protegible, en obres d’intervenció en la part massissa dels 
tancaments exteriors a rehabilitar, més les obertures formades pel conjunt dels 
perfils més els vidres. 
d.2) El 40% del pressupost protegible, en obres d’intervenció en la part massissa 
dels tancaments exteriors a rehabilitar . 
d.3) El 40% del pressupost protegible, en obres d’intervenció en les obertures 
formades pel conjunt dels perfils més els vidres. 
d.4) El 40% del pressupost protegible, en obres d’instal·lació d’energies alternatives 
per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària i d’energia elèctrica.” 
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És més, el pla preveu una acció positiva específica adreçada a posar en el 

mercat habitatges buits o desocupats. Efectivament, l´art. 64 preveu un 

increment dels imports esmentats en un 10%: 

 

« b) Quan els edificis o habitatges siguin rehabilitats per destinar-los a venda, 

lloguer o d’altres usos admesos en dret, en les condicions que estableix l’article 

69.d) i e) »47 

 

En quant a l´oferta de subrogació de l´Administració en l´execució de les obres, 

el pla d´habitatge català també preveu aquesta possibilitat a l´art. 73: 

 

“73.5 En el cas que sigui l’ajuntament o un ens públic porti directament la gestió 

i coordinació de les obres de rehabilitació, a compte de les persones 

propietàries o usuàries dels edificis i habitatges, el pagament de la subvenció 

que s’hagi atorgat es podrà fer directament a l’ajuntament o ens públic, amb el 

consentiment previ de les persones beneficiàries” 

 

Finalment, pel que fa al suport públic a contractes de masoveria urbana, 

recordem que l´art. 3 de la llei del dret a l´habitatge defineix la masoveria 

urbana com “el contracte en virtut del qual els propietaris d'un habitatge en 

cedeixen l'ús, pel termini que s'acordi, a canvi que els cessionaris n'assumeixin 

les obres de rehabilitació i manteniment”. El pla d´habitatge vigent a Catalunya 

preveu en l’exposició de motius del Decret que el conté que en el capítol tercer 

“La secció 3 estableix el programa de rehabilitació general dels edificis d’ús 

residencial i d’habitatges, en determina l’objecte, les actuacions protegibles, els 

criteris de legalitat i coherència tècnica, el pressupost protegible de les 

actuacions de rehabilitació, els aspectes relatius a l’execució de les obres, i els 

                                                 
47 Aquest article assenyala el següent:  
 
“d) Que un cop acabada la rehabilitació dels habitatges destinats a venda, es qualifiquin 
d’habitatges amb protecció oficial de preu concertat, amb el règim jurídic 
que estableix aquest Decret. 
e) Que un cop acabada la rehabilitació dels habitatges destinats a lloguer, es 
mantinguin durant 10 anys en aquest règim, amb una renda màxima equivalent a 
la dels habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer a 10 anys. En aquests 
casos, cal aportar els contractes de transmissió o d’ús dels habitatges un cop acabada 
l’actuació de rehabilitació.” 
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tipus d’ajuts en forma de subvencions, bestretes i préstecs protegits, que 

inclouen la modalitat de masoveria urbana, que preveu l’article 3 de la Llei 

18/2007, del dret a l’habitatge”.  

 

En concret, les subvencions abans descrites per rehabilitació d´habitatges són 

augmentades quan es tracta d’aquest supòsit : 

 

“64.2 L’import de la subvenció també es pot incrementar en un 5% en el cas 

d’obres en habitatges cedits amb contractes de masoveria urbana, tal com es 

defineix a l’article 3.k) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, en què els 

propietaris cedeixin l‘ús de l’habitatge a canvi que les persones cessionàries 

n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment, ja sigui en elements 

comuns de l’immoble o en elements privatius de l’habitatge.” 

 

2.2 La cessió i els programes específicament destin ats a aquesta finalitat 

en els plans d´habitatge 

 

Per la seva banda, l´apartat 4 de l´art. 42 de la llei del dret a l´habitatge 

estableix que: 

 

“Els habitatges buits o permanentment desocupats es poden cedir a 

l'Administració pública perquè els gestioni en règim de lloguer. En 

contrapartida, s'ha de fer un pacte relatiu al cobrament i a les altres condicions 

de la cessió, dins de programes específicament destinats a aquesta finalitat en 

els plans d'habitatge.” 

 

En conseqüència, la cessió és una possibilitat que ofereix la llei als propietaris. 

Si aquests accepten, l´Administració els haurà de gestionar en règim de lloguer. 

Aquesta gestió derivada de la cessió s´ha d´articular amb un “pacte”, és a dir 

un contracte en el que haurà de constar les condicions de la cessió (inclòs el 

cobrament de la renda derivada del lloguer per part del propietari). La cessió 

s´ha de fer “dins de programes específicament destinats a aquesta finalitat en 

els plans d´habitatge”, és a dir, respectant aquests programes que han, doncs, 

de preexistir a la cessió. 
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Aquests programes han de ser inclosos en “plans d´habitatge”. Quina mena de 

pla d´habitatge és susceptible de contenir aquests programes de cessió? 

 

 La llei no especifica si aquest pla ha de ser elaborat per l´Estat, la Generalitat 

o, en el que ara ens interessa, els ajuntaments. D´acord amb una interpretació 

literal i sistemàtica del precepte, sembla referir-se a plans d´habitatge aprovats 

per la Generalitat i previstos a l´art. 67 de la llei: 

 

« Article 67 

Els plans d'habitatge 

1. Els plans d'habitatge aprovats pel Govern són els instruments temporals que, 

respectant el marc de la planificació i la programació regulada pel títol II, han 

d'establir: 

a) La delimitació i la concreció del règim de les actuacions susceptibles d'ésser 

protegides, les diferents modalitats d'habitatges amb protecció oficial i els 

criteris de prioritat en l'actuació pública. 

b) El finançament i els ajuts públics a càrrec de la Generalitat i la gestió dels 

ajuts estatals per a portar a terme les actuacions. 

c) Les garanties i les condicions per a accedir a habitatges amb protecció oficial 

en les diferents modalitats i al finançament i els ajuts per a qualsevol de les 

actuacions susceptibles d'ésser protegides. 

d) El conjunt de mesures connexes i complementàries que permetin assolir els 

objectius dels plans en el període temporal que estableixen. 

2. El Govern té l'obligació de promulgar plans d'habitatge d'una durada mínima 

de quatre anys, tot garantint que la vigència dels dits plans asseguri que no hi 

hagi períodes en què no sigui aplicable un pla.” 

  

La llei del dret a l´habitatge es refereix al llarg del seu articulat a una altra mena 

de plans d´habitatge, els plans locals d´habitatge (regulats en els arts.14 i ss., 

incloent els d´abast supramunicipal, art. 14.13, lletra a, b i c). Però quan hi vol 

fer esment d’aquesta mena específica de plans, ho diu explícitament: així, art. 

13.1, 20 i disposició transitòria vuitena).  D´igual manera, no en l’articulat però 

sí en el preàmbul esmenta el tercer tipus de pla d´habitatge existent en el 
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nostre ordenament, especificant clarament el seu origen estatal (“plans 

d'habitatge estatals”, part I, segon paràgraf). 

 

Aquesta interpretació literal i sistemàtica fa pensar, com dèiem, que l´art. 42 

pensa en el pla autonòmic català d´habitatge. Ara bé, una interpretació 

teleològica del precepte, basada en que la finalitat del mateix és oferir seguretat 

jurídica al propietari de l´habitatge buit o desocupat sobre el regim de la cessió, 

fa que ens inclinem a pensar que el programa de cessió podria estar tant en el 

pla català, com en un pla estatal com en un pla municipal o supramunicipal 

d´habitatge, si existissin. 

 

En tot cas, l´actual pla autonòmic d´habitatge preveu, efectivament, un 

programa específic de cessions, en el que caldrà emmarcar els acords que 

subscriguin ajuntaments, inclòs, és clar, el de Terrassa, i propietaris 

d´habitatges buits o desocupats. Es tracta, de fet, no de un sinó de tres 

programes: el programa de mediació pel lloguer social (ja esmentat), el 

programa de cessió a l´Administració d´habitatges desocupats per destinar-los 

a lloguer social i el programa d´habitatges d´insercio i els allotjaments d´acollida 

(art. 74 i ss del vigent Pla per al dret a l´habitatge repetidament esmentat.  

 

Deixant ara de banda el primer, ja explicat anteriorment, convé descriure 

breument els altres dos. Evidentment, el segon encaixa totalment en l’exigència 

de l´art. 42 de la llei del dret a l´habitatge, donat que cerca oferir als propietaris 

la possibilitat de cedir-los de manera remunerada a l´Administració per un 

període acotat de temps (art. 85). Amb aquest objectiu, l´art. 86 descriu la 

manera de realitzar la cessió48, mentre l´art. 87 estableix la contraprestació per 

la cessió: 

                                                 
48 Article 86 
Procediment de cessió 
86.1 La cessió dels habitatges es pot fer mitjançant mandat de cessió a Adigsa, 
o l’entitat que la substitueixi, o a operadors públics municipals, per un termini 
d’entre cinc i sis anys. 
86.2 Adigsa, o l’entitat que rep un habitatge en el marc del programa de 
cessió, l’ha de destinar a lloguer social o a altres formes de cessió d’ús i el pot 
oferir a les persones que siguin sol·licitants d’habitatge inscrites en les borses 
de mediació per al lloguer social o de lloguer jove, que hauran de seguir el 
procediment d’assignació que preveu l’article 82, a les entitats gestores d’habitatges 
d’inserció, o a altres programes de lloguer social de la Generalitat o de 
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“Article 87 

Contraprestació per la cessió 

Les persones propietàries que cedeixen els habitatges a l’Administració reben 

les contraprestacions següents: 

a) Lloguer assegurat, mitjançant el cobrament d’un cànon o renda periòdica 

pactat amb l’Administració, durant la vigència del contracte d’arrendament. La 

renda serà la que estableix l’article 84. En el cas d’habitatges cedits per 

persones o entitats promotores d’habitatges amb protecció oficial de lloguer o 

de lloguer amb opció de compra que s’acullin a l’article 39, el cànon a cobrar 

serà la renda màxima que en aquell moment correspongui als habitatges amb 

protecció oficial de la zona on estiguin ubicats, disminuïda en un 20%. 

b) Subvenció de fins a 6.000 euros, en el cas que sigui necessari fer obres 

d’habitabilitat o de condicionament de l’interior de l’habitatge, sempre que 

acceptin una rebaixa respecte del lloguer que preveu el punt anterior. Aquests 

ajuts es concedeixen sota les condicions que es determinen en les 

convocatòries anuals. 

c) Accés a préstecs convinguts entre el departament competent en matèria 

d’habitatge i les entitats financeres, per a la realització d’obres de rehabilitació.” 

 

Pel que fa al tercer programa de cessió d´habitatges existent en el pla 

d´habitatge (el d´inserció i allotjament d´acollida) és regulat en els arts. 88 i ss. 

del Decret i persegueix diferents objectius, entre ells “incrementar l´oferta 

d´habitatges” (art. 88.1). En aquest cas, la cessió de l´habitatge es pot fer a 

l´entitat gestora (aplicant-se aquí la regulació derivada del Dret Privat, in totum) 

o bé directament a les persones usuàries, “mitjançant contractes de lloguer o 

mitjançant altres fórmules de cessió adaptades a les necessitats i a la 

temporalitat requerida. En aquest cas, les condicions de pagament i de durada 

del contracte seran les que estableixin l’entitat gestora o els serveis socials 

                                                                                                                                               

l’Administració local. 
86.3 Adigsa, o l’entitat que la substitueixi, o l’entitat que rep un habitatge en el 
marc del programa de cessió, pot cobrar un percentatge del cànon o renda pactat 
en concepte de despeses de gestió. Per a l’administració dels habitatges, Adigsa, o 
l’entitat que la substitueixi, o l’entitat receptora d’un habitatge, estan facultades per 
contractar empreses administradores especialitzades. 
86.4 L’Administració cessionària supedita l’admissió d’habitatges en cessió 
a la demanda de lloguer de la zona on estigui ubicat l’habitatge i al seu estat de 
conservació. 
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municipals.”  (art. 89.2). El propietari que realitzi “obres de rehabilitació per 

adequar-los al nivell d’habitabilitat exigible o per millorar el condicionament del 

seu interior poden rebre subvencions de fins a 6.000 euros” (art. 99.4) 

  

Finalment, cal tenir en compte que l´actual Pla estatal d´habitatge, al seu torn, 

també fa una referència a la protecció de les cessions d´habitatges. 

Efectivament, l´art. 31 del Real Decret 233/2013, de 5 d´abril, por el que se 

regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 

edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (BOE de 10 

d´abril de 2013) assenyala que : 

 

“Artículo 31. Colaboración público-privada. 

1. Las Administraciones públicas y las entidades adscritas o dependientes de 

las mismas, las comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios, 

las cooperativas de viviendas y las asociaciones administrativas constituidas al 

efecto, los propietarios de terrenos, construcciones, edificaciones y fincas 

urbanas y los titulares de derechos reales o de aprovechamiento, así como las 

empresas, entidades o sociedades que intervengan por cualquier título en las 

actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas podrán 

celebrar entre sí, a los efectos de facilitar la gestión y ejecución de las mismas, 

entre otros, los siguientes contratos: 

a) Contrato de cesión, con facultad de arrendamiento u otorgamiento de 

derecho de explotación a terceros, de fincas urbanas o de elementos de éstas 

por tiempo determinado a cambio del pago aplazado de la parte del coste que 

corresponda abonar a los propietarios de las fincas. 

b) Contrato de permuta o cesión de terrenos y/o parte de la edificación sujeta a  

rehabilitación por determinada edificación futura. 

c) Contrato de arrendamiento o cesión de uso de local, vivienda o cualquier 

otro elemento de un edificio por plazo determinado a cambio de pago por el 

arrendatario o cesionario del pago de todos o de alguno de los siguientes 

conceptos: impuestos, tasas, cuotas a la comunidad o agrupación de 

comunidades de propietarios o de la cooperativa, gastos de conservación y 

obras de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

d) Convenio de explotación conjunta del inmueble o partes del mismo.” 
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Aquestes possibilitats de cessió estan relacionades amb els programes 

protegits de fomento de la rehabilitación edificatoria, de fomento de la 

regeneración y la renovación urbanas y para el fomento de ciudades 

sostenibles y competitivas, regulats en el pla estatal. 

 

3. Altres mesures: l´art. 42.5 de la llei del dret a l´habitatge i la reacció 

contra l´abús del dret de propietat de l´art. 7 del  Codi Civil 

 

Finalment, l’apartat darrer de l´art. 42 vigent, el cinquè (tornem a recordar que 

el sisè ha estat derogat l’any 2011), assenyala que: 

 

“ L'Administració pot adoptar mesures altres que les que estableixen els 

apartats de l'1 al 4, entre les quals les de caràcter fiscal, amb els mateixos 

objectius d'incentivar l'ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la desocupació 

injustificada.” 

 

Ha de quedar clar que l´Ajuntament de Terrassa pot o no intentar desenvolupar 

aquestes mesures alternatives. I que si no vol o no pot, llavors, si les dels 

apartats 1 a 4 existeixen i són efectives, pot ( i ha de, com raonarem) passar  a 

sancionar als propietaris que mantinguin els pisos buits o desocupats, com 

veurem amb detall més endavant. 

 

a) De caràcter fiscal 

 

Pel que fa a les de caràcter fiscal, cal tenir en compte la Disposició addicional 

quarta de la llei del dret a l´habitatge, que assenyala el següent: 

 

“Habitatges buits o permanentment desocupats 

El Govern de la Generalitat ha d'impulsar les actuacions necessàries perquè el 

Govern de l'Estat aprovi el reglament que permeti fer efectiva la disposició de la 

Llei de l'Estat 39/1988, reguladora de les hisendes locals, pel que fa a 

l'establiment pels ajuntaments d'un possible recàrrec de l'impost sobre béns 

immobles sobre els habitatges buits o permanentment desocupats en els 
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municipis respectius. També es poden fer bonificacions als propietaris 

d'habitatges buits que els posin a disposició del mercat de lloguer.” 

 

El cert és que fins al moment l´art. 72.4 d´aquesta llei no ha estat 

desenvolupada per un reglament executiu estatal. I quan algun municipi català 

ho ha intentat mitjançant una ordenança seva ha estat aturat pel Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, com ho demostra la sentència de 22 de juliol 

de 2011, en la que una ordenança de Berga va ser anul·lada quan va intentar 

desenvolupar aquesta llei, amb l´argument que l´art. 72.4 al no esmentar 

directament la paraula ordenança fiscal i referir-se a reglament “se está 

remitiendo con precision a las normas que aprueba el Gobierno estatal, pues 

sólo éstas reciben el nombre técnico de “reglamentos” (aparte de las que 

aprueban los gobiernos autonómicos, por supuesto). 

 

b) Altres mesures amb els mateixos objectius d´ince ntivar l´ocupació dels 

habitatges i penalitzar-ne la desocupació injustifi cada 

 

Pel que fa a mesures per “incentivar”, la llei es refereix a la possibilitat per part 

de l´Ajuntament de Terrassa de desenvolupar mesures de foment diferents de 

les fins ara esmentades. Aquesta possibilitat, d´acord amb la doctrina, ja 

existeix donat que el principi de legalitat respecte a l´activitat pública de foment 

en basaria en la possibilitat de fer allò no prohibit per la llei, però sense 

necessitat d´habilitació específica concreta: 

 

 “ las actuaciones administrativas que carecen de eficacia ablatoria sobre las 

situaciones jurídicas de los restantes sujetos (así las que la doctrina alemana 

engloba bajo el rótulo de administración prestacional, en cuanto opuesta a 

administración interventora; las que en España conocemos tradicionalmente 

como medidas de fomento, y las relativas a la actividad organizatoria interna) 

se rigen, en principio, por la regla de la vinculación negativa, salvo que 

requieran un desembolso de fondos públicos, en cuyo caso es obviamente 

necesaria la habilitacion proveniente de la Ley de Presupuestos. Esta 

concluión, es, podría decirse, de puro sentido común: pretender generalizar hoy 

el principio de vinculación positiva a los innumerables supuestos de actividad 
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prestacional o de fomento que los Estados actuales realizan sería una 

pretensión escasamente realista; no hay Parlamento en el mundo capaz de 

producir el volument de normativa que exigiría la aplicación del régimen de 

vinculación positiva a estas actividades, ni tiene sentido ni utilidad alguna limitar 

de modo tan riguroso la libertad de iniciativa de la Administración”49. 

 

Però en tot cas, com hem dit, l´art. 42.4 atorga una habilitació específica, si bé 

general, per tal que l´Ajuntament de Terrassa desenvolupi “incentius” per poder 

mobilitats els habitatges buits o desocupats privats. S´està referint, doncs, a la 

possibilitat de desenvolupar polítiques públiques de foment (és a dir, que 

cerquen l´interès general mitjançant la promoció de comportaments privats que 

s´entenen  adients per aconseguir-ho).  

 

El primer que cal dir, és que, com és sabut, l´activitat pública de foment no 

consisteix només en transferir diners públics a privats. Efectivament, hi ha ajuts 

públics consistents en transferències dineràries (típicament, les subvencions, 

regulades per la Llei General de subvencions), però poden existir altres ajuts 

com ara beneficis i desgravacions fiscals o altres ajuts, siguin directes o 

indirectes molt variats (des d´organitzar exposicions fins a aportar terrenys del 

patrimoni públic del sòl). 

 

Però també hi ha un tipus d´activitat de foment que no suposa transferència 

dinerària ni pot ser considerada tans sols ajut públic en sentit estricte, encara 

que sí, en tot cas, activitat de foment: el cas de les distincions honorífiques 

(condecoracions, mencions, premis, etc).  

 

Doncs bé, a la vista de tot l´ampli ventall de possibles mesures de foment, de 

l´habilitació existent que permet desenvolupar aquestes sense violentar el 

principi de legalitat i dels recursos de que disposi l´Ajuntament de Terrassa, se 

li obre en el futur un camp verge per pensar, dissenyar i aplicar mesures de 

foment que puguin completar les vistes i ajudin a mobilitzar habitatges buits o 

desocupats. 

                                                 
49 SANTAMARÍA PASTOR, J.A., Principios de Derecho Administrativo General I, Iustel, 2009, 
2na edició, pàg. 59.  
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En aquesta línea, la presa en consideració dels més recents desenvolupaments 

científics de la mà de les anomenades ciències de la conducta humana 

(behavioural sciences: sociologia, psicologia, economia, antropologia o 

pedagogia) i de com el Dret i les polítiques públiques estan incorporant aquesta 

recerca i portant-la a la pràctica hauria de ser d´interès per l´Ajuntament de 

Terrassa.  

 

Els estudis més recents sobre el funcionament de la ment humana mostres 

com aquesta es troba ben lluny de la racionalitat perfecta i es troba afectada 

per desviacions i biaixos (en castellà, sesgos, en anglès biases), vinculats al 

nostre sistema automàtic de presa de decisions.  

 

Entre aquests biaixos, poden ser d’especial interès per a la mobilització dels 

habitatges buits o desocupats els anomenats de framing i de comparació 

social. El primer (que podríem traduir per emmarcat), mostra com els éssers 

humans - inclosos els habitants en general i els propietaris d’habitatges, en 

particular, de Terrassa -  extrauen diferents conclusions de les dades 

disponibles en funció de com es presentin. El segon ens mostra com tots tenim 

tendència a “seguir al ramat”, pel que, fins a cert punt, les conductes desitjables 

o no desitjables poden fomentar-se atraient l’atenció pública cap al que els 

demés fan. 

 

D’aquests descobriments científics ha sorgit la política pública denominada 

nudging (traduïble per donar un copet amb el colze per avisar, recordar o cridar 

l´atenció d´un altre)50. Els EEUU, el Regne Unit i la Unió Europea fa temps que 

desenvolupen polítiques públiques de nudging, dissenyant el marc en que els 

ciutadans prendran decisions  a fi i efecte de modificar la seva conducta de 

manera predicible, sense prohibir cap opció ni utilitzar incentius econòmics.  

 

Un exemple en aquest sentit és el que es va fer a la ciutat de San Marcos, 

Califòrnia. Es volia abaixar el consum mitjà d´energia de la ciutat, pel que es va 

                                                 
50 THALER, R.H. y SUNSTEIN, C.R., Un pequeño empujón (nudge), Taurus, 2009 
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procedir a informar individualitzadament als veïns del consum mitjà de la ciutat i 

en relació amb el consum propi s’acompanyava la informació amb una 

emoticona, és a dir un senyal no verbal, com aquestes:  

                             

Els que consumien per damunt de la mitjana varen baixar el seu consum.    

 

Hi ha molts més exemples de nudges, basats en el lliurament d’informació per 

part de les administracions  i de com es presenta aquesta51.  

 

Al llarg d´aquest dictamen hem vist, i veurem, com la publicitat dels 

incompliments socials de la propietat i de les sancions poden tenir un efecte 

d´exemplaritat i de prevenció general de futures conductes antisocials.  

 

Ara bé, no només oferint informació a la comunitat sobre incompliments es 

poden dissenyar incentius (en aquest cas, negatius) per mobilitzar habitatges 

buits o desocupats. Suggerim l´estudi de possibilitats (en positiu) per incentivar 

als propietaris que es basin en la idea essencial del nudging i no suposin 

despesa pública (amb independència, és clar, que es puguin desplegar, a més, 

mesures de foment més clàssiques, com ara ajuts o desgravacions fiscals). 

 

En aquest sentit, volem donar alguns idees a tall d´ exemple:  

 

-publicitació (webs de l´ajuntament) quan algun propietari decideix cedir el seu 

habitatge a l´Administració;  

-concessió de distincions honorífiques municipals periòdiques als propietaris 

que han cedit habitatges buits o desocupats; utilització d’aquestes bones 

pràctiques en xerrades, conferències, exposicions, etc;  

                                                 
51 Es pot consultar: PONCE SOLÉ, J., “Nudging, simplificación procedimental y buen gobierno 
regulatorio: el Derecho Administrativo del siglo XXI y sus relaciones con las ciencias sociales”, 
Comunicació presentada al IX congrrés de l´ AEPDA, Hacia la simplificación de los procedimientos 
administrativos, febrer 2014.  
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-millora en les condicions d’utilització de serveis públics municipals als 

propietaris que han mobilitzat el seu habitatge buit o desocupat;  

-vinculació d’aquestes bones pràctiques amb la responsabilitat social 

corporativa i emissió de certificats municipals acreditant la col·laboració, per a 

ser inclosos en els informes de les empreses al respecte, etc. etc 

 

Per acabar, volem donar un exemple en l´àmbit de l´habitatge, si bé no del 

habitatge buit. En diversos països hi ha interès en que el disseny dels edificis 

contribueixi a la seguretat pública urbana, donat que s´ha estudiat la relació 

entre arquitectura i disseny urbà i delinqüència52. Doncs bé, a diversos països 

(Anglaterra i Holanda) dins d’aquesta política pública d’incentivació de 

construcció d´edificis residencials seguint les pautes del que s´anomena Crime 

Protection Through Environmental Design (CPTED) o Designing Crim Out 

(DOC), s´han dissenyat incentius basats en la possibilitat d’obtenir un certificat 

o un logo específic en cas d´haver seguit les recomanacions de seguretat al 

rehabilitar o construir un habitatge (el que pot tenir el seu valor a efectes de 

transaccions comercials entre privats).  

 

Res no impedeix que els propietaris col·laboradors amb els ajuntaments en la 

mobilització d’habitatges, en un altre context, és clar, puguin també gaudir 

d’incentius en aquesta direcció o en d´altres de similars, previ estudi acurat de 

quins podrien ser efectius en la realitat terrassenca.53. 

 

Completament diferent és l´enfoc respecte a mesures addicionals de caràcter 

“penalitzador” a que fa esment també l´art. 42.5 la llei del dret a l´habitatge.  

 

En el cas d´altres mesures de penalització, aquí a l´hora d´explorar possibilitats 

cal ser més prudent, donat que el principi de legalitat (art. 9.3 CE) obliga a que 

                                                 
52Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno y Juli Ponce Solé (Coord): Convivencia ciudadana, seguridad 
pública y urbanismo. Diez textos fundamentales del panorama internacional, Fundación 
Democracia y Gobierno Local, Diputació de Barcelona, 2008, consultable a: 
http://www.gobiernolocal.org/publicaciones/serie-claves/2008/04/01/69  
53 Pel cas holandés, vegeu: ARMANDO JONGEJAN and TOBIAS WOLDENDORP, “A 
Successful CPTED Approach: The Dutch ‘Police Label Secure Housing’, BUILT 
ENVIRONMENT VOL 39 NO 1: http://www.veilig-ontwerp-beheer.nl/publicaties/a-successful-
cpted-approach-the-dutch-2018police-label-secure-housing2019  
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les mesures que s’adoptin en el futur per l´Ajuntament de Terrassa tinguin el 

suport d´una norma legal, especialment si s´està pensant en la possibilitat de 

dissenyar mesures sancionadores (art. 25 CE, art. 127 i ss llei 30/1992 i 

jurisprudència constitucional associada: STC 132/2001, de 8 de juny, per 

exemple).  

 

En tot cas, es podria explorar la cobertura atorgada pels arts. 139 i ss de la Llei 

de Bases de Règim Local per poder dissenyar en el futur altres mesures de 

“penalització”. L´art. 139 parla de l´”adequada ordenació de les relacions de 

convivència d’interès local” i permet, com és sabut, que les ordenances locals 

dissenyin deures, prohibicions o limitacions i estableixin els tipus d’infraccions i 

les sancions pel seu incompliment.  La llei només determina les infraccions molt 

greus que poden tipificar les ordenances locals (entre les que es troba “una 

pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, immediata i 

directa a la tranquil·litat i els drets legítims d´altres persones, al normal 

desenvolupament d’activitats de tota classe conformes amb la normativa 

aplicable o a la salubritat i ornat públics”, sempre que no es trobin ja a la llei 

1/1992)  i pel que fa a les greus i lleus les deixa en mans locals, sempre que es 

respectin els criteris de l´apartat 2 de l´art. 140. D´igual manera, l´art. 141 

estableix els límits de les sancions econòmiques (molt greus fins a 3000 euros, 

greus fins 1.500 euros i lleus fins 750 euros).  

 

Aquest marc legal sembla oferir suficient cobertura per tal que l´Ajuntament de 

Terrassa pugui complementar en el futur, si ho creu necessari, les obligacions, 

prohibicions o limitacions de la legislació d´habitatge i d´urbanisme i tipifiqui tant 

infraccions molt greus, com greus o lleus en relació a les pertorbacions de la 

convivència que afecti a drets de tercers, a activitats o a la salubritat i ornat 

públics, àmbits que, com hem vist, es poden trobar afectats per l´habitatge buit 

o desocupat. 
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c) Mesures administratives i abús del dret de propi etat o exercici 

antisocial del mateix 

 

Finalment, com ja sabem l´art. 7.2 del Codi Civil assenyala que: 

  

"La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. 

Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las 

circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites 

normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la 

correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o 

administrativas  que impidan la persistencia en el abuso". 

 

Recordem que, com dèiem en el seu moment, cal distingir entre el mer 

incompliment de la funció social de la propietat, per no complir l´obligació 

d´ocupar, i fins i tot de la utilització anòmala d´un habitatge, per no ocupar 

durant més de dos anys, de l´abús del dret de propietat sobre un habitatge o de 

l´exercici ja no social, sinó antisocial del dret de propietat (en relació amb la 

comunitat de propietaris, amb la pròpia administració, amb tercers...).  

 

En opinió de destacada doctrina civilista, aquest precepte, com ja vàrem dir: 

 

“puede servir para ampliar los supuestos de aplicación de las potestades 

administrativas, extendiendo éstas a casos que en principio, y sin la nueva 

legalidad, no estarían comprendidos entre las habilitaciones específicas de 

intervención. Amplicación justificada si se tiene en cuenta que el contenido de 

tales potestades viene determinado por el patrón del global ordenamiento 

jurídico. (...) el art. 7.2 amplía objetivamente, partiendo de la potestad ya 

otorgada, los supuestos en que pueden aplicarse las potestades 

administrativas, en cuanto el contenido de los actos dictados en su ejercicio 

sirva para limitar y evitar la persistencia del abuso54”  

 

                                                 
54 LACRUZ BERDEJO, J.L., LUNA SERRANO, A., y RIVERO HERNÁNDEZ, F., Elementos de 
Derecho Civil I, Volumen tercero, El derecho subjetivo, Bosch, 1984, pág. 129, nota 9. 
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Per això, en cas de que es detecti i acrediti l´abús del dret de propietat o 

l´exercici antisocial del mateix, l´Administració, dins de les potestats que li són 

atribuïdes i amb respecte de l´ordenament jurídic, pot i ha de fer tot el necessari 

per tal de que cessin.  

 

4.  L´ordre temporal  de les mesures (art. 123.1 h)  

 

El ja derogat art. 42.6 de la llei del dret a l´habitatge assenyalava que “Un cop 

posades a disposició dels propietaris totes les mesures de foment que 

estableixen els apartats anteriors, en els àmbits declarats com a àmbits de 

demanda residencial forta i acreditada, l'administració pot declarar 

l'incompliment de la funció social de la propietat i acordar el lloguer forçós de 

l'habitatge”. 

 

Com ja ens consta, al ser derogat aquest article, juntament amb l´apartat 42.7 i 

part de l´art. 12 que ha estat modificat, ni es pot procedir a l´expropiació de l´ús 

de l´habitatge de forma temporal (“lloguer forçós”), ni cal esperar dos anys, ni la 

llei ara fa cap referència a àmbits de demanda residencial forta i acreditada per 

poder adoptar les mesures fins aquí descrites.  

 

Ara bé, cal posar a disposició dels propietaris les mesures de foment dels 

apartats 1 a 4 per poder passar a sancionar?  

 

Interpretant literalment l´art. 42, no hi ha cap referència a que les mesures 

hagin de ser prèvies a les sancions que es puguin imposar per mantenir 

l´habitatge buit o desocupat.  

 

Però, d´un cantó, la lectura del Dictamen del Consell Consultiu sobre el 

projecte de llei ens revela com al analitzar aquest sota la llei del principi de 

proporcionalitat tenia en compte com l´expropiació era subsidiària de la resta 

de mesures. Eliminada ara l´expropiació, podem fer un raonament similar des 

de la proporcionalitat en relació a l´exercici de la potestat sancionadora: 

l´Administració ha d´escollir sempre el mitjà menys restrictiu possible dels drets 

del propietari que sigui eficaç per aconseguir els objectius d´interès general 
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explicats a llarg d´aquest dictamen en relació a la mobilització d’habitatges 

buits. 

 

A més, una interpretació sistemàtica d´aquest article amb l´art. 123 permet 

afirmar que no serà possible procedir a sancionar el manteniment d´un 

habitatge buit o desocupat llevat que existeixin les mesures descrites a l´art. 42. 

Efectivament, la lletra h de l´art. 123 assenyala que constitueix una infracció 

molt greu “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 ». Evidentment, hi ha un error en la referència a l´apartat 5, donat 

que si recordem, la llei possibilita55, no obliga a les administracions a adoptar 

altres mesures diferents de les contingudes en els apartats 1 a 4. 

 

5. S´han desenvolupat efectivament totes les mesure s previstes a l´art. 42 

de la llei? Sí 

 

A la vista de tot el que s´ha analitzat abastament al llarg de les pàgines 

precedents, l´Ajuntament de Terrassa és en condicions d’exercir la seva 

potestat sancionadora, i això per dos motius: 

 

1. Perquè ho pot fer: donat que com hem anat veient, totes i cadascuna de 

les mesures obligatòries previstes als diferents apartats de l´art. 42 han 

estat desenvolupades i existeixen a disposició dels propietaris que 

encara mantenen els habitatges buits o desocupats. En altres paraules, 

estan en vigor i són efectives i reals mesures favorables als propietaris 

de pisos buits o desocupats amb anterioritat a l´exercici de la potestat 

sancionadora 

 

2. Perquè ho ha de fer: donat que la potestat sancionadora no és 

discrecional, sinó reglada. Aquesta afirmació requereix alguna precisió 

addicional 

                                                 
55 Art. 42.5: “5. L'Administració pot adoptar mesures altres que les que estableixen els apartats 
de l'1 al 4, entre les quals les de caràcter fiscal, amb els mateixos objectius d'incentivar 
l'ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la desocupació injustificada.” 
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6. L´Ajuntament de Terrassa no només pot sancionar sinó que ho ha de 

fer si es comet l’acció tipificada i es compleixen els requisits legals per a 

imposar sancions als propietaris que mantenen habit atges buits i 

desocupats. 

 

Efectivament, existeix una consolidada línea doctrinal i jurisprudencial afirmant 

que la potestat sancionadora és reglada i el seu exercici no queda a la 

discrecionalitat del titular de la potestat. Així, per tots, García de Enterría i 

Tomás Ramón Fernández assenyalen que “en modo alguno puede admitirse 

que abrir un expediente sancionatorio y sancionar dentro de él constituya una 

potestad discrecional de la Administración”56. Per la seva part, la 

jurisprudència del Tribunal Suprem afirma reiteradament aquest caràcter reglat 

(per totes, STS de 4 de març de 2005, secció sisena (rec.2917/1999), 

sintetitzant nombrosa jurisprudència, que com sabem, complementa 

l’ordenament jurídic (art. 1 del Codi Civil). 

 

Per tant, un cop detectat un supòsit en que, malgrat l´existència de totes les 

mesures descrites, el propietari continua incomplint la funció social de la seva 

propietat, llavors Terrassa (o qualsevol altre ajuntament) ha de sancionar 

aquesta conducta, en la mesura que encaixi en la tipificació, amb respecte de 

tots els elements reglats per a l´exercici de la potestat sancionadora, com a 

continuació comprovarem. 

 

En línea amb el que s´ha dit, és la pròpia llei del dret a l´habitatge la que 

estableix aquesta obligació d´actuació per a protegir l´interès general i reprimir 

conductes contràries a la funció social de la propietat i als drets dels ciutadans i 

prevenir-ne així de futures. L´art. 109.1 assenyala que: 

                                                 
56 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., Curso de Derecho 
Administrativo, Editorial Civitas, Madrid, tomo II, 11ª ed., 2008, pág. 191. 
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“Article 109 

Mesures aplicables 

1. Totes les conductes que presumptament comportin una vulneració de les 

disposicions d'aquesta llei subjectes a sanció han de donar lloc a l'inici de 

diligències dirigides a esbrinar la identitat de les persones presumptament 

responsables, els fets i les circumstàncies del cas concret per a determinar si 

són constitutives d'infracció administrativa. Un cop instruïdes les diligències, 

l'òrgan competent pot resoldre l'arxivament, l'adopció de mesures o, si escau, la 

incoació de l'expedient sancionador.” 
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VUITÈ.- Habitatges buits o desocupats, infracció ad ministrativa i sancions 

  

Reservem per aquesta part del dictamen l´anàlisi de les mesures 

sancionadores que l´Ajuntament de Terrassa pot adoptar per protegir l´interès 

general en relació amb els habitatges buits o desocupats57. 

 

1. Distinció entre mesures provisionals, mesures de  reconducció i 

mesures sancionadores: en especial, les multes coer citives no 

sancionadores, compatibles amb les sancions de la l lei de l´habitatge 

 

En primer lloc, cal no confondre les mesures sancionadores amb altres 

mesures previstes per la llei del dret a l´habitatge que no tenen aquest caràcter. 

 

La llei distingeix entre el que anomena mesures provisionals (que en alguns 

casos són més pròpiament mesures de policia administrativa o restabliment de 

la legalitat), mesures de reconducció (on s´inclouen típiques mesures de policia 

administrativa i d´execució forçosa d´actes administratius) i, finalment, mesures 

sancionadores (que poden ser pecuniàries o no, com veurem). 

 

a) Mesures provisionals (art. 109.2) 

 

D´acord amb l´art. 109.2 de la llei del dret a l´habitatge:  

 

“2. Són mesures provisionals: 

a) Les mesures de cautela en promocions d'obra nova o en actuacions de 

rehabilitació. 

b) La clausura d'immobles.” 

 

Entre aquestes mesures, presenta especial interès la clausura d´immobles (art. 

111)  donat que es pot aplicar en cas de que no s’obeeixi una ordre 

                                                 
57 Tinguis en compte l´estudi monogràfic d´AGUADO CUDOLÀ, V., “La función inspectora y el 
régimen sancionador en materia de vivienda: garantizar el buen funcionamiento de la 
legalidad”, a PONCE SOLÉ, J., i SIBINA TOMÀS, D., El derecho a la vivienda…op.cit., pp. 753 i 
ss. 
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administrativa derivada de l´art. 30 de la llei i sempre que hi hagi una manca de 

seguretat per a l´ús de residència de persones. 

 

b) Mesures de reconducció (art. 109.3) 

 

“3. Són mesures de reconducció: 

a) L'exigència d'obres als promotors. 

b) Les multes coercitives no sancionadores. 

c) El retorn de l'import del sobrepreu” 

 

En aquest cas, la mesura més interessant pel cas dels habitatges buits o 

desocupats és la de les multes coercitives, en cas que la propietat no faci cas 

de l’ordre administrativa de compliment de la funció social de la seva propietat 

adoptant amb diligència les mesures precises per que l´habitatge pugui ser 

ocupat, inclosa la possible cessió a l´Administració que ha hem analitzat 

anteriorment. 

 

Com és sabut, les multes coercitives són un mecanisme d´execució forçosa 

d´actes administratius, previstes a l´art. 99 de la llei 30/1992, la qual es remet a 

altres lleis per a que aquestes autoritzin el seu ús. Això és el que fa l´art. 113 

de la llei del dret a l´habitatge: 

 

“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. 



 89 

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” 

 

La jurisprudència constitucional ha establert amb tota claredat que les multes 

coercitives no suposen l´exercici de cap potestat expropiatòria, sinó resultat de 

l´autotutela executiva de l´Administració (STC 239/1988, de 14 de desembre, 

precisament en relació a la no realització de determinades obres en un 

habitatge). En conseqüència no se’ls apliquen les garanties de l´art. 25 CE i 

poden imposar-se simultàniament amb mesures sancionadores, donat que no 

és d´aplicació el principi non bis in idem (art. 133 llei 30/1992). 

 

Aquest article 113 estableix els requisits que s´ha de seguir per l´aplicació de 

multes coercitives en cas que el propietari d´un habitatge buit no obeeixi l´ordre 

de compliment de la funció social de l´habitatge, però deixa un marge 

d´apreciació als Ajuntaments pel que fa als terminis assenyalats per a dur a 

terme l´acció requerida que dona lloc a la imposició de la multa coercitiva i pel 

que fa a l´import de la multa coercitiva.  

 

Pel que fa al primer aspecte, malgrat l’absència de termini prefigurat legalment, 

el principi de proporcionalitat dona la guia de què el termini haurà de ser 

adequat per a poder complir l´obligació de mobilització de l´habitatge buit en un 

sentit o altre, inclosa, recordem, la cessió a la pròpia administració en els 

termes del pla d´habitatge vigent. 

 

Pel que fa a l´import, la llei estableix ventalls econòmics en connexió amb 

l´import de la sanció a imposar en cas d´infracció: no ha de superar el 20% de 

la multa sancionadora establerta per al tipus d´infracció comesa. En el cas que 

ens ocupa, la infracció és molt greu (art. 123, h: “mantenir la desocupació d´un 

habitatge…”) i l´import pot abastar els 900.000 euros (art. 118.1). Ara bé, 

l´import que pot imposar un Ajuntament dins de les seves competències es 

redueix a l´art. 131, en funció de la població del municipi i de l´import de la 

sanció.  
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En el cas de Terrassa, donat que supera els 100.000 habitants, és competent 

pel cas que la sanció dinerària es situï entre 250.000 euros i 500.000. En 

conseqüència, sembla raonable i proporcionat aplicar el límit del 20% sobre 

aquesta darrera quantitat. Parlarem llavors de multes coercitives que no poden 

excedir els 100.000 euros. 

 

Però no només està en joc el principi de proporcionalitat en la quantia de cada 

una de les multes sinó el principi d´igualtat en la imposició de les diferents 

multes als diferents propietaris. Per aquesta raó, encara que no imprescindible 

(ja que n´hi ha prou que cada multa coercitiva concreta sigui proporcionada i no 

discriminatòria) raons de bona administració suggeririen establir un estàndard 

aplicable a tothom en relació a aquest punt. Aquest estàndard es pot articular, 

per exemple, mitjançant una instrucció de servei, de les contemplades a l´art. 

21 de la llei 30/92, que contribuiria a fixar un criteri proporcionat i homogeni 

d’aplicació a tots els casos58. 

 

2. Tipificació de la infracció a la llei de l´habit atge (art. 123.1 h)  

 

L´art. 123.1 h tipifica la infracció següent: 

 

“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. » 

 

                                                 
58 “Artículo 21. Instrucciones y órdenes de servicio. 
1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente 
dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. 
Cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los 
destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se 
publicarán en el periódico oficial que corresponda. 
2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez 
de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad 
disciplinaria en que se pueda incurrir.” 
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Aquest precepte compleix el principi de tipicitat de les infraccions (art. 25 CE, 

art. 129.1 Llei 30/1992). La infracció es produeix al «mantenir » la desocupació 

de l´habitatge un cop han estat adoptades les mesures ja examinades de l´art. 

42 (com de fet ja hem vist que succeeix en el cas de Terrassa) És clar que la 

referència a l´apartat 5 només té sentit pel cas que, voluntàriament s’hagi posat 

en marxa alguna mesura complementària a les de les 4 primers apartats. Quan 

no sigui aquest el cas, com a Terrassa, n´hi ha prou, evidentment, amb que 

existeixin les mesures dels apartats 1 a 4. 

 

3. Tipificació de les sancions (pecuniàries i no pe cuniàries) 

 

1.  No pecuniàries (art. 109.4) 

 

Ara bé, la llei del dret a l´habitatge preveu la possibilitat d´imposar tant sancions 

pecuniàries (multes) com altres sancions no consistents en el pagament de 

diners. 

 

a) La sanció accessòria d´ inhabilitació dels infra ctors per a participar en 

promocions d´habitatge amb protecció oficial o en a ctuacions d´edificació 

i rehabilitació amb finançament públic  

 

L´art. 115 preveu com a sanció accessòria, és dir a afegir a la possible multa, la 

inhabilitació dels infractors per a participar en promocions d´habitatge amb 

protecció oficial (d´acord amb la definició donada per la pròpia llei en els seu 

article 68 i en conformitat amb els plans d´habitatge vigents en cada moment) 

durant un període de com a mínim un any i un màxim de tres (donat que 

mantenir un habitatge buit és una infracció molt greu) o en actuació de 

rehabilitació amb finançament públic (sobre rehabilitació, veure art. 35): 

 

“Article 115 

Inhabilitació dels infractors 

1. En els supòsits d'infracció molt greu, tenint en compte els criteris de gradació 

a què es refereix l'article 117, es pot imposar com a sanció accessòria la 

inhabilitació dels infractors, durant un termini d'un a tres anys, per a participar 
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en promocions d'habitatge amb protecció oficial o en actuacions d'edificació o 

rehabilitació amb finançament públic. 

2. Si la infracció a què fa referència l'apartat 1 té el caràcter de greu, el termini 

d'inhabilitació ha d'ésser d'un any com a màxim. 

3. El termini d'un any es computa des que la sanció és ferma en via 

administrativa. 

4. Es pot aixecar la inhabilitació en el cas que els infractors hagin reparat la 

infracció objecte de la resolució sancionadora.” 

 

b)  La sanció de baixa en el registre d´homologació   

 

D´altra banda, l´art. 116 de la llei del dret a l´habitatge assenyala que els 

agents immobiliaris (definits a l´art. 55 de la llei) inscrits en el Registre 

d´homologació d´agents immobiliaris (esmentat en la diposició addicional 

tretzena i creat pel Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els 

requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el d'Agents 

Immobiliaris de Catalunya) causaran baixa en aquest registre administratiu pel 

tems que duri la inhabilitació esmentada a l´art. 115.  

 

L´art. 116.2 assenyala que “La resolució sancionadora ferma que comporti la 

suspensió de la inscripció en el registre d'homologació és pública” 

 

2. Pecuniàries (art. 118) 

 

A més de les sancions vistes abans, pel que fa a les sancions consistents en 

multa, la llei del dret a l´habitatge estableix la seva quantia a l´art. 118: 

 

“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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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.” 

 

En el cas que ens ocupa, l´import de la multa pot ser, doncs, de fins a 900.000 

euros, amb les matitzacions que hem vist fa aquest precepte en els apartats 5 

(que podria donar lloc a augmentar aquest import) i 7 (que podria donar lloc al 

pagament de fins només un 20%). 

 

Per la determinació de l´import exacte de la multa en cada cas, cal tenir en 

compte l´articulació tècnica del principi de proporcionalitat establerta a l´art. 

117, que estableix els criteris per a la gradació de les sancions: 

 

“Criteris per a la gradació de les sancions 

En la imposició de les sancions administratives per l'incompliment de les 

obligacions establertes per aquesta llei s'ha de guardar la deguda adequació 

entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. S'han de 

tenir en compte especialment els criteris següents: 

a) Si hi ha intencionalitat. 

b) La naturalesa o la transcendència dels perjudicis causats, tant a 

l'Administració com als usuaris dels habitatges. 

c) La reincidència per la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció, 

si així ha estat declarat per resolució ferma en via administrativa o judicial. 

d) La transcendència de la infracció quant a l'afectació d'elements estructurals 

de l'edifici i la salut dels seus usuaris. 

e) Els beneficis econòmics obtinguts com a conseqüència de la infracció. 

f) La repercussió social dels fets. 

g) La generalització de la infracció. 
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h) El grau de participació en la comissió o en l'omissió.” 

 

Pel que fa a les lletres a, b i f, en cada cas s´haurà de ponderar l´afectació del 

manteniment de l´habitatge buit o desocupat a la cohesió social i també si 

l´incompliment de la funció social de la propietat ha derivat en un exercici 

antisocial o un abús del dret de propietat de l´habitatge, d´acord amb el que 

s´ha explicat en pàgines precedents. 

 

Tinguis en compte que l´import de les multes imposades es vincula al servei 

d´interès general i a l´efectivitat del dret a l´habitatge dels ciutadans, com ja 

hem assenyalat amb anterioritat, donat que l´art. 119 assenyala el següent: 

 

« Article 119 

Destinació de les multes imposades 

1. Les quantitats que s'ingressin com a conseqüència de les multes imposades 

ambcaràcter sancionador s'han de destinar al finançament de polítiques 

públiques destinades a garantir el dret a l'habitatge.” 

 

4. Requisits legals per a l´exercici de la potestat  sancionadora en relació 

amb els habitatges buits o permanentment desocupats  

 

Sense voluntat de desenvolupar completament un tema clàssic del Dret 

administratiu, volem aquí, simplement, comentar algunes especificitats 

sectorials vinculades a la llei del dret a l´habitatge. 

 

És per això, que no analitzarem aquelles qüestions vinculades als ben 

coneguts principis de la potestat sancionadora (és a dir, el principi de legalitat, 

tant pel que fa a la garantia material com a la garantia formal o reserva de llei, 

el principi de tipicitat, que ha motivat algun comentari anterior, la irretroactivitat, 

la responsabilitat, el principi de proporcionalitat, el non bis in ídem, la 

prescripció i el procediment sancionador, arts. 127 i ss de la llei 30/1992, arts. 

102 i ss de la Llei catalana 26/2010 ) que no tenen cap peculiaritat especial en 

el camp en que ens movem en aquest moment. Ens centrarem només en 
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aquells aspectes que tenen alguna peculiaritat destacable en relació al tema 

que ens ocupa.   

 

Ens limitarem, doncs, a fer aquí a fer algunes consideracions sobre la 

competència de l´Ajuntament de Terrassa per a sancionar als propietaris de 

pisos buits o desocupats permanentment, la no formalització del procediment 

en la llei del dret de l´habitatge i la necessitat d’aplicar la legislació de 

procediment administratiu comú vigent, recordar el paper de les actes 

d’inspecció i considerar la possibilitat de publicar i inscriure en el registre de la 

propietat tant la incoació de procediments sancionadors com les sancions que 

s´imposin i la inexistència de bis in ídem amb sancions tipificades a la  

legislació urbanística. 

 

a) Competència 

 

Pel que fa a la competència per a sancionar, l´art. 131 de la llei del dret a 

l´habitatge estableix quins són els òrgans competents per a fer-ho: 

 

“Article 131 

Òrgans competents 

1. Els òrgans competents per a imposar sancions són: 

a) El Govern, si la multa proposada supera els 500.000 euros. 

b) El conseller o consellera competent en aquesta matèria, i els municipis amb 

més de 100.000 habitants, si la multa supera els 250.000 euros i no supera els 

500.000 euros, i per a acordar l'expropiació, el desnonament o la pèrdua del 

dret d'ús. 

c) El director o directora general competent en aquesta matèria, i els municipis 

de més de 5.000 habitants, si la multa supera els 25.000 euros i no supera els 

250.000 euros. 

d) El cap o la cap del servei competent en aquesta matèria, i els municipis de 

fins a 5.000 habitants, si es tracta de multes d'un import no superior a 25.000 

euros. 

2. L'òrgan municipal competent per a imposar les sancions ha d'ésser el que 

determini la legislació de règim local. Els expedients sancionadors tramitats 
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pels ens locals la resolución dels quals, per raó de la quantia de la sanció, 

correspongui a un òrgan de la Generalitat han d'ésser tramesos a aquest un 

cop instruïts, amb la proposta de la sanció de què es tracti. La resolució que 

finalment es dicti pot acceptar íntegrament els termes de la proposta o bé 

apartar-se'n amb l'audiència prèvia, en aquest últim cas, de l'ajuntament 

afectat.” 

 

Deixent de banda la referència a l´expropiació de l´apartat b (que ha quedat 

sense sentit al haver-se eliminat aquesta possibilitat al 2011, com ja ens 

consta), queda clar que l´Ajuntament de Terrassa pot sancionar amb multes de 

fins a 500.000 euros. 

 

b) Procediment. Aplicació del procediment administr atiu comú. 

Fonamentació i expedient. 

 

Com és sabut, l´exercici de la potestat sancionadora requereix un procediment 

administratiu (art. 134.1 llei 30/1992). En aquest sentit, l´art. 104 de la llei 

26/2010 estableix que: 

 

“Article 104 

Procediment sancionador 

1. L’exercici de la potestat sancionadora requereix un procediment establert 

per llei o per reglament que garanteixi els drets reconeguts per aquesta llei i per 

la legislació bàsica a la persona presumptament responsable. 

2. El Govern ha de regular per decret el procediment sancionador de 

l’Administració de la Generalitat, que té caràcter supletori per a les entitats que 

integren l’Administració local. 

3. Amb subjecció al principi de legalitat, les entitats que integren l’Administració 

local de Catalunya poden establir per ordenança el procediment sancionador 

aplicable en l’àmbit de llurs competències. 

4. La regulació de procediments abreujats ha de garantir el respecte dels drets 

legals reconeguts a la persona presumptament responsable.” 
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Com és també notori, ni la llei 30/1992 ni la llei 26/2010 formalitzen un complet 

procediment sancionador. Aquesta formalització ha estat duta a terme pel Real 

Decret 1398/1993, de 4 d´agost i pel Decret 278/1993, de 9 de novembre, 

sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat.  

 

En conseqüència, a falta de procediment administratiu sancionador formalitzat 

en la llei del dret a l´habitatge, l´Ajuntament de Terrassa haurà d’aplicar 

supletòriament aquests Decrets esmentats (vegis art. 1.2 del Decret català i art. 

149.3 CE), que sí formalitzen esgotadorament un procediment administratiu 

sancionador perfectament aplicable a l´exercici de la potestat sancionadora 

vinculada a la llei del dret a l´habitatge. 

 

Cal assenyalar que aquest procediment sancionador és diferent del 

procediment de declaració de la utilització anòmala de l´habitatge i del 

procediment de declaració d’incompliment social de la propietat, als que ens 

hem referit en el seu moment. 

 

D´altra banda, no cal insistir en que les possibles sancions hauran d´estar 

motivades (art. 54.1 llei 30/1992) i fonamentades adientment en el expedient 

administratiu resultant de les actuacions59. Pel que fa a les utilitzacions 

                                                 
59 Llei 26/2010 
 
Article 46 
Expedient administratiu 
1. L’expedient administratiu és integrat pel conjunt de documents corresponents 
a un procediment administratiu, qualssevol que siguin el suport i el tipus 
d’informació que continguin. Un mateix document pot formar part d’expedients 
electrònics diferents. 
2. Els documents que integren l’expedient han d’estar degudament indexats, 
numerats i ordenats cronològicament. 
3. La foliació dels expedients en suport electrònic s’ha de portar a terme mitjançant 
un índex electrònic, el qual: 
a) Ha d’ésser signat per l’administració, òrgan, organisme o entitat pública actuant, 
segons que escaigui. 
b) Ha de garantir la integritat de l’expedient electrònic i permetre recuperar-lo 
sempre que calgui. 
4. Els documents administratius en suport electrònic: 
a) Són vàlidament emesos per les administracions públiques si tenen incorporat 
algun dels sistemes admesos de signatura electrònica. 
b) Han d’incloure una referència temporal. 
c) Poden tenir la consideració de documents originals o de còpia i han d’indicar 
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anòmales o situacions anòmales consistents en mantenir, respectivament, un 

habitatge buit (més de dos anys) o desocupat permanentment (menys de dos 

anys), l´art. 41 dona alguns criteris sobre com acreditar els fets: 

 

“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. 

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. 

d) Els anuncis publicitaris. 

5. Un cop detectada la utilització o situació anòmala, a efectes de comprovació, 

d'una manera justificada i aplicant criteris de ponderació en l'elecció del mitjà 

probatori, l'administració competent pot sol·licitar informació relativa a: 

a) Les dades del padró d'habitants i d'altres registres públics de residents o 

ocupants. 

b) Els consums anormals d'aigua, gas i electricitat. 

6. Amb la finalitat a què fa referència l'apartat 5, els responsables dels registres 

públics i les companyies subministradores han de facilitar les dades 

requerides.” 

 

c) Les actes d’inspecció a la llei del dret a l´hab itatge (art. 108) 

 

La llei del dret a l´habitatge preveu en el seu art. 108 el següent: 

 

“Article 108 

                                                                                                                                               

aquesta circumstància. 
5. La tramesa d’expedients pot ésser substituïda a tots els efectes legals per la 
posada a disposició de l’expedient electrònic, i la persona interessada té dret a 
obtenir-ne còpia. 
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Inspecció 

El personal tècnic al servei de les administracions públiques competents al qual 

s'encomani expressament l'exercici de les tasques d'inspecció en matèria 

d'habitatge té la condició d'agent de l'autoritat. Els fets que constaten els 

agents, formalitzats en actes d'inspecció, gaudeixen de la presumpció de 

certesa a efectes probatoris. A aquests efectes, dins les exigències que 

estableix l'ordenament jurídic, aquests agents poden realitzar totes les 

actuacions imprescindibles per a comprovar el compliment d'aquesta llei.” 

 

Es tracta d´una repetició del que ja preveu l´art. 137.3 llei 30/1992. Tinguis en 

compte que la pròpia llei preveu en el seu art. 124 f com a infracció greu el 

“Negar-se a subministrar dades a l'Administració o obstruir o no facilitar les 

funcions d'informació, control o inspecció, en l'exercici de les competències 

establertes per aquesta llei.” Es tracta d´una concreció de l´obligació dels 

ciutadans de col·laborar amb les administracions prevista a l´art. 139 de la llei 

30/1992.  

 

Pel cas que en algun supòsit es negués l´entrada a un habitatge que es suposa 

buit per alguna persona que allà es trobés, al·legant la necessitat d´autorització 

judicial en connexió a l´art. 18 CE, encara es podria continuar considerant 

aquesta negativa com a obstrucció de l´activitat inspectora (vegis en aquest 

sentit la sentència de l´Audiència Nacional de 24 de novembre de 2005, pel cas 

en que un empleat d´una empresa de telecomunicacions va negar la inspecció 

seguint instruccions del propietari a qui va trucar per telèfon), llevat que la 

negativa fos justificada i no constessin altres indicis relatius a la desocupació. 

 

d) Publicitat de les sancions (BOP, Internet, art. 60 LRJPAC) 

 

Per altra banda, les sancions que puguin imposar-se poder fer-se públiques, 

afegint a la notificació a l’interessat la publicació de les mateixes, d´acord amb 

l´art. 60 de la llei 30/1992: 



 100 

“Artículo 60. Publicación. 

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo 

establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo 

aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. 

2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el 

punto 2 del artículo 58 exige respecto de las notificaciones. Será también 

aplicable a la publicación lo establecido en el punto 3 del mismo artículo. 

En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos 

comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, 

especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto” 

 

Serà per tant l´Ajuntament de Terrassa  qui decideixi discrecionalment (i de 

forma motivada i fonamentada) quan hi han raons d´interès general per a la 

publicació complementària (com ara, per exemple, reforçament de la prevenció 

desplegada per la potestat sancionadora de cara a futurs casos i/o informació 

als consumidors de Terrassa sobre incompliments de la funció social de la 

propietat amb usos antisocials de la mateixa per part d´operadors en el 

mercat). Tinguis en compte, però, que, com hem dit ja, l´art. 116.2 de la llei 

preveu que resolució sancionadora ferma que comporti la suspensió de la 

inscripció en el registre d’homologació d´agents immobiliaris sigui pública 

necessàriament. 

 

La llei no indica on es farà la publicació, pel que també motivadament cal 

decidir aquells mitjans més adients per a la finalitat d´interès general cercada 

(pot ser en el BOP i/o premsa i/ pàgina web de l´Ajuntament, per exemple). 

 

Tota publicació de les sancions ha de tenir en compte l´art. 61 de la llei 

30/1992: 

 

“Artículo 61. Indicación de notificaciones y public aciones. 

Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o 

la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a 

publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del 

contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el 
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plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del 

mencionado acto y constancia de tal conocimiento” 

 

En aquest sentit i per reforçar l´equilibri raonable entre l´interès general que 

pugui haver en la publicación de sancions pel manteniment d´habitatges buits i  

la protecció de dades, es recomana que: 

 

-la publicació es produeixi només quan la infracció i la sanció hagin guanyat 

fermesa 

 

-que en atenció al principi de qualitat de dades (art. 4 llei orgànica 15/1999, de 

13 de desembre) es procedeixi per part de l´Ajuntament a la publicació només 

de les dades que en resultin estrictament necessàries en relació amb la finalitat 

perseguida per la publicació, procedint-se a la cancel·lació o bloqueig 

d´aquestes dades quan la seva publicació deixi de ser necessària. 

 

e) Inscripció en el registre de la propietat de la incoació d´un expediente i 

de les resolucions   

 

L´art. 136 preveu la possibilitat d´inscriure en el Registre de la Propietat tant la 

incoacció d´un procediment sancionador com la resolució definitiva del mateix, 

d´acord amb la legislació hipotecària60: 

                                                 
60 Vegeu SERRANO DE NICOLÁS, A., “Ámbito de la colaboración notarial y registral”, a 
PONCE SOLÉ, J. I SIBINA TOMÀS, D., El derecho a la vivienda..., op.cit. pp. 775 i ss. 
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“Article 136 

Constància registral d'actuacions administratives 

1. Són inscriptibles en el Registre de la Propietat els actes administratius que, 

en execució d'aquesta llei, tinguin transcendència real sobre el domini o altres 

drets reals o afectin el règim jurídic de l'immoble. 

2. El tipus d'assentament registral és determinat per la naturalesa temporal o 

definitiva, principal o accessòria, d'acord amb la legislació hipotecària. 

(…) 

4. Els actes administratius, excepte en els casos en què la legislació ho 

estableixi altrament, es poden inscriure per mitjà d'una certificació 

administrativa expedida per l'òrgan competent, en la qual han de constar, en la 

forma exigida per la legislació hipotecària, les circumstàncies relatives a les 

persones, els drets i les finques a què afecti l'acte dictat. 

(…) 

6. Poden ésser objecte del corresponent assentament en el Registre de la 

Propietat amb la 

durada i les característiques establertes per la Llei hipotecària els actes 

següents: 

a) Les resolucions que impliquin la concessió d'un ajut a l'habitatge. 

b) Les resolucions que dictin l'execució forçosa d'una ordre d'execució 

incomplerta. 

c) Les mesures provisionals adoptades en un expedient sancionador. 

d) La incoació d'un expedient sancionador. 

e) La resolució definitiva d'un expedient sancionador” 

 

Els efectes que deriven de l´accés dels esmentats actes al Registre de la 

Propietat són “els derivats de la publicitat i oponibilitat a qualsevol possible 

adquirent dels habitatges que es veuen afectats pels mateixos”61. 

 

                                                 
61 SERRANO DE NICOLÁS, A., “Ámbito de la colaboración notarial y registral”, a PONCE 
SOLÉ, J. I SIBINA TOMÀS, D., El derecho a la vivienda..., op.cit. p. 800. 
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f) Inexistència de bis in ídem  amb sancions tipificades a la  legislació 

urbanística 

 

Finalment, cal destacar que les sancions administratives per mantenir un 

habitatge buit o desocupat tenen com a fonament la protecció del bé jurídic 

constituït pel dret a l´habitatge. Això fa que les mateixes siguin perfectament 

compatibles (és a dir, no hi haurà bis in ídem) amb la imposició de sancions 

que puguin derivar-se de la legislació d´habitatge o urbanística, pel que fa a la 

comissió d´infraccions tipificades en aquesta.  

 

Estem pensant en els supòsits en que l´Ajuntament detecta un habitatge buit 

que, a més, presenta problemes de seguretat o/i salubritat o/i ornat públic. 

 

La pròpia llei d´habitatge, per exemple, preveu com a infraccions molt greus i  

greus tant la vulneració de les normes d´habitabilitat i tècniques, tant si hi ha 

afectació de la seguretat com si no, i l´incompliment del deure de conservació i 

rehabilitació si hi ha risc per a la seguretat de les persones, incompliment d´un 

programa previ de rehabilitació forçós o si afecta greument las condicions 

d´habitabilitat dels edificis (amb notificació prèvia), respectivament (arts. 123, a 

i f i 124, a i d). 

 

Com és sabut, el Text Refòs de la llei d´urbanisme de Catalunya tipifica com a 

infracció greu “L’incompliment del deure de conservació de terrenys, 

urbanitzacions, edificacions, rètols i instal·lacions en general, en condicions de 

seguretat” (art. 214, d) i com a falta lleu “L’incompliment del deure de 

conservació dels terrenys, les urbanitzacions, les edificacions, els rètols i les 

instal·lacions en general en condicions de salubritat i decòrum públic” (215, d).  

 

Res no impedeix la imposició de diverses sancions, una derivada de la llei del 

dret a l´habitatge per mantenir l´habitatge buit i una altra derivada de la 

protecció d´altres béns jurídics. 
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NOVÈ.- Responsabilitat penal  

 

Finalment, i encara que no sigui aquesta perspectiva la predominantment 

adoptada per aquest dictamen, cal fer un breu esment a la possibilitat de que el 

manteniment d´habitatges buits o desocupats pugui arribar a tenir fins i tot 

rellevància penal. 

 

En aquest sentit, cal tenir en compte, en primer lloc, l´art. 281 del vigent codi 

penal, el qual assenyala el següent: 

 

“Artículo 281. 

1. El que detrajere del mercado materias primas o productos de primera 

necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una 

alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores, será 

castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a 

veinticuatro meses. 

2. Se impondrá la pena superior en grado si el hecho se realiza en situaciones 

de grave necesidad o catastróficas.” 

 

La doctrina penalista considera que el bé jurídic protegit aquí és tant l´interès 

dels consumidors com la no alteració del equilibri entre oferta i demanda i el 

correcte funcionament del mercat (en el nostre cas immobiliari) i entén que 

entre els “productos de primera necesidad” es troba, sens dubte, l´habitatge62.  

 

D´acord amb l´article 287, no caldrà denuncia per part de la persona que ha 

patit el greuge o els seus representants legal (o el Ministeri fiscal si es tracta 

d´un menor d´edat, un incapaç o una persona desvalguda), que és la regla 

general, quan “la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una 

pluralidad de personas”.  

 

De conformitat amb l´art. 288 del codi penal vigent: 

                                                 
62 Per exemple, TOMILLO, M. G. (Dir.), Comentarios al Código Penal. Lex Nova, 2010,  pàg. 
1075 
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“Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 

jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le 

impondrán las siguientes penas: 

1. (…) 

En el caso de los delitos previstos en los artículos 277, 278, 279, 280, 281, 282, 

282 bis, 284 y 286 bis: 

a) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene 

prevista una pena de más de dos años de privación de libertad. 

b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.” 

 

Efectivament, aquest delicte és un dels que també comporta la responsabilitat 

penal de la persona jurídica, prevista ara a l´art. 31 bis del Codi Penal des de 

201063 

                                                 

63 Vegis per tots, ORTIZ DE URBINA, I., “Sanciones penales contra empresas en España 
(Hispanica Societas Delinquere Potest”, a KUHLEN, L., MONTIEL, J.P., ORTIZ DE URBINA, I., 
Compliance y teoría del Derecho Penal, Marcial Pons, 2013, pp. 263 i ss. 

El vigent art. 31 bis del Codi Penal espanyol assenyala el següent: 

“Artículo 31 bis. 

1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente 
responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su 
provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. 

En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables 
de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de 
las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas 
mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido 
sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso. 

2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate 
la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o 
funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable 
no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando 
como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces 
o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea 
desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos. 

3. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las 
que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que 
afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas 
personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni 
modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone 
en el apartado siguiente. 
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D´igual manera, en segon lloc, cal tenir present l´art. 289 del Codi Penal vigent: 

 

“Artículo 289. 

El que por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de 

utilidad social o cultural, o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de 

los deberes legales impuestos en interés de la comunidad, será castigado con 

la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.” 

 

La doctrina jurídica penalista identifica com a bé jurídic protegit per aquesta 

tipificació el compliment de la funció social de la propietat, en connexió amb 

l´art. 33.2 de la Constitució64. 

 

D´acord amb el principi de non bis in ídem regulat a l´art. 133 de la llei 30/1992 

i amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional (STC 177/1995), la vessant 

procedimental d´aquest principi sancionador implica que si s’inicia una 
                                                                                                                                               

4. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus 
representantes legales, las siguientes actividades: 

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a 
confesar la infracción a las autoridades. 

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier 
momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades 
penales dimanantes de los hechos. 

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral 
a reparar o disminuir el daño causado por el delito. 

d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y 
descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de 
la persona jurídica. 

5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán 
aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los 
Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a las 
organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades 
públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales 
que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. 

En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de 
responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma jurídica creada por 
sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una 
eventual responsabilidad penal.” 

 
64 Per tots, Tomillo, M. G. (Dir.), Comentarios al Código Penal, op.cit, pàg. 118 en idèntica 
postura que altres autors citats com ara MUÑOZ CONDE. 
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instrucció penal per un d´ aquests delictes, l´Ajuntament de Terrassa hauria 

d´aturar l´expedient sancionador, a l´espera de la resolució judicial penal (que 

si fos absolutòria no impediria prosseguir o reemprendre el procediment 

sancionador –tinguis en compte que la prescripció de la sanció s’interromp amb 

la suspensió – donat que la absència de responsabilitat penal no comporta 

l’absència de l´administrativa).  

 

L´Ajuntament estaria vinculat pels fets declarats provats penalment (SSTC 

77/1983, entre d´altres), però no per la valoració dels mateixos, que no tenen 

perquè coincidir a efectes d’aplicació de la llei del dret a l´habitatge. Si la 

sentència declara uns fets com a no provats, res no impedeix a l´Administració 

practicar les probes que permetin provar-los posteriorment, llevat que de la 

sentència penal es dedueixi que no es varen cometre (SSTS de 22 de febrer, 7 

de juliol i 28 de novembre de 2011). 

 

En el cas de l´art. 289 i encara amb més claredat en el 281, donat que els béns 

jurídics protegits en aquests delictes no són els mateixos que en el cas de la 

sanció administrativa prevista a la llei del dret a l´habitatge (que cerca la 

protecció del dret a l´habitatge) sembla possible la imposició d’una condemna 

penal i la sanció administrativa, al no ser idèntic el “fundamento” a que fa 

referència l´art. 133 de la llei 30/1992.  

 

 

 

*  *  * * * 
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IV. CONCLUSIONS 

 

1. La existència d’habitatges buits o desocupats suposa  

 

a. Un dany pel dret a l´habitatge previst en diversa normativa 

internacional i nacional (art. 47 CE, art. 26 EAC) 

b. Un dany pels drets interconnectats amb el dret a l´habitatge (com 

ara el dret a la integritat física i moral (art. 15 CE, el dret a la 

intimitat personal i familiar, art. 18 CE, el dret a la igualtat, art. 14 

o el dret al medi ambient, art. 45 CE), i  

c. També pot tenir impactes en relació a altres drets i 

problemàtiques urbanes, com ara la segregació escolar i el dret a 

l´educació, art. 27 CE, la segregació religiosa i el dret a la llibertat 

religiosa (art. 16 CE) i el crim urbà i la seguretat personal.  

 

2. Terrassa, com autoritat pública vinculada pels tractats internacionals 

relatius a habitatge, com a nivell competent en matèria d´habitatge 

vinculat per la Constitució i l´Estatut i com a ciutat signatària de la Carta 

europea de salvaguarda dels drets humans de 2000, és obligada a lluitar 

contra l´habitatge buit o desocupat, a fi i efecte de protegir el dret a la 

ciutat, el dret a l´habitatge i tots els drets que hi són interconnectats.  

 

3. Quan un habitatge roman desocupat permanentment però per menys de 

dos anys, es produeix un incompliment de la funció social de la propietat 

de l´habitatge (art. 5.2 b) i també es poden posar en marxa les 

actuacions previstes a l´art. 42, apartats 1 a 4, així com la possibilitat 

d´imposar sancions (art. 123.1, h). En tots aquests casos, la llei del dret 

a l´habitatge utilitza la paraula  “desocupat”, no buit, i l´habitatge 

desocupat per menys de dos anys pot generar iguals problemes, sinó 

més, que un habitatge buit. Pel contrari, una desocupació per menys de 

dos anys no seria una utilització anòmala de la prevista a l´art. 41.1 a, 

car aquí la desocupació ha de ser la que defineix l´art. 3, d, és a dir, 

permanent per més de dos anys. En conseqüència, no es podria dictar 



 109 

una resolució declarant aquesta utilització anòmala si la desocupació 

permanent té una durada de menys de dos anys. 

 

4. A la vista del context social i dels problemes socials i individuals que 

genera l´habitatge buit en una ciutat, la interpretació de les causes de 

justificació per poder mantenir un habitatge buit o desocupat ha de ser 

numerus clausus i restrictiva, perquè en cas contrari no es permetria 

l´actuació efectiva pública contra aquest greu problema mitjançant les 

mesures de l´art. 42 i de la imposició de sancions, comprometent-se 

l´interès general. Només de manera molt excepcional i justificada 

suficientment (pel propietari) es podria incloure en algun dels quatres 

supòsits alguna circumstància similar, d’acord amb una interpretació 

finalista del precepte (art. 3.1 Codi Civil), que pretén excloure, entenem, 

del concepte buit o desocupat els habitatges que no tenen ocupant quan 

existeix una raó solida que exclou la negligència en acabar amb aquesta 

situació o la voluntat de mantenir-lo així per part de la propietat. 

 

5.  És possible per part de l´Ajuntament de Terrassa declarar formalment, 

mitjançant acte administratiu, resultat d´un previ procediment degut 

administratiu, l´incompliment de la funció social de la propietat per 

mantenir un habitatge buit (durant més de dos anys) o desocupat (durant 

menys de dos anys). El procediment no està formalitzat a la llei del dret 

a l´habitatge, però l´instructor pot i ha de construir-lo a la vista de la llei 

30/1992 i la llei 26/2010, incloent necessàriament un tràmit d´audiència 

al propietari per tal que aquest tingui vista de l´expedient i al·legui el que 

li convingui.  

 

6. Aquest procediment administratiu i aquesta declaració d´incompliment 

de la funció social de la propietat són diferents del procediment i de la 

declaració d´utilització anòmala de l´habitatge prevista a l´art. 41 de la 

llei. La declaració administrativa d´utilització anòmala de l´habitatge s´ha 

de referir sempre a desocupacions permanents superiors als dos anys 

(això és, habitatges buits strictu sensu, d´acord amb la interpretació 

suggerida abans). I ha de ser fruit, de nou, d´un independent 
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procediment administratiu degut, que la llei no formalitza però que 

l’instructor haurà de dissenyar acudint a la llei 30/1992 i 26/2010, amb 

concessió de tràmit d’audiència al propietari afectat. 

 

7. En el cas dels habitatges buits (desocupats permanentment més de dos 

anys, no en el cas de menys de dos anys, on només és possible un 

procediment, el d´incompliment de la funció social de la propietat) caldria 

aplicar, entenem, l´art. 73 de la llei 30/1992, que assenyala el següent 

permet discrecionalment acumular procediments (o, pel contrari, 

continuar mantenint-los en tramitació separada i independent, si 

discrecionalment es considera més adient per part de l´Administració 

actuant). 

 

8. Tant  la resolució d´incompliment de la funció social de la propietat com 

la d´utilització anòmala (o si s’acumulen procediments, la única resolució 

contenint, només en el cas dels habitatges buits per més de dos anys) 

poden ser objecte de publicació, d´acord amb els arts. 60 i 61 de la Llei 

30/1992. per reforçar l’equilibri raonable entre l´interès general que pugui 

haver en la publicació d´aquestes declaracions degudes al  manteniment 

d’habitatges buits i  la protecció de dades, es recomana que: 

 

-la publicació es produeixi només quan la resolució 

d´incompliment social de la propietat i la d´utilització anòmala 

hagin guanyat fermesa 

 

-que en atenció al principi de qualitat de dades (art. 4 llei orgànica 

15/1999, de 13 de desembre) es procedeixi per part de 

l´Ajuntament a la publicació només de les dades que en resultin 

estrictament necessàries en relació amb la finalitat perseguida per 

la publicació, procedint-se a la cancel·lació o bloqueig d´aquestes 

dades quan la seva publicació deixi de ser necessària. 

 

9. Que hi hagi un habitatge buit o desocupat, amb declaració formal o no 

d´incompliment social de la propietat i utilització anòmala, no significa 
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que el propietari estigui al marge de la resta d’obligacions que la llei del 

dret a l´habitatge imposa als propietaris. Estigui ocupat, buit durant més 

de dos anys o desocupat, un habitatge ha d’estar sempre en condicions 

d´ús efectiu i adequat. En aquest sentit – atenció, hagi o no demanat 

encara la cèdula d´habitabilitat (art. 26 de la llei) - el propietari ha de tenir 

sempre l´habitatge, on hi ha susceptibilitat de desenvolupar un ús 

residencial d´acord amb la regulació urbanística existent, en línea amb 

les condicions de qualitat que el fan apte per a ser residència i poder  ser 

ocupat. 

 

10. Si el mal estat de l´habitatge buit o desocupat comporta un risc per a les 

persones es produirà, a més, un nou incompliment de la funció social de 

la propietat, de conformitat amb l´art. 5.2 a de la llei del dret a 

l´habitatge. Això amb independència que el propietari del pis buit o 

desocupat que incompleix el seu deure de conservació cometi una 

infracció de les tipificades als arts. 123 i ss. 

 

11. Tant pel que fa al manteniment de l´habitatge buit o desocupat com pel 

que fa a les relacions del propietari amb l´Ajuntament, cal tenir en 

compte les obligacions que es tenen derivades del principi de bona fe, 

dels límits jurídics a l´abús del dret de propietat i al seu l´exercici 

antisocial i de la institució del frau de llei. 

 

12. El binomi funció social de la propietat (article 33.2 CE, art. 5 llei del dret 

a l´habitatge)-servei d'interès general (article 47 CE i 26 EAC i art. 4 de 

la llei del dret a l´habitatge) reforça la legitimitat i possibilitats de l'activitat 

pública en aquest àmbit, en garantia de diversos drets constitucionals i 

dels principis de cohesió social i territorial. 

 

13. Pel que fa als habitatges buits o desocupats, la posició i la 

responsabilitat dels bancs es singular i diferent de la que pugui tenir un 

simple particular persona física. En primer lloc, a Terrassa les entitats 

financeres acumulen milers de pisos buits. En segon lloc, aquestes 

entitats han rebut abundants fons públics pel seu rescat. I en tercer lloc, 
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es mouen en un àmbit, l´habitatge, que a Catalunya ha estat declarat 

explícitament pel legislador servei d’interès general. 

 

14. Amb la derogació feta dels apartats 6 i 7 de la llei del dret a l´habitatge i 

les modificacions de l´art. 12 operades per la llei 9/2011, ara és clar que 

no calen ni referències a àmbits de demanda residencial forta i 

acreditada ni indicacions contingudes en cap Pla Territorial Sectorial 

d´habitatge. L´Ajuntament de Terrassa, en el marc de les seves 

competències i d´acord amb la potestat atorgada per la llei del dret a 

l´habitatge i amb respecte de l´ordenament jurídic, pot procedir, quan i 

on ho cregui oportú, a protegir l´interès general, lluitant contra l´abús del 

dret de propietat, fent complir la funció social de la propietat i garantint el 

dret a l´habitatge i a la ciutat dels ciutadans i ciutadanes i la cohesió 

social a Terrassa, actuant en relació a l´habitatge buit o desocupat. 

 

15. La derogació per la llei 9/2011 de l´art. 46.6 i 7 també provoca que ara 

fins i tot amb més claredat no calgui esperar dos anys per a 

desenvolupar mesures de foment ni per a sancionar pel manteniment de 

l´habitatge buit o desocupat. Una altra interpretació seria absurda, 

desproveïda de cap fonament jurídic i perjudicial per l´interès general i 

els drets dels ciutadans. 

 

16. Totes les mesures assenyalades als apartats 1 a 4 (és a dir, les que són 

obligatòries) de l´art. 42 de la llei del dret a l´habitatge ja estan 

desplegades tant per part de l´Estat, com de la Generalitat i l´Ajuntament 

de Terrassa i, per tant, estan en vigor actualment en el terme municipal.  

 

17.  Es pot arribar a sostenir, d´acord amb les interpretacions jurídiques 

proposades en aquest dictamen, que els programes d’inspecció al·ludits 

a l´art. 42.1 de la llei del dret a l´habitatge ara (després de la derogació 

per la llei 9/2011 de l´expropiació prevista a l´apartat 6 i 7) queden 

vinculats només a les polítiques de foment de l´Ajuntament o, fins i tot, 

que només tenien sentit abans de 2011, quan existia la possibilitat 

d´expropiar. Però un criteri de prudència ens porta a recomanar, per tal 
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de reforçar la igualtat de tracte dels ciutadans, la previsió de programes 

d’inspecció respecte al exercici de la potestat sancionadora en relació 

amb els habitatges buits o desocupats, amb les característiques i 

condicions (contingut mínim, publicitat amb confidencialitat) que hem 

exposat en el dictamen. 

 

18. La cessió d’habitatges buits o desocupats, prevista a l´art. 42 de la llei 

del dret a l´habitatge, és una possibilitat que ofereix la llei als propietaris. 

Si aquests accepten, l´Administració els haurà de gestionar en règim de 

lloguer. Aquesta gestió derivada de la cessió s´ha d´articular amb un 

“pacte”, és a dir un contracte en el que haurà de constar les condicions 

de la cessió (inclòs el cobrament de la renda derivada del lloguer per 

part del propietari). La cessió s´ha de fer “dins de programes 

específicament destinats a aquesta finalitat en els plans d´habitatge”, és 

a dir, respectant aquests programes que han, doncs, de preexistir a la 

cessió. 

 

19. Aquests programes han de ser inclosos en “plans d´habitatge”. D´acord 

amb una interpretació literal i sistemàtica del precepte, sembla referir-se 

a plans d´habitatge aprovats per la Generalitat i previstos a l´art. 67 de la 

llei. Ara bé, una interpretació teleològica del precepte, basada en que la 

finalitat del mateix és oferir seguretat jurídica al propietari de l´habitatge 

buit o desocupat sobre el regim de la cessió, fa que ens inclinem a 

pensar que el programa de cessió podria estar tant en el pla català, com 

en un pla estatal com en un pla municipal o supramunicipal d´habitatge, 

si existissin. 

 

20. En tot cas, l´actual pla autonòmic d´habitatge preveu, efectivament, un 

programa específic de cessions, en el que caldrà emmarcar els acords 

que subscriguin ajuntaments, inclòs, és clar, el de Terrassa, i propietaris 

d´habitatges buits o desocupats. Es tracta, de fet, no de un sinó de tres 

programes: el programa de mediació pel lloguer social, el programa de 

cessió a l´Administració d´habitatges desocupats per destinar-los a 

lloguer social i el programa d´habitatges d’inserció i els allotjaments 
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d´acollida (art. 74 i ss del vigent Pla per al dret a l´habitatge 

repetidament esmenta). Alhora, cal tenir en compte l´art. 31 del vigent 

pla estatal d´habitatge. 

 

21. Al ser derogat l´art. 42.6 i 7 per la llei 9/2011, juntament amb part de 

l´art. 12 que ha estat modificat, no hi ha cap referència ara a l´art. 42 a 

que les mesures hagin de ser prèvies a les sancions que es puguin 

imposar per mantenir l´habitatge buit o desocupat. Però, d’un cantó, la 

lectura del Dictamen del Consell Consultiu sobre el projecte de llei ens 

revela com al analitzar aquest sota la llei del principi de proporcionalitat 

tenia en compte com l’expropiació era subsidiària de la resta de 

mesures. Eliminada ara l’expropiació, podem fer un raonament similar 

des de la proporcionalitat en relació a l´exercici de la potestat 

sancionadora: l´Administració ha d´escollir sempre el mitjà menys 

restrictiu possible dels drets del propietari que sigui eficaç per 

aconseguir els objectius d´interès general explicats a llarg d´aquest 

dictamen en relació a la movilització d´habitatges buits. A més, una 

interpretació sistemàtica d´aquest article amb l´art. 123 permet afirmar 

que no serà possible procedir a sancionar el manteniment d´un habitatge 

buit o desocupat llevat que existeixin les mesures descrites a l´art. 42. 

Efectivament, la lletra h de l´art. 123 assenyala que constitueix una 

infracció molt greu “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 ». Evidentment, hi ha un error en la referència a 

l´apartat 5, donat que la llei possibilita, no obliga, a les administracions a 

adoptar altres mesures diferents de les contingudes en els apartats 1 a 

4. 

 

22. Pel que fa precisament a les altres mesures previstes a l’apartat 5 de 

l´art. 42, a la vista de tot l’ampli ventall de possibles mesures de foment, 

de l’habilitació existent que permet desenvolupar aquestes sense 

violentar el principi de legalitat i dels recursos de que disposi 

l´Ajuntament de Terrassa, se li obre en el futur un camp verge per 

pensar, dissenyar i aplicar mesures de foment que puguin completar les 
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vistes i ajudin a mobilitzar habitatges buits o desocupats. En aquesta 

línea, la presa en consideració dels més recents desenvolupaments 

científics de la mà de les anomenades ciències de la conducta humana 

(behavioural sciences: sociologia, psicologia, economia, antropologia o 

pedagogia) i de com el Dret i les polítiques públiques estan incorporant 

aquesta recerca i portant-la a la pràctica hauria de ser d´interès per 

l´Ajuntament de Terrassa. D’aquests descobriments científics ha sorgit la 

política pública denominada nudging (traduïble per donar un copet amb 

el colze per avisar, recordar o cridar l’atenció d´un altre). No només 

oferint informació a la comunitat sobre incompliments es poden 

dissenyar incentius (en aquest cas negatius) per mobilitzar habitatges 

buits o desocupats. Suggerim l´estudi de possibilitats (en positiu) per 

incentivar als propietaris que es basin en la idea essencial del nudging i 

no suposin despesa pública (amb independència, és clar, que es puguin 

desplegar a més mesures de foment més clàssiques, com ara ajuts o 

desgravacions fiscals). 

 

23. En el cas d´altres mesures de penalització, aquí a l’hora d’explorar 

possibilitats cal ser més prudent, donat que el principi de legalitat obliga 

a que les mesures que s’adoptin tinguin el suport d´una norma legal, 

especialment si s’està pensant en la possibilitat de dissenyar mesures 

sancionadores (art. 25 CE, art. 127 i ss llei 30/1992 i jurisprudència 

constitucional associada). En tot cas, es podria explorar la cobertura 

atorgada pels arts. 139 i ss de la Llei de Bases de Règim Local per 

poder dissenyar en el futur altres mesures de “penalització”. Aquest 

marc legal sembla oferir suficient cobertura per tal que l´Ajuntament de 

Terrassa pugui omplir les llacunes, si ho creu necessari, de les 

obligacions, prohibicions o limitacions de la legislació sectorial 

d´habitatge i d´urbanisme i tipifiqui tant infraccions molt greus, com greus 

o lleus en relació a les pertorbacions de la convivència que afecti a drets 

de tercers, a activitats o a la salubritat i ornat públics, àmbits que, com 

hem vist, es poden trobar afectats per l´habitatge buit o desocupat. 
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24. L´Ajuntament de Terrassa és en condicions en l´actualitat d’exercir la 

seva potestat sancionadora en relació als habitatges buits o desocupats, 

i això per dos motius: 

 

1. Perquè ho pot fer: donat que com hem anat veient, totes i 

cadascuna de les mesures obligatòries previstes als diferents 

apartats de l´art. 42 han estat desenvolupades i existeixen a 

disposició dels propietaris que encara mantenen els habitatges 

buits o desocupats. En altres paraules, estan en vigor i són 

efectives i reals mesures favorables als propietaris de pisos buits 

o desocupats amb anterioritat a l´exercici de la potestat 

sancionadora 

 

2. Perquè ho ha de fer: donat que la potestat sancionadora no és 

discrecional, sinó reglada. 

 

25. Cal no confondre les mesures sancionadores amb altres mesures 

previstes per la llei del dret a l´habitatge que no tenen aquest caràcter. 

La llei distingeix entre el que anomena mesures provisionals (que en 

alguns casos són més pròpiament mesures de policia administrativa o 

restabliment de la legalitat), mesures de reconducció (on s’inclouen 

típiques mesures de policia administrativa i d´execució forçosa d´actes 

administratius) i, finalment, mesures sancionadores (que poden ser 

pecuniàries o no pecuniàries) 

 

26. L´Ajuntament de Terrassa pot sancionar amb multes de fins a 500.000 

euros. L´exercici de la potestat sancionadora requereix un procediment 

administratiu (art. 134.1 llei 30/1992). Ni la llei 30/1992 ni la llei 26/2010 

formalitzen un complet procediment sancionador. Aquesta formalització 

ha estat duta a terme pel Real Decret 1398/1993, de 4 d´agost i pel 

Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 

d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. En 

conseqüència, a falta de procediment administratiu sancionador 

formalitzat en la llei del dret a l´habitatge, l´Ajuntament de Terrassa 
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haurà d’aplicar supletòriament aquests Decrets esmentats (vegis art. 1.2 

del Decret català i art. 149.3 CE), que sí formalitzen esgotadorament un 

procediment administratiu sancionador perfectament aplicable a 

l´exercici de la potestat sancionadora vinculada a la llei del dret a 

l´habitatge. Cal assenyalar que aquest procediment sancionador és 

diferent del procediment de declaració de la utilització anòmala de 

l´habitatge i del procediment de declaració d’incompliment social de la 

propietat, als que ens hem referit en el seu moment. 

 

27. Les possibles sancions hauran d´estar motivades (art. 54.1 llei 30/1992) i 

fonamentades adientment en el expedient administratiu resultant de les 

actuacions (art. 46 llei 26/2010). Pel que fa a les utilitzacions anòmales o 

situacions anòmales consistents en mantenir, respectivament, un 

habitatge buit (més de dos anys) o desocupat permanentment (menys 

de dos anys), l´art. 41 dona alguns criteris sobre com acreditar els fets, 

però no són els únics a tenir en compte. 

 

28. Pel que fa al valor de les actes d’inspecció, la llei del dret a l´habitatge 

preveu en el seu art. 108 una repetició del que ja preveu l´art. 137.3 llei 

30/1992. Tinguis en compte que la pròpia llei preveu en el seu art. 124 f 

com a infracció greu el “Negar-se a subministrar dades a l'Administració 

o obstruir o no facilitar les funcions d'informació, control o inspecció, en 

l'exercici de les competències establertes per aquesta llei.” Pel cas que 

en algun supòsit es negués l’entrada a un habitatge que es suposa buit 

per alguna persona que allà es trobés, al·legant la necessitat 

d´autorització judicial en connexió a l´art. 18 CE, encara es podria 

continuar considerant aquesta negativa com a obstrucció de l´activitat 

inspectora (vegis en aquest sentit la sentència de l´Audiència Nacional 

de 24 de novembre de 2005, pel cas en que un empleat d´una empresa 

de telecomunicacions va negar la inspecció seguint instruccions del 

propietari a qui va trucar per telèfon), llevat que la negativa fos justificada 

i no constessin altres indicis relatius a la desocupació. 
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29. Les sancions que puguin imposar-se poden fer-se públiques, afegint a la 

notificació a l’interessat la publicació de les mateixes, d’acord amb l´art. 

60 de la llei 30/1992. Serà l´Ajuntament de Terrassa  qui decideixi 

discrecionalment (i de forma motivada i fonamentada) quan hi han raons 

d’interès general per a la publicació complementària (com ara, per 

exemple, reforçament de la prevenció desplegada per la potestat 

sancionadora de cara a futurs casos i/o informació als consumidors de 

Terrassa sobre incompliments de la funció social de la propietat amb 

usos antisocials de la mateixa per part d’operadors en el mercat), llevat 

del cas de l´art. 116.2 de la llei, en que es preveu que resolució 

sancionadora ferma que comporti la suspensió de la inscripció en el 

registre d’homologació d’agents immobiliaris sigui necessàriament 

pública. La llei no indica on es farà la publicació, pel que també 

motivadament cal decidir aquells mitjans més adients per a la finalitat 

d´interès general cercada (pot ser en el BOP i/o premsa i/ pàgina web de 

l´Ajuntament, per exemple). Tota publicació de les sancions ha de tenir 

en compte l´art. 61 de la llei 30/1992. Per reforçar l´equilibri raonable 

entre l´interès general que pugui haver en la publicació de sancions pel 

manteniment d´habitatges buits i  la protecció de dades, es recomana 

que: 

-la publicació es produeixi només quan la infracció i la sanció 

hagin guanyat fermesa 

 

-que en atenció al principi de qualitat de dades (art. 4 llei orgànica 

15/1999, de 13 de desembre) es procedeixi per part de 

l´Ajuntament a la publicació només de les dades que en resultin 

estrictament necessàries en relació amb la finalitat perseguida per 

la publicació, procedint-se a la cancel·lació o bloqueig d´aquestes 

dades quan la seva publicació deixi de ser necessària. 

 

30. L´art. 136 preveu la possibilitat d´inscriure en el Registre de la Propietat 

tant la incoacció d´un procediment sancionador com la resolució 

definitiva del mateix, d´acord amb la legislació hipotecària 
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31. Les sancions administratives pel manteniment d´un habitatge buit o 

desocupat tenen com a fonament la protecció del bé jurídic constituït pel 

dret a l´habitatge. Això fa que les mateixes siguin perfectament 

compatibles (és a dir, no hi haurà bis in ídem) amb la imposició de 

sancions que puguin derivar-se de la legislació d´habitatge o urbanística, 

pel que fa a la comissió d´infraccions tipificades en aquesta.  

 

32. Finalment, i encara que no sigui aquesta perspectiva la adoptada per 

aquest dictamen, cal tenir en compte que els arts. 281 i 289 del vigent 

Codi Penal tipifiquen dos delictes de possible comissió amb el 

manteniment de pisos buits o desocupats. En el primer cas, a més de la 

responsabilitat penal individual, està prevista la responsabilitat penal de 

la persona jurídica, si existeix, titular de l´habitatge. Cas d´apreciar-se 

concurrència d´infraccions administratives i de delictes, no es donaria bis 

in idem, donat el diferent fonament de l´exercici del ius punendi, i 

l´Ajuntament de Terrassa podria multar a l´infractor, si bé hauria de 

respectar la vessant procedimental del principi de non bis in ídem. 

 

 

 

****** 

 

 

Aquesta és la meva opinió que sotmeto a qualsevulla altra millor fonamentada 

en Dret 
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