
 

 
 
 
 
 
 
 

Model relatiu a l’expedient 
municipal d’expropiació temporal 
de l’usdefruit d’habitatges buits, 
en el marc d’una execució forçosa 
subsidiària d’execució  
de les obres de rehabilitació 
necessàries  
 
(Article 4 del Decret llei 1/2015,  
de 24 de març, de mesures extraordinàries 
i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrer de 2017 



 

2/26 
 

Índex 
 
1. Objecte del model ..................................................................................................... 3 

2. La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge ....................................... 4 

3. L’article 4 del Decret llei 1/2015, de 24 de març ........................................................ 9 

4. Competència local .................................................................................................. 15 

5. Conceptes .............................................................................................................. 17 

6. Principis del procediment ........................................................................................ 19 

7. Normativa aplicable ................................................................................................ 20 

8. Articulació del procediment expropiatori .................................................................. 21 

9. Diagrama dels tràmits essencials del procediment .................................................. 25 

10. Recomanacions i punts que cal tenir en compte ................................................... 26 

 
  



 

3/26 
 

1. Objecte del model 
 
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge presenta un 
model per a la tramitació dels expedients municipals d’expropiació temporal de 
l’usdefruit d’habitatges buits, en el marc d’una execució forçosa subsidiària d’execució 
de les obres de rehabilitació necessàries, previst en l’article 4 de Decret llei 1/2015, de 
24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària, a l’empara de la Llei 18/2007, de 28 
de desembre, del dret a l’habitatge, per tal que els ens locals que ho considerin oportú, 
el puguin utilitzar com a eina de suport.  
 
Aquest model abasta les diferents fases dels procediment: des d’una primera fase de 
declaració de la situació i l’ordre d’execució per complir i mantenir els requisits 
d’habitabilitat per poder ser ocupats, fins a l’execució forçosa de l’ordre mitjançant 
l’expropiació temporal de l’usdefruit. 
 
No obstant això, la finalitat de l’actuació pública en la tramitació d’aquest expedient és 
la mobilització del parc d’habitatges buits sotmesos a processos d’execució hipotecària 
i situats en municipis amb demanda residencial forta i acreditada, com un mecanisme 
d’intervenció administrativa. Per aquest motiu l’Administració hauria de potenciar les 
mesures necessàries perquè la persona propietària efectuï les obres que garanteixin 
l’habitabilitat dels habitatges o bé li cedeixi l’usdefruit perquè executi les obres i disposi 
de l’habitatge pel període pactat. El procediment d’expropiació és l’última via 
d’intervenció.  
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2. La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge 
 
Marc normatiu 

La Constitució espanyola (CE) reconeix el dret a un habitatge digne i adequat i el 
vincula a l’obligació dels poders públics d’impedir l’especulació (article 47). Imposa 
també als poders públics el deure de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi de 
manera antisocial (article 33) i subordina tota la riquesa, sigui quina en sigui la 
titularitat, a l’interès general (article 128). Aquesta obligació és especialment rellevant 
en el cas de les entitats financeres i les empreses que presten serveis econòmics 
d’interès general, sobretot si han estat beneficiàries d’ajuts i subvencions de caràcter 
públic.  
 
En aquesta línia, l’article 33 de la CE declara la propietat privada i l’herència com a 
drets, tot i que també proclama la seva funció social i, en l’apartat 3 de l’article, 
garanteix que ningú podrà ser privat dels seus béns i drets sinó per una causa 
justificada d’utilitat pública o interès social, mitjançant la indemnització corresponent i 
de conformitat amb les lleis.  
 
Però la propietat ha estat un dels drets que més ha evolucionat des del punt de vista 
constitucional i legislatiu. Ha passat de ser un dret individual i personal a una institució 
jurídica objectiva amb limitacions imposades per la funció social a la qual es troba 
subjecte. Així ho ha reconegut la jurisprudència que ha declarat que el contingut 
essencial de la propietat no està determinat per la consideració subjectiva del dret o 
dels interessos individuals sinó que ha d’incloure igualment la necessària referència a 
la funció social, entesa no com un límit extern a la definició del seu exercici sinó com a 
part integrant del mateix dret. 
 
D’altra banda, i en els mateixos termes que el Pacte Internacional dels Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, l’article 42.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(EAC) obliga els poders públics a vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció 
integral de les persones, especialment de les més vulnerables. En aquest sentit, 
l’article 148.1.3 de la Constitució atorga a les comunitats autònomes la potestat 
d’assumir competències en matèria d’habitatge i, efectivament, l’article 137 de l’EAC 
atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en aquesta matèria. 
 
 
Normativa catalana 
 
En el marc de la legislació catalana, la protecció del dret a l’habitatge i l’obligació 
d’eradicar-ne els usos anòmals, incloent-hi els habitatges buits, són objecte de la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (LDH). 
 
Així, la LDH regula el dret a l’habitatge, entès com el dret de tota persona a accedir a 
un habitatge digne que sigui adequat, en les diverses etapes de la vida de cadascú, a 
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la situació familiar, econòmica i social, i a la capacitat funcional. Amb vista a regular 
aquest dret constitucional i estatutari, i amb l’objecte de garantir-ne una major 
efectivitat, la LDH estableix mesures d’intervenció administrativa i un règim 
sancionador. 
També estableix els supòsits en què s’ha de considerar incompleta la funció social de 
la propietat, entre els quals figura que l’habitatge o l’edifici d’habitatges estiguin 
desocupats de manera permanent i injustificada. 
 
La LDH regula la reacció pública davant situacions d’incompliment de la funció 
social de l’habitatge amb diversos instruments, donant sempre prioritat a les 
actuacions preventives, de foment i d’assistència, seguint amb les mesures clàssiques 
de l’acció administrativa sancionadora. L’article 5 de la LDH identifica les situacions 
d’incompliment de la funció social de l’habitatge: 
 

«Article 5. Compliment de la funció social 
1. L’exercici del dret de propietat ha de complir la seva funció social. 
2. Hi ha incompliment de la funció social de la propietat d’un habitatge o un edifici 

d’habitatges en el supòsit que: 
a) Els propietaris incompleixin el deure de conservació i rehabilitació de l’habitatge, 

sempre que això comporti un risc per a la seguretat de les persones i se’ls hagi 
garantit, si en demostren la necessitat, els ajuts públics suficients per a afrontar 
el cost de la conservació o la rehabilitació de l’habitatge. 

b) L’habitatge o l’edifici d’habitatges estiguin desocupats de manera permanent i 
injustificada. 

c) L’habitatge estigui sobreocupat. 
d) No es destini, si és un habitatge amb protecció oficial, a residència habitual i 

permanent dels propietaris. 
e) Després de l’assoliment d’acords de compensació o dació en pagament de 

préstecs o crèdits hipotecaris sobre l’habitatge habitual, o de la signatura de 
compravendes d’habitatge que tinguin com a causa la impossibilitat de retornar 
el préstec hipotecari per part del prestatari, no es formuli una proposta de lloguer 
social en els termes establerts per l’article 5 de la Llei de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 

f) Després de l’inici d’un procediment d’execució hipotecària o d’un desnonament 
per impagament de lloguer per part de les persones jurídiques que tinguin la 
condició de grans tenidors d’habitatge, no es formuli una proposta de lloguer 
social en els termes establerts per l’article 5 de la Llei de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 

g) Després de l’inici d’un procediment de d’execució hipotecària o d’un 
desnonament per impagament de lloguer per part de persones jurídiques que 
hagin adquirit després del 30 d’abril de 2008 habitatges que siguin, en primera o 
en ulteriors transmissions, provinents d’execucions hipotecàries, provinents 
d’acords de compensació de deutes o de dació en pagament o provinents de 
compravendes que tinguin com a causa la impossibilitat de retornar el préstec 
hipotecari, no es formuli una proposta de lloguer social en els termes establerts 
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per l’article 5 de la Llei de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica. 

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.» 

 
L’apartat 3 d’aquest mateix article preveu vies positives de foment i altres mesures, 
incloses les de caràcter fiscal, per propiciar el compliment de la dita funció social, i en 
penalitza l’incompliment. 
 
L’articulat posterior de la LDH desenvolupa aquests aspectes i el Decret llei 1/2015, de 
24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la immobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució forçosa, complementa les previsions de 
la LDH. 
 
Finalment l’apartat 4 de l’article 5 de la LDH ordena l’actuació coordinada entre les 
administracions de la Generalitat i la local pel que fa a la delimitació i la declaració de 
situacions aïllades d’incompliment de la funció social de la propietat d’un habitatge i 
ordena la determinació i l’execució de les mesures legalment establertes que calguin 
adoptar per restituir aquest incompliment. 
 
 
• Mesures de foment de la Llei del dret a l’habitatge 
 
En desenvolupament de l’article 5 de la LDH, tal com s’ha esmentat, pel que fa a 
mesures de foment, l’article 42 de la Llei preveu que la Generalitat, en coordinació 
amb les administracions locals, ha d’impulsar polítiques de foment per potenciar la 
incorporació al mercat, preferentment de lloguer, dels habitatges buits o 
permanentment desocupats. Amb aquesta finalitat, ha de vetllar per evitar situacions 
de desocupació permanent d’habitatges i ha d’aprovar els programes d’inspecció 
corresponents. 
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. 
D’altra banda, l’Administració pot adoptar mesures de caràcter fiscal, amb els mateixos 
objectius d’incentivar l’ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la desocupació 
injustificada.  
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• Mesures d’intervenció 
 

Pel que fa a les mesures d’intervenció, amb caràcter general, les ordres d’execució 
són la mesura d’intervenció administrativa que, segons la LDH, han de permetre dur a 
terme les actuacions necessàries per garantir l’adequat estat de conservació de 
l’edifici.  
 
L’incompliment d’aquestes ordres pot comportar, en especial, la inclusió de l’immoble 
en el Registre municipal de solars sense edificar, als efectes establerts per la legislació 
urbanística. També, l’incompliment de les ordres d’execució, d’acord amb la LDH, 
poden conduir a mesures d’execució forçosa com l’execució subsidiària o bé la 
imposició de multes coercitives orientades a aconseguir el compliment de l’ordre, les 
quals no tenen caràcter sancionador. 
 
Respecte de les ordres d’execució, l’article 38 de la LDH disposa que la Generalitat i 
els ens locals, per fer complir els deures que estableix en el títol dedicat a la qualitat 
del parc immobiliari d’habitatges, 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 de ser motivades, i s’han de concretar els defectes que ha d’esmenar el 
destinatari o destinatària. 
 
Les ordres d’execució s’han d’ajustar al que estableix la LDH i han de complir el 
principi de proporcionalitat administrativa. Així mateix, s’ha de donar audiència als 
interessats. 
 
L’incompliment injustificat d’una ordre d’execució habilita l’Administració per adoptar 
qualsevol de les mesures d’execució forçosa següents, sens perjudici del que 
estableixen els articles 39 (que regula els convenis de rehabilitació) i 40 (que regula un 
procediment expropiatori) de la LDH: 
a) L’execució subsidiària, amb la valoració prèvia feta 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 l’article 113. 
 
És rellevant assenyalar l’article 40 de la LDH, que regula l’expropiació per 
incompliment del deure de conservació i rehabilitació. Aquest procediment és diferent 
del procediment expropiatori que preveu l’article 4 del Decret llei 1/2015, objecte del 
present model. 
 
L’article 40 de la LDH disposa que, un cop exhaurides les vies de foment i coercitives, 
en municipis d’una forta i acreditada demanda residencial es pot acordar l’expropiació 
forçosa de la propietat per incompliment del deure de conservació i rehabilitació si 
aquest incompliment comporta un risc per a la seguretat de les persones. La causa de 
l’expropiació és l’adequació de l’edifici per protegir l’interès general de la seguretat de 
les persones, sense requerir condicionants respecte de la titularitat i respecte si 
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l’habitatge és buit; altrament és una expropiació plena, no temporal. Per tant, tot i que 
són expedients expropiatoris motivats en l’àmbit del dret de l’habitatge i situacions 
anòmales, d’incompliment de la funció social, contenen trets diferents. 
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3. L’article 4 del Decret llei 1/2015, de 24 de març 
 
Situació actual 
 
Tal com prescriu el preàmbul del Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària, la crisi econòmica iniciada l’any 2007, combinada amb el que 
s’ha anomenat l’esclat de la bombolla immobiliària, ha provocat un impacte enorme en 
tot l’àmbit del sector de l’habitatge del nostre país. En pocs mesos aquesta crisi va fer 
canviar les prioritats de les polítiques d’habitatge que desenvolupava l’Administració 
pública. Així, els programes socials per tal que les famílies poguessin mantenir el seu 
habitatge van passar davant dels que tenien com a únic objectiu facilitar l’accés a un 
habitatge. L’impacte, però, ha anat adoptant diverses formes i ha afectat amb diferents 
intensitats diversos col·lectius al llarg de tots aquests anys. 
 
De manera paral·lela al desenvolupament de la crisi, s’ha anat evidenciant una altra 
problemàtica derivada dels processos d’execucions hipotecàries, que han afectat 
bàsicament les famílies sobreendeutades com a conseqüència de la crisi. Així, la 
constància i regularitat del nombre d’execucions hipotecàries des del 2008 ha 
comportat de manera progressiva que les entitats financeres hagin anat adquirint 
milers de productes immobiliaris, en bona part habitatges de persones jurídiques i 
físiques per la via de l’adjudicació judicial, però també a través de mecanismes 
convencionals com la dació en pagament del deute.  
 
A diferència dels habitatges de nova construcció, aquests habitatges es troben en una 
multiplicitat de situacions que fan més difícil abordar la problemàtica que generen. 
Alguns encara estan ocupats pels antics propietaris que no han estat objecte de 
llançament com a conseqüència del procés d’execució hipotecària, però que no 
disposen de cap títol jurídic que empari mantenir-ne l’ocupació; d’altres han estat 
objecte d’algun tipus d’ocupació irregular; d’altres ja han estat llogats per les entitats 
financeres, i d’altres, senzillament estan buits. 
 
Molts d’aquests habitatges, que són propietat d’entitats financeres, també estan buits, 
però no poden ocupar-se ja que en molts casos són necessàries obres de rehabilitació 
i d’adequació als requeriments mínims que estableix el Decret 141/2012, de 30 
d’octubre, pel qual es regulen les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat. 
 
 
Novetats del Decret llei 
 
Els habitatges derivats dels processos d’execució hipotecària i en la multiplicitat de 
situacions en què es troben, són, principalment, els habitatges que constitueixen 
l’objecte del Decret llei 1/2015, de 24 de març, que modifica la Llei del dret a 
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l’habitatge i que pretén coadjuvar en la mobilització del parc desocupat d’habitatges 
per causa de la manca de condicions d’habitabilitat i afavorir-ne l’ocupació. 
De les inspeccions efectuades en aquests habitatges resulta que, en un 65% dels 
casos dels habitatges que es constata que estan efectivament buits, és necessari dur 
a terme obres d’adequació a les condicions i als requisits d’habitabilitat. La no-
execució d’aquestes obres està suposant un obstacle molt important per a la 
mobilització d’aquests habitatges. Per aquest motiu, el Decret llei aporta, entre d’altres, 
dues mesures que complementen la Llei d’habitatge catalana: 
– tipifica una nova infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, consistent 

en la no-execució de les obres necessàries per al compliment dels requisits 
d’habitabilitat exigits als habitatges provinents d’execucions hipotecàries o mitjançant 
la compensació o el pagament de deute amb garantia hipotecària.  

– estableix un nou instrument a favor de l’Administració perquè pugui forçar l’execució 
de les obres de rehabilitació necessàries en aquests habitatges per tal que 
compleixin les condicions i els requisits d’habitabilitat i no restin fora de l’opció de ser 
ocupats. Es tracta de l’expropiació temporal de l’usdefruit en el marc d’una execució 
forçosa subsidiària per part de l’Administració i a càrrec del titular de l’habitatge, per 
un termini màxim de deu anys, per aquells supòsits de negativa en el compliment de 
l’obligació per part del titular. Els habitatges s’han de trobar en un municipi considerat 
de demanda residencial forta i acreditada. 

 
Tant l’establiment del deure de complir i mantenir els requisits d’habitabilitat (regulats 
en el Decret 141/2012, de 30 d’octubre), com la seva execució forçosa si no ho fan els 
propietaris, que és el marc en el qual s’incardina el dret expropiatori referit, tenen com 
a finalitat que els habitatges adquirits per les entitats financeres i societats de gestió 
immobiliària a través dels processos d’execució hipotecària esmentats (que es trobin 
en municipis considerats de demanda residencial forta i acreditada, amb dificultats de 
cohesió social) no restin fora de la possibilitat de ser ocupats. Es tracta d’una opció 
legislativa amb la qual la Generalitat, a banda del rescabalament del cost de les obres, 
pretén que es pugui donar «un ús social de l’habitatge amb caràcter temporal» i, per 
tant, facilitar-hi l’accés (article 26 i 47 EAC).  

 
 

L’expropiació temporal (article 4 del Decret llei 1/2015) 
 
«Article 4. Execució forçosa de les obres necessàries per al compliment dels requisits 
d’habitabilitat dels habitatges 

1. Els habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant 
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària han de complir i 
mantenir els requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges. 

2. L’Administració pot ordenar d’ofici o a instància de qualsevol persona 
interessada, l’execució de les obres necessàries per complir els requisits a què 
es refereix l’apartat 1. Les ordres d’execució s’han d’ajustar a la normativa 
vigent, amb l’audiència prèvia dels interessats. 
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3. En el marc d’un procediment d’execució forçosa mitjançant execució subsidiària a 
càrrec del titular, l’Administració pot acordar l’expropiació temporal, per un 
termini mínim de quatre anys i màxim de deu anys, de l’usdefruit d’habitatges 
adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació o 
pagament de deute amb garantia hipotecària, que estiguin desocupats per causa 
de manca de les condicions i dels requisits d’habitabilitat, i que estiguin situats en 
municipis considerats àrees de demanda residencial forta i acreditada, 
declarades en el Pla territorial sectorial d’habitatge o en el Pla per al dret a 
l’habitatge, amb l’objectiu d’executar les obres necessàries que en permetin l’ús i 
l’ocupació. 
No serà procedent acordar l’execució forçosa quan la persona propietària cedeixi 
l’usdefruit a l’Administració per tal que aquesta executi les obres i disposi de 
l’habitatge pel període pactat, o quan la persona propietària doni compliment a la 
resolució de l’Administració i efectuï les obres necessàries per garantir 
l’habitabilitat dels habitatges en el termini de sis mesos des de la seva notificació. 
L’Administració ha de notificar a la persona propietària la resolució que s’ha 
d’executar amb l’advertiment que el seu incompliment comportarà l’execució 
subsidiària per part de l’Administració i l’inici de l’expedient expropiatori de 
l’usdefruit de l’habitatge per causa d’interès social. 

4. El procediment d’expropiació i la determinació del preu just s’han d’ajustar al que 
preveu la legislació urbanística i d’expropiació forçosa. 
L’expedient d’expropiació temporal s’inicia d’ofici, transcorregut el termini de sis 
mesos establert en la resolució sense que el propietari/ària hagi posat en 
coneixement de l’Administració la fi de les obres i l’obtenció de la cèdula 
d’habitabilitat. 
La resolució d’inici de l’expedient d’expropiació porta implícita la declaració 
d’urgent ocupació als efectes previstos a l’article 52 de la Llei d’expropiació 
forçosa. 
Per a la determinació del preu a satisfer s’han de deduir del preu just les 
despeses previstes per l’Administració per executar les obres d’adequació a 
l’habitabilitat de l’habitatge. 
La resolució que posa fi al procediment ha de determinar la manera com els 
propietaris poden recuperar l’usdefruit de l’habitatge, una vegada transcorregut 
el termini d’expropiació temporal.» 

 
D’aquest article s’han de tenir en compte els punts següents, respecte de l’objecte: 
 
– L’objecte són habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant la 

compensació o el pagament de deute amb garantia hipotecària. Els titulars 
usualment seran grans tenidors o entitats financeres. 

– Els habitatges no han de complir els requisits d’habitabilitat, els quals s’estableixen 
en el Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

– Els habitatges han d’estar buits per causa de manca de les condicions i dels requisits 
d’habitabilitat. 
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– Els habitatges han d’estar situats en municipis considerats àrees de demanda 
residencial forta i acreditada. 

– L’expropiació és temporal per un termini mínim de quatre anys i màxim de deu anys. 
– S’expropia l’usdefruit de l’habitatge. Cal assenyalar que el Dictamen núm. 5/2015, de 

20 d’abril, del Consell de Garanties Estatutàries, sobre el Decret llei 1/2015, entén 
que pròpiament l’expropiació temporal no és de l’usdefruit sinó dels drets d’ús i 
gaudi.1 

– L’objectiu de l’expropiació és executar les obres necessàries que en permetin l’ús i 
l’ocupació: per tant, l’ajuntament està obligat a realitzar les obres en un termini 
raonable a fi d’aconseguir la mobilització del parc immobiliari d’acord amb la 
demanda dels ciutadans que requereixen mesures davant de les necessitats socials. 

 
I s’han de tenir en compte els punts següents, respecte del procediment: 
 
– La disposició final primera del Decret llei preveu aquest procediment amb caràcter 

temporal, de manera que només es podrà exercir dins del termini dels sis anys 
següents a la seva entrada en vigor (27 de març de 2021). 

– Exigeix prèviament un procediment declaratiu de la situació i d’ordre d’execució per 
complir i mantenir els requisits d’habitabilitat. La resolució definitiva ha d’advertir 
sobre l’execució forçosa que regula aquest article i sobre el seu inici, i ha de posar de 
manifest que no es procedirà a l’execució forçosa en el cas que: 
o la persona propietària cedeixi l’usdefruit a l’Administració per tal que aquesta 

executi les obres i disposi de l’habitatge pel període pactat 
o la persona propietària doni compliment a la resolució de l’Administració i efectuï 

les obres necessàries per garantir l’habitabilitat dels habitatges en el termini de sis 
mesos des de la seva notificació. Hauria d’obtenir la cèdula d’habitabilitat, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 4. 

– En cas que transcorri el termini de sis mesos a partir de la notificació de la resolució 
que declara la situació anòmala de la funció social de l’habitatge en els termes de 
l’article 4, i fet l’advertiment esmentat, es procedirà a iniciar un segon expedient: un 
expedient d’execució forçosa mitjançant l’execució subsidiària a càrrec del titular, 
consistent en una expropiació temporal. Aquest segon procediment ha de tenir en 
compte: 
o Que el procediment d’expropiació i la determinació del preu just s’han d’ajustar al 

que preveu la legislació urbanística i d’expropiació forçosa. Tot i els termes de la 
Llei, la referència del procediment s’ha de buscar essencialment en la Llei de 16 
de desembre de 1954 d’expropiació forçosa (LEF). 

o La resolució d’inici de l’expedient d’expropiació porta implícita la declaració 
d’urgent ocupació (article 52 de la LEF; per tant, un procediment més breu i que 
habilita l’ocupació immediata, abans de la fixació del preu just). 

o Per a la determinació del preu que cal satisfer s’han de deduir del preu just les 
despeses previstes per l’Administració per executar les obres d’adequació a 
l’habitabilitat de l’habitatge. 

                                                           
1.  Vegeu el Dictamen núm. 5/2015, de 20 d’abril, del Consell de Garanties Estatutàries.  
 

https://www.cge.cat/admin/uploads/docs/20160603122701-1.pdf


 

13/26 
 

o La resolució que posa fi al procediment ha de determinar la manera com els 
propietaris poden recuperar l’usdefruit de l’habitatge, una vegada transcorregut el 
termini d’expropiació temporal. 

 
 

• Garanties del procediment 
 

Vist l’article 4 del Decret llei, s’estableix un mecanisme d’execució forçosa que troba 
fonament en el deure de conservació i manteniment dels habitatges, que és un deure 
inherent a la propietat. Per aquesta raó, la infracció de l’obligació de compliment i 
manteniment dels requisits d’habitabilitat que s’imposen a una sèrie de propietaris 
habilita l’Administració per poder-la fer efectiva a través de l’execució forçosa, prevista 
a les normes bàsiques de procediment (articles 95 i següents de la Llei 30/1992, 
articles 99 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques). 
 
L’execució forçosa s’executa a través d’un procediment d’expropiació, que si bé, tal 
com afirma el Consell de Garanties Estatutàries s’ajusta a la norma constitucional, ha 
de complir especialment amb els criteris de proporcionalitat i ponderació inherents a 
aquesta institució. 
 
I això perquè la mesura que l’article 4 preveu és un mecanisme d’intervenció 
administrativa que inclou la possible expropiació temporal de l’usdefruit (més 
pròpiament, dels drets d’ús i gaudi) i que afecta l’exercici del dret de propietat privada 
(article 33 de la CE). 
 
D’acord amb la doctrina constitucional consolidada (per exemple, la STC 48/2005, del 
3 de març), el procediment expropiatori ha de complir tres condicions per considerar-
se una mesura proporcionada, i així s’haurà de posar de manifest en l’expedient que 
s’instrueixi: 
 
a) Que sigui idònia o adequada per assolir la finalitat constitucionalment legítima que 

persegueix (judici d’idoneïtat). A aquest efecte, serà una mesura idònia si assoleix 
la finalitat perseguida, que és la mobilització dels habitatges deteriorats provinents 
de processos d’execució hipotecària o dacions en pagament, de manera que l’ens 
local haurà de realitzar efectivament les obres de rehabilitació perquè l’habitatge 
estigui disponible per a la seva ocupació i haurà d’acreditar l’existència d’un 
col·lectiu de major vulnerabilitat o necessitat econòmica que tingui la necessitat 
real i efectiva d’habitatge. 
És rellevant ponderar el volum d’habitatges buits, el nombre de persones inscrites 
en el Registre de sol·licitants d’habitatge, les necessitats socials, etc. 

b) Que sigui necessària, en el sentit que no existeixi una mesura menys lesiva per a 
la consecució de la finalitat amb la mateixa eficàcia (judici de necessitat). A aquest 
efecte, l’expropiació dels drets d’ús i gaudi es caracteritza per ser una mesura 
subsidiària en el sentit que, amb caràcter previ al fet que l’ens local pugui decidir-
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la, s’atorga un termini raonable perquè el propietari/ària hi pugui donar compliment 
de forma voluntària. Per això és requisit imprescindible tramitar la primera fase del 
procediment de declaració de la situació i d’ordre d’execució de les obres de 
rehabilitació amb els advertiments corresponents. 

c) Que sigui ponderada o equilibrada, perquè es deriven de la seva aplicació més 
avantatges sobre l’interès públic que perjudicis sobre altres béns o interessos en 
conflicte (judici de proporcionalitat en sentit estricte). A aquest efecte, davant la 
negativa del propietari, a banda de permetre que l’ens local pugui forçar l’execució 
de les obres de rehabilitació necessàries, possibilita, sobretot, la seva destinació a 
un ús social amb caràcter temporal i permet evitar que restin fora de l’opció de ser 
ocupats. I aquests punts han de constar en l’expedient instruït. A tot això, hi hem 
d’afegir que l’expropiació es fixa per a un termini de quatre a deu anys, de manera 
que l’afectació del dret de propietat resta temporalment molt acotada, i, passat 
aquest termini, es retorna al propietari/ària un habitatge rehabilitat per poder entrar 
al mercat immobiliari. Per tant, requerirà una motivació del termini d’expropiació 
que s’estableixi. 
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4. Competència local 
 
Pel que fa a la competència local, cal dir que els ens locals són competents per instruir 
aquests procediments per mobilitzar el parc immobiliari amb mesures de foment, en 
primer lloc, compel·lir les conductes anòmales, en segon lloc, o establir sancions, en 
darrer terme, segons els articles 8 i 42.4 de la LDH. L’article 8 preveu que els ens 
locals, sota el principi d’autonomia per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les 
competències d’habitatge d’acord amb la legislació de règim local, la legislació 
urbanística i la LDH, sens perjudici de la capacitat de subscriure convenis i concretar 
actuacions amb altres administracions i agents d’iniciativa social i privada que actuen 
sobre el mercat d’habitatge protegit i lliure.  

Tot i que l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL), en la redacció de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), atorga als municipis la possibilitat de 
tenir competències pròpies en la promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública 
amb criteris de sostenibilitat financera, i en la conservació i rehabilitació de l’edificació, 
l’article 84 de l’EAC disposa que l’Estatut garanteix als municipis un nucli de 
competències pròpies que han de ser exercides per aquestes entitats amb plena 
autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat, i que els 
governs locals de Catalunya tenen, en tot cas, en els termes que determinin les lleis, 
competències pròpies, entre d’altres, sobre la planificació, la programació i la gestió 
d’habitatge públic.  

La LDH amplia les competències locals en matèria d’habitatge —concretament les 
normatives de regulació i de planificació, incloses les fiscals—, els atribueix diverses 
competències de control dels habitatges i de l’habitabilitat que la legislació anterior no 
recollia, preveu noves modalitats de promoció i gestió d’habitatge social, i reconeix la 
intervenció local en la seva prestació.  

A més de les competències de promoció i gestió que els reconeix la legislació del 
règim local, els ens locals poden concertar polítiques pròpies d’habitatge amb 
l’Administració de la Generalitat, en el marc dels instruments locals i supralocals de 
planificació que disposen la Llei i la legislació urbanística, i poden demanar la creació 
de consorcis o oficines locals d’habitatge per a la gestió conjunta de funcions i serveis 
vinculats a l’habitatge. 

En concret, pel que fa a l’expedient d’expropiació temporal regulat a l’article 4 del 
Decret llei 1/2015, el municipi pot instruir aquests tipus d’expedients ja que gaudeix de 
la potestat expropiatòria reconeguda en l’article 4 de la LBRL i en l’article 8 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
L’òrgan competent és l’alcalde, de conformitat amb l’article 21 de la LBRL i de l’article 
53 del TRLMRLC. Tot i que els acords de delegació que conformen el cartipàs 
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municipal poden establir la competència delegada en un altre òrgan de govern 
municipal.  
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5. Conceptes 
 
Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials: es configura com un 
instrument destinat a posar a disposició de les persones i famílies en risc d’exclusió 
residencial els habitatges de titularitat pública i privada que integrin aquest Fons, en 
règim de lloguer social. La gestió dels habitatges del Fons i l’acompanyament social 
corresponent seran duts a terme directament per les administracions públiques 
(l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o els ens locals).  
 
Grans tenidors d’habitatges: s’entén que són grans tenidors d’habitatges les 
persones jurídiques següents: 
a) Les entitats financeres, les filials immobiliàries d’aquestes entitats, els fons 

d’inversió i les entitats de gestió d’actius, inclosos els procedents de la 
reestructuració bancària, d’acord amb la legislació mercantil. 

b) Les persones jurídiques que, per si soles o per mitjà d’un grup d’empreses, siguin 
titulars d’una superfície habitable de més de 1.250 m², amb les excepcions 
següents: 
1r.   Els promotors socials a què fan referència les lletres a) i b) de l’article 51.2 de 

la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
2n.  Les persones jurídiques que tinguin més d’un 15% de la superfície habitable de 

la propietat qualificada com habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer. 
 
Habitatge: és l’edificació fixa destinada a la residència de persones físiques o 
emprada amb aquest fi, inclosos els espais i els serveis comuns de l’immoble en què 
està situada i els annexos que hi estan vinculats, si té acreditat el compliment de les 
condicions d’habitabilitat i compleix la funció social d’aportar a les persones que hi 
resideixen l’espai, les instal·lacions i els mitjans materials necessaris per satisfer llurs 
necessitats personals ordinàries d’habitació. 
 
Habitatge buit: és l’habitatge desocupat permanentment, sense causa justificada, 
durant més de dos anys (article 3.d de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge). 
 
Rehabilitació: és el conjunt d’obres de caràcter general que, sense modificar la 
configuració arquitectònica global d’un edifici d’habitatges o un habitatge, en milloren la 
qualitat pel que fa a les condicions de seguretat, funcionalitat, accessibilitat i eficiència 
energètica. 
 
Qualitat d’un habitatge: és el conjunt de característiques i prestacions que un 
habitatge ha de tenir per complir eficientment la seva funció social, les quals s’han 
d’adaptar als estàndards de seguretat i confort adequats en cada moment. 
 
Cèdula d’habitabilitat i, en el cas dels habitatges amb protecció oficial, la 
qualificació definitiva: són els documents específics que acrediten que un habitatge 
compleix les condicions de qualitat i que, en conseqüència, és apte per ser destinat a 
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residència. Per ocupar un habitatge, cal haver obtingut prèviament aquesta 
acreditació. 
 
Declaració urgent ocupació: la declaració d’urgent ocupació té una sèrie de 
particularitats respecte del procediment ordinari expropiatori, entre les quals en 
destaca una de molt important: el titular és privat del bé sense que prèviament s’hagi 
aconseguit un acord respecte del preu o hagi resolt el Jurat Provincial d’Expropiació. 
S’aixeca l’acta prèvia a l’ocupació i, d’acord amb les dades de l’acta prèvia a l’ocupació 
i d’altra documentació de què disposa, l’Administració formula el full de dipòsit previ a 
l’ocupació. Aquest dipòsit és una quantitat a compte del futur preu just, que es resol 
posteriorment. 
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6. Principis del procediment 
 
En la tramitació del procediment, s’han de tenir presents en tot moment els principis 
següents: 
–El dret a l’habitatge, digne i adequat (article 47 de la CE). 
–El dret a la propietat privada i la funció social reconegut a la CE (articles 33 i 128).  
–El principi de proporcionalitat respecte dels interessos que intervenen en el 

procediment. 
–Un procediment contradictori, de conformitat amb el que estableix la legislació sobre 

procediment administratiu, sobre la base dels principis de seguretat jurídica i no 
arbitrarietat.  

–El dret a indemnització, unit a la garantia de la propietat privada reconeguda en la 
CE. 
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7. Normativa aplicable 
 
Normativa autonòmica 
 
• Estatut d’autonomia de Catalunya 
• Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya (cal tenir en compte les lleis 39 i 40 /2015) 
• Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge 
• Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària 
• Decret pel qual s’aprova el Pla del dret a l’habitatge 
• Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions d’habitabilitat 

dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme 
• Decret 64/2013 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 

la legalitat urbanística 
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya 
 
 

Normativa estatal 
 
• Constitució espanyola 
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (article 4)  
• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
 
 
Normativa sobre el procediment d’expropiació 
 
• Llei de 16 de desembre de 1954 d’expropiació forçosa 
• Decret de 26 d’abril de 1957 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’expropiació forçosa 
• Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació de Catalunya 
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8. Articulació del procediment expropiatori 
El procediment que es proposa com a model, en desplegament de l’article 4 del Decret 
llei 1/2015, consta de dues parts: 
 
–Una primera part, d’expedient declaratiu d’utilització anòmala d’habitatges que declari 

els supòsits de fet de l’article 4 i d’ordre d’execució de conservació o rehabilitació.  
–Una segona part, d’execució forçosa mitjançant l’expropiació temporal del dret 

d’usdefruit, si incompleix l’ordre d’execució. 
 

La finalitat, però, ha de ser el compliment voluntari, per part de la propietat, de l’ordre 
d’execució. Es recomanable buscar una fórmula convencional amb la propietat per 
tal que aquesta valori la conveniència d’incorporar aquests habitatges buits en 
condicions deficients d’habitabilitat al mercat, sense haver d’emprar a mecanismes 
d’intervenció administrativa, com el que estableix l’article 4 a través de l’execució 
forçosa, arribar al mateix objectiu sense necessitat de compel·lir al propietari/ària privat 
a dita mesura. Els pactes i les condicions que es poden arribar a concloure amb la 
propietat tenen marges més amplis (pensem en els terminis de cessió, la disminució 
de la conflictivitat jurisdiccional i els termes de la indemnització) i sobretot facilitarien la 
ràpida disposició del bé immoble per pal·liar la necessitat social que hi ha al darrere: 
dotar d’un habitatge a una unitat familiar que el necessita. 
 
1. Expedient declaratiu i d’ordre d’execució 
(En situacions i utilitzacions anòmales d’habitatges que declarin els supòsits de fets 
per poder efectuar l’ordre d’execució de conservació o rehabilitació (articles 41 de la 
LDH i article 4 DL 1/2015) 
 
El procediment és el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
S’inicia d’ofici. 
 
Fases necessàries 
 
a) Resolució d’inici i nomenament d’instructor 

Notificació. Termini de resolució: 3 mesos. 
 

b) Actes d’instrucció: prova i informes 
–Per fer una primera estimació és recomanable creuar les dades municipals 

(padró, cadastre, IBI i taxa de residus) i sol·licitar un informe/dades a la 
Generalitat. 

–S’ha d’acreditar la titularitat de l’immoble, la condició d’habitatge buit, la condició 
que és un habitatge adquirit en un procés d’execució hipotecària o mitjançant la 
compensació o el pagament del deute amb garantia hipotecària, les mancances 
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concretes per complir els requisits d’habitabilitat, l’existència en el municipi de 
persones amb risc d’exclusió social i la necessitat d’habitatge, essencialment. 

 
c) Audiència 

Almenys deu dies d’audiència als interessats.  
 

d) Proposta de resolució 
Declaració de la situació anòmala i ordre d’execució amb termes precisos (cèdula 
d’habitabilitat). 
 

e) Resolució definitiva 
Advertiment en els termes de l’article 4. Peu de recurs: recurs de reposició 
potestatiu i contenciós administratiu. Notificació als interessats. 
 

f) Anotació al Registre de la Propietat 
Cal fer prèviament la consulta al col·legi. 
 

2. Expedient d’execució forçosa mitjançant expropiació temporal (passats sis 
mesos de la notificació, sempre que se n’hagi fet l’advertiment i el propietari/ària no 
hagi donat compliment a les accions que disposa l’article 4) 
 
El procediment és el que estableix la Llei d’expropiació forçosa (en concret, l’article 52 
de la Llei i articles concordants). 
 
Fases necessàries 
 
a) Resolució de l’alcalde/essa 

–Declara l’incompliment de l’ordre d’execució i constata que no s’han donat els 
supòsits que disposa l’article 4 del Decret llei 1/2015 per evitar l’execució 
forçosa. Ordena que s’instrueixin els tràmits procedents per portar a terme 
l’execució forçosa de l’article 4, mitjançant l’expropiació forçosa del dret 
d’usdefruit. Nomenament de l’instructor/a. 

–Notificacions als interessats. 
 

b) Informes jurídic i de la intervenció municipal (retenció de crèdit). Informe 
tècnic sobre la taxació del preu just 
 

c)  Resolució de l’alcalde/essa 
 

–Resol la iniciació del procediment d’expropiació que porta implícita la declaració 
de la urgent ocupació d’acord amb el que disposa el Decret llei i la necessitat 
d’ocupació. Determinació del dret/béns que s’han d’expropiar i identificació del 
propietari/ària. 
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La resolució ha de tenir en compte la previsió de retenció de crèdit corresponent, 
amb càrrec a l’exercici en què es prevegi la inclusió de l’expedient expropiatori. 

 
–D’acord amb l’article 52, en relació amb l’article 21 de la LEF, s’ha de declarar la 

necessitat de l’ocupació, que significa la individualització dels béns que s’han 
d’expropiar. Però no és necessària fer la tramitació prèvia per declarar la 
necessitat de l’ocupació, atès que l’article 4 disposa expressament que la 
resolució d’inici porta implícita la declaració d’urgent ocupació. 

 
Aquesta declaració ja resulta del tràmit administratiu de declaració de 
l’incompliment de la funció social de la propietat, atès que en aquest expedient 
contradictori ja s’han detallat el bé concret que s’ha d’expropiar i el titular del dret 
objecte de l’expropiació, a més que també s’ha especificat i, si escau, controlat 
judicialment la causa expropiandi. Pot concloure’s doncs que, de la finalització de 
l’expedient contradictori sense reparar l’incompliment de la funció social, en 
resulta la declaració implícita de la necessitat de l’ocupació, amb la qual cosa es 
pot passar a la segona fase, que és la determinació del preu just, de manera que 
la motivació d’aquesta resolució és l’expedient declaratiu i així s’ha de 
manifestar. 
 
La declaració d’urgent ocupació té una sèrie de particularitats respecte del 
procediment ordinari, entre les quals en destaca una de molt important: el titular 
és privat del bé sense que prèviament s’hagi aconseguit un acord respecte del 
preu o hagi resolt el Jurat Provincial d’Expropiació. 

 
–Notificació de l’acord als interessats. 

 
d) Anunci de l’acord d’iniciació del procediment d’expropiació  

 
e) Resolució de l’Alcaldia de fixació de la data per a l’aixecament de les actes 

prèvies 
 

–Amb posterioritat al compliment de tots els tràmits que la necessitat d’ocupació 
comporta, s’ha d’aixecar l’acta prèvia a l’ocupació, que es notifica al titular amb 
una antelació mínima de vuit dies. 

 
f) Notificació als interessats de la data d’aixecament d’actes prèvies. Anunci de 

la data d’aixecament d’actes prèvies (si s’escau) 
 

g) Acta prèvia a l’ocupació 
 

–Aquesta acta s’aixeca en presència d’un representant de l’Administració 
expropiant, un perit, l’alcalde/essa del municipi on radiqui el bé —o el regidor/a en 
qui delegui—, i l’expropiat/ada, que pot anar acompanyat pels seus perits i un 
notari/ària.  
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–En l’acta prèvia d’ocupació ha de constar: 
o El nom, el document d’identitat i el domicili del titular. 
o La descripció del dret expropiat.  
o Qualsevol de les manifestacions que faci qualsevol de les parts. 
o La data. 

 
h) Valoració pericial. Notificació de la valoració pericial als interessats 

 
i) Resolució de l’Alcaldia de fixació de l’import del dipòsit 

 
D’acord amb les dades de l’acta prèvia a l’ocupació i d’altra documentació de què 
disposa, l’Administració formula el full de dipòsit previ a l’ocupació.  
 
Aquest dipòsit és una quantitat a compte del futur preu just, el càlcul del qual sol 
basar-se en els valors fiscals del bé o dret que s’ha d’expropiar. 

 
j) Notificació als interessats de la resolució de fixació del dipòsit. Realització 

del dipòsit. Abonament o consignació 
 

k) Acta d’ocupació  
 

El pagament o la consignació d’aquestes quantitats i l’aixecament posterior de 
l’acta d’ocupació faculten l’entitat beneficiària per prendre possessió de la cosa 
expropiada sense que s’hagi pagat encara el seu valor real i sense que existeixi 
acord. 

 
l) Inici de la peça separada de preu just 

 
m) Requeriment per formular el full d’apreuament 

 
n) Aprovació municipal del full d’apreuament. Notificació del full d’apreuament 

 
o) (Jurat d’Expropiació si hi ha desacord) 

 
p) Resolució d’acceptació del preu just i de fixació de la data del pagament 

 
q) Anunci de la data de l’acte del pagament 

 
r) Acte del pagament del preu just 

 
s) Sol·licitud d’inscripció al Registre de la Propietat 

La resolució que posa fi ha de determinar la manera com els propietaris poden 
recuperar l’ús de l’habitatge, una vegada transcorregut el termini d’expropiació 
temporal. 
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9. Diagrama dels tràmits essencials del procediment  
 
 
 
 
  

Expedient declaratiu i 
d’ordre d’execució 

inici 

Actes d’instrucció: informes i prova 

Audiència 

Resolució: incompliment ordre 
execució. Ordre tramitació expropiació 

Expedient d’execució forçosa: 
expropiació temporal 

Informes: jurídic, intervenció, tècnic 

Acta prèvia d’ocupació 

Fixació full dipòsit: consignació/ 
pagament  

Inici peça separada preu just 

Acta d’ocupació 

resolució 

Resolució expropiació 
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10. Recomanacions i punts que cal tenir en compte 
 

• S’han de preveure els aspectes que poden incidir en la tramitació: 
 
o Venda de l’immoble mentre està en curs el procediment o amb posterioritat: 

sempre que l’habitatge sigui buit, pot mantenir-se el procediment si el nou titular 
té els requisits subjectius que disposa l’article 4. L’anotació al Registre de la 
Propietat dona garantia als tercers adquirents de la tramitació del procediment. 

o Possibilitat de finalitzar, en qualsevol moment, l’expedient en un acabament 
convencional, perquè se cedeixi l’immoble voluntàriament. 
 

• És important tenir present que el procediment garanteix una indemnització: el preu 
just de l’expropiació. En el càlcul s’ha de determinar els cost de les obres de 
rehabilitació i les despeses administratives que hagin comportat, així com les 
futures despeses que es podrien tenir en el decurs de l’ocupació temporal de 
l’habitatge (per exemple, les despeses comunes de la comunitat de veïns, 
possibles derrames, petites obres de reparació, etc.). També el preu del lloguer 
social que s’ha de repercutir. L’Administració no pot obtenir-ne benefici, per tant 
s’ha d’establir alguna fórmula que si hi ha excés anirà a favor del propietari/ària al 
final de l’ús de l’habitatge. 
 

• Aquesta és la contraprestació que rebrà la propietat pel lloguer social d’acord amb 
l’article 5 de la Llei. 
 

• La finalitat és no arribar a l’expedient expropiatori: compliment voluntari de l’ordre 
d’execució i disposició de l’habitatge buit al mercat o a l’efecte de cobrir la 
necessitat d’habitatge per part de famílies amb risc d’exclusió social. 
 

• Si en la instrucció del procediment es detecta que l’habitatge no és susceptible de 
rehabilitació (ruïna) o és un infrahabitatge: cal deixar sense efecte el procediment. 
S’ha de canalitzar a través de les mesures que disposa la normativa urbanística. 
 

• La disconformitat del preu just, d’acord amb la normativa expropiatòria, s’ha de 
tramitar a través del Jurat d’Expropiació. Si hi ha conflicte s’ha de dirimir davant de 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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