
 

 
 
 
Annex. Models de tràmits d’expedient sancionador  
Model relatiu a l’expedient municipal sancionador per determinades infraccions en matèria de 
qualitat del parc immobiliari (Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge) 
 
 
 
1. Procediment per a la comprovació de la situació 

 
Tràmit 1: resolució de l’Alcaldia per la qual s’inicia un tràmit d’informació prèvia 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): informació prèvia 
 
 
Decret núm. ____ 
 
Atès que aquesta Administració, de conformitat amb l’article 8 de la Llei 18/2007, del 
28 de desembre, del dret a l’habitatge, té potestat per exercir competències en matèria 
d’habitatge sota el principi d’autonomia per a la gestió de llurs interessos; 
 
Atès que de la inspecció / denúncia / comunicació formulada per ______________ en 
data ______________ es dedueix la presumpta comissió d’una infracció en matèria de 
qualitat del parc immobiliari, consistent en desocupació/infrahabitatge/sobreocupació, 
sense que de moment aparegui clarament identificada la identitat del presumpte 
infractor ni l’abast real de la infracció; 
 
Atès que la matèria sobre la qual recau la presumpta infracció està regulada per la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, sense que la Llei estableixi cap 
procediment sancionador específic d’aplicació necessària, com sí fa amb el règim 
d’infraccions i sancions a què es troba vinculat l’Ajuntament; 
 
Atès que, de les consideracions anteriors, se’n desprèn l’aplicació al cas del 
procediment sancionador regulat a través de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  
procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; 
 
Atès que l’article 55 de la Llei 39/2015 faculta l’Alcaldia perquè ordeni un tràmit 
d’informació prèvia, amb la finalitat d’esbrinar amb detall les circumstàncies dels fets i 
els subjectes presumptament responsables; 
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Resolc: 
 
Primer.  Ordenar la instrucció d’una informació prèvia per tal d’esbrinar amb més detall 
les circumstàncies dels fets a què es refereix la inspecció / comunicació / denúncia que 
presenta el senyor/a ______________ en data ______________, consistents en 
______________, així com per identificar-ne correctament els presumptes 
responsables. 
 
Segon.  Encomanar la instrucció de la informació prèvia esmentada al funcionari/ària / 
empleat/ada públic/_________ d’aquesta corporació ______________. El resultat 
d’aquest tràmit s’ha de fer constar en un informe escrit, al qual s’han d’adjuntar els 
documents que es considerin pertinents, si és el cas, i s’ha de fer tramesa de totes les 
actuacions a aquesta Alcaldia, en un termini màxim de ______________ dies, 
comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquesta Resolució. 
 
Tercer.  Que, un cop determinada la informació, i prèviament a la resolució, es posi de 
manifest l’expedient als interessats en el procediment als efectes que puguin presentar 
les al·legacions i la documentació que considerin pertinents, en un termini de 10 dies 
hàbils a comptar de l’endemà de la pràctica de la notificació. 
 
 
 
(lloc i data)  
L’alcalde/essa       El/La secretari/ària  
(signatura)       (signatura) 
(nom i cognoms)      (nom i cognoms) 
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Tràmit 2: sol·licitud d’informació 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): informació prèvia 
 
En virtut de l’article 41.5 de la Llei 18/2007, d’una manera justificada i aplicant criteris 
de ponderació en l’elecció del mitjà probatori, l’Administració competent pot sol·licitar 
informació relativa a: 
 
• Les dades del padró d’habitants i d’altres registres públics de residents o ocupants 

(cadastre, IBI, taxa de residus, etc.). 
• Els consums anormals d’aigua, gas i electricitat. 

 
Amb la finalitat referida, els responsables dels registres públics i les companyies 
subministradores han de facilitar les dades requerides i cal recordar-los que constitueix 
una infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, tipificat a l’article 124.f) 
de la Llei 18/2007, 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. 
 
Si ho considera convenient, l’Ajuntament pot demanar qualsevol altra informació que 
cregui necessària: com per exemple, l’estat de l’habitatge (a través de la cèdula 
d’habitabilitat), l’existència de possibles afectats, ocupants, etc. 
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Tràmit 3: resultat de la informació prèvia 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): informació prèvia 
 
 
Informe 
 
Assumpte: informació prèvia ordenada per mitjà de la Resolució de l’Alcaldia de data 
______________ en relació amb els fets que es desprenen de la inspecció /  
denúncia / comunicació realitzada en data ______________ pel senyor/a 
______________. 
 
El funcionari/ària sotasignat, al qual ha estat encomanada la realització de aquesta 
informació prèvia, eleva aquest informe a l’Alcaldia, com a resultat de les actuacions 
practicades. 
 
Actuacions practicades 
 
1. En data ______________ es va prendre declaració al senyor/a ______________, 
amb DNI núm. ______________, data de naixement ______________, domicili a 
______________, i telèfon ______________.  
Es tracta de la persona que va presenciar/que té coneixement directe de la presumpta 
infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari ____________ i que va presentar 
denúncia / comunicació a l’Ajuntament. 
Les seves declaracions, formalitzades davant el secretari/ària d’aquest Ajuntament, 
s’adjunten a aquest informe (doc. ___). 
 
O bé, 
 
1. S’ha rebut l’Acta d’inspecció ______________ de data _____________, que 
constata la presumpta infracció, i s’ha requerit la informació a l’inspector/a senyor/a 
______________ que s’adjunta a aquest informe (doc. ___). 
 
 
2. S’ha rebut l’informe / dades / informació de:  
• ______________ (doc. ___). 
• ______________ (doc. ___). 
• ______________ (doc. ___). 

 
 
3. En data ______________ es va inspeccionar personalment l’habitatge situat a 
_______________,  presumptament en situació / utilització anòmala, i es va observar 
que:  
 
• ______________  
• ______________ 
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Fruit de les actuacions indagatòries practicades, el funcionari/ària sotasignat formula 
davant l’Alcaldia les següents 
 
Conclusions 
 
1. La situació / utilització presumptament anòmala de l’habitatge situat a 
______________, que es desprèn de les actuacions practicades, es basa en aquests 
fets: 
 
• _____________ 
• _____________ 
• _____________ 
 
2. El subjecte que apareix com a presumpte responsable dels fets anteriorment 
detallats és el senyor/a ______________, amb DNI núm. ______________, veí/ïna 
d’aquest municipi, amb domicili al carrer ______________, núm. ____, pis ___, porta 
___, i telèfon ______________. 
 
3. Els fets anteriorment descrits podrien ser constitutius d’una infracció administrativa 
______________, susceptible d’una sanció ______________, atès el que disposen els 
articles 123, 124 i 125 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
 
4. Atesa la data en què van produir-se els fets de referència, en relació amb l’article 
127 de la Llei 18/2007, es considera que la infracció administrativa esmentada més 
amunt no pot considerar-se prescrita. [D’altra banda, es tracta de fets dels quals no 
sembla que s’hagin derivat danys o perjudicis a tercers (o envers béns i instal·lacions 
municipals). Tampoc resulten —aquests mateixos fets— susceptibles de ser 
considerats dins cap il·lícit penal]. 
 
Es posa en coneixement de l’Alcaldia per tal que resolgui el que consideri més 
adequat. 
 
 
(lloc i data) 
El funcionari/ària 
(signatura) 
(nom i cognoms) 
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Tràmit 4: vista expedient i audiència 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): informació prèvia 
 
 
Senyor/a (Nom i cognoms) 
(Adreça) ______________ 
 
 
Senyor/Senyora, 
 
Us notifico que, en data _____, l’alcalde/essa va resoldre el següent:  
 
«________________________________» 
(reproducció literal de la resolució del tràmit 1)  
 
Aquest Decret, que inicia el procediment administratiu i que és un acte de tràmit, no 
decisori, no és impugnable, per la qual cosa no és procedent cap recurs en contra 
seva. 
 
D’acord amb el que disposa aquest Decret, i un cop s’han practicat les actuacions 
necessàries per tal d’obtenir la informació sobre els fets indicats, es dona vista als 
interessats en l’expedient per tal que formulin les al·legacions que considerin 
pertinents, durant un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de 
recepció d’aquesta notificació. 
 
Per presentar davant l’Ajuntament reclamacions, al·legacions o suggeriments, podeu 
emprar qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les 
persones físiques poden escollir si es comuniquen amb les administracions públiques 
per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics. Les persones 
jurídiques, en tot cas, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics 
amb les administracions públiques en virtut de l’article 14 de la Llei 39/2015. 
 
(lloc i data) 
El/La (càrrec) 
(signatura) 
(nom i cognoms) 
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Tràmit 5: resolució de l’Alcaldia que posa fi al procediment d’informació prèvia 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): informació prèvia 
 
 
Decret núm. ___ 
 
Atès que mitjançant el Decret núm. ___ de data _________, es va resoldre iniciar el 
procediment d’obtenció d’informació prèvia per determinar, comprovar i conèixer si 
l’habitatge situat a _______________ s’utilitza de manera anòmala o està en situació 
anòmala, d’acord amb l’article 41.3 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge; 
 
Atès que, d’acord amb els articles 41.1 i 41.2 de la Llei 18/2007, són utilitzacions i 
situacions anòmales d’un habitatge: 
• La desocupació permanent, definida com l’habitatge que roman desocupat 

permanentment, sense causa justificada, per un termini de dos anys. 
• La sobreocupació, definida com l’habitatge en què s’allotgen un nombre excessiu 

de persones, en consideració als serveis de l’habitatge i als estàndards de 
superfície per persona fixats a Catalunya com a condicions d’habitabilitat. 

• L’infrahabitatge, definida com l’immoble que, tot i que no té cèdula d’habitabilitat 
ni compleix les condicions per obtenir-la, es destina a habitatge. 

 
Atès que s’han portat a terme les actuacions necessàries per determinar si s’han donat 
les circumstàncies esmentades, i a aquests efectes s’incorporen a l’expedient els 
informes, les dades i els escrits següents: 
• _______________ 
• _______________ 
• _______________ 
 
Atès que en data __________ la Resolució d’incoació del procediment es va notificar 
als interessats i també se’ls va comunicar que disposaven d’un termini de deu dies 
hàbils, a comptar de l’endemà de la data de recepció de la notificació, per fer les 
al·legacions i aportar els documents que consideressin convenients. 
 
Vist que s’han presentat les al·legacions següents: 
• _____________ 
• _____________ 
• _____________ 
 
Atès que, (motivació de les al·legacions presentades) (o bé en relació amb l’habitatge 
____, ha transcorregut el termini legal per presentar al·legacions i no se n’ha 
presentada cap). 
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Vist que l’òrgan competent per a l’adopció d’aquesta Resolució és l’alcalde/essa, de 
conformitat amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i l’article 53 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. (en cas de delegació, 
vegeu el cartipàs i incorporeu la referència dels acords) 
 
Resolc: 
 
Primer.  Estimar/desestimar les al·legacions presentades en data ________, pel 
senyor/a ____________, ja que: 
 
• _______________ 
• _______________ 
• _______________ 
  
Segon.  Arxivar les actuacions, atès que no hi concorren les circumstàncies 
d’utilització o situació anòmala de l’habitatge situat a _____________, als efectes 
d’incoar l’expedient sancionador corresponent per infracció en matèria de qualitat del 
parc immobiliari, d’acord amb els articles 122 i 130 de la Llei 18/2007, atès que: 
 
• ______________ 
• ______________ 
• ______________ 
 
 
O bé,  
 
Segon.  Declarar que s’està produint una situació o utilització anòmala de l’habitatge 
(desocupació permanent, sobreocupació o infrahabitatge) situat a _____________, 
d’acord amb l’article 41 de la Llei 18/2007, que constitueix una infracció molt greu / 
greu, tipificada a l’article 123.1 / 124.1 de la Llei 18/2007. 
  
Tercer.  Notificar aquest acord als interessats en el procediment. S’informa els 
propietaris que: 
 
• (En el supòsit de desocupació permanent) En el sentit d’evitar la situació 

declarada, en el termini de ____________ dies han d’adoptar les actuacions 
següents: 
o _______________ 
o _______________ 
o _______________ 

 
Se’ls adverteix que, si l’habitatge es manté en la situació detectada i transcorren 
els terminis ordenats, l’ajuntament pot imposar multes coercitives, d’acord amb 
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l’article 1131 de la Llei 18/2007. Aquestes multes són independents i compatibles 
amb la sanció que sigui procedent en el marc del procediment sancionador 
corresponent. 
 
També se’ls informa que, d’acord amb l’article 42.4 de la Llei 18/2007, pot cedir el 
seu habitatge permanentment desocupat a _________ (aquest Ajuntament / 
l’Administració pública corresponent) perquè el gestioni en règim de lloguer social.  
 
Finalment, se’ls informa que l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de 
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial, legitima l’Ajuntament perquè dugui a terme, si escau, l’expropiació 
forçosa temporal dels habitatges buits que es troben inscrits en el Registre 
d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles 
d’estar-hi inscrits. 

 
• (En el supòsit de sobreocupació) En el sentit d’evitar la situació declarada, en el 

termini de ____________ dies han d’adoptar les actuacions següents: 
o _______________ 
o _______________ 
o _______________ 

 
Se’ls adverteix que, si l’habitatge es manté en la situació detectada i transcorren 
els terminis ordenats, l’Ajuntament pot imposar multes coercitives, d’acord amb 
l’article 113 de la Llei 18/2007. Aquestes multes són independents i compatibles 
amb la sanció que sigui procedent en el marc del procediment sancionador 
corresponent. 
 
També se li informa que, d’acord amb l’article 43.7 de la Llei 18/2007, si no s’ha 
donat compliment a l’ordre de restitució de l’estat d’habitabilitat exigible, 
l’Ajuntament, directament o amb el suport de la Generalitat, pot executar 
subsidiàriament les obres de reparació necessàries. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 43.3 de la Llei 18/2007, aquest Ajuntament pot 
iniciar un expedient expropiatori temporal d’usdefruit de l’habitatge objecte de 
l’expedient per llogar-lo posteriorment en les condicions adequades. 
 

• (En el supòsit d’infrahabitatge) En el sentit d’evitar la situació declarada, en el 
termini de ____________ dies han d’adoptar les actuacions següents: 
o _______________ 
o _______________ 
o _______________ 

 

                                                           
1. L’Ajuntament, 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 l’acció requerida. La quantia de cadascuna d’aquestes multes 
no ha de superar el 20% de la multa sancionadora establerta pel tipus de la infracció 
comesa. 
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Se’ls adverteix que, si l’habitatge es manté en la situació detectada i transcorren 
els terminis ordenats, l’Ajuntament pot imposar multes coercitives, d’acord amb 
l’article 113 de la Llei 18/2007. Aquestes multes són independents i compatibles 
amb la sanció que sigui procedent en el marc del procediment sancionador 
corresponent. 
 
En tot cas, se’ls informa que, d’acord amb l’article 44.3 de la Llei 18/2007, aquesta 
declaració d’infrahabitatge s’inscriurà en el Registre de la Propietat corresponent, 
d’acord amb la norma sectorial aplicable.  

 
 
Quart.  Iniciar d’ofici, d’acord amb l’article 130.1 de la Llei 18/2007, del 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, l’expedient sancionador corresponent al senyor/a 
_____________ per la presumpta infracció comesa en matèria de qualitat del parc 
immobiliari consistent en _______________. 
 
 
(lloc i data)  
L’alcalde/essa                                                                      El/La secretari/ària  
(signatura)                                               (signatura)   
(nom i cognoms)      (nom i cognoms) 
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Tràmit 6: Notificació de la Resolució de l’Alcaldia que posa fi al procediment 
d’informació prèvia als interessats 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): informació prèvia 
 
 
Senyor/a (Nom i cognoms) 
(Adreça) ______________ 
 
 
Senyor/Senyora, 
 
Us notifico que, en data _____, l’alcalde/essa va resoldre el següent:  
 
 
«________________________________» 
(reproducció literal de la resolució del tràmit 5) 
 
Contra aquesta Resolució, que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu 
interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a 
partir de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de ___________.  
 
Potestativament podeu interposar prèviament un recurs de reposició, davant l’òrgan 
que hagi dictat l’acte, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà d’aquesta 
notificació. Si transcorre el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data 
d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la 
resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, i en aquest cas 
podeu interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a 
comptar de l’endemà de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de 
reposició, tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que considereu 
convenients d’interposar, la qual cosa us comunico perquè en tingueu coneixement i 
als efectes oportuns. 
 
(lloc i data)  
El/La secretari/ària 
(signatura) 
(nom i cognoms) 
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2. Procediment sancionador 
 

Tràmit 7: resolució de l’Alcaldia per la qual s’incoa l’expedient sancionador 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
 
Decret núm. ____ 
 
1. Antecedents de fet 

 
Primer. Per mitjà de l’acta d’inspecció subscrita per ___________________ 
(personal tècnic que té encomanat l’exercici de tasques d’inspecció en matèria 
d’habitatge) amb condició d’agent de l’autoritat, s’ha comprovat que l’habitatge 
situat a ______________ presumptament s’utilitza o es troba en una situació 
anòmala, constitutiva d’una falta greu o molt greu segons l’article_________ (123 o 
124) de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
 
Segon.  (Feu un recull de les actuacions prèvies i de la decisió expressa 
d’intervenir en el control dels fets: vegeu els tràmits 1 a 6, d’informació prèvia). 
 
«________________________________» 
 
 

2. Fonaments de dret 
 

Primer. L’objecte de l’expedient és complir amb el mandat de l’article 109.1 de la 
Llei 18/2007, que disposa que totes les conductes que presumptament comportin 
una vulneració de les disposicions de la Llei subjectes a sanció han de donar lloc a 
l’inici de les diligències dirigides a esbrinar la identitat de les persones 
presumptament responsables, els fets i les circumstàncies del cas concret per 
determinar si són constitutives d’una infracció administrativa i que, 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. 
 
Segon. La infracció que pot ser objecte de sanció en aquest expedient està tipificat 
en l’article ____(123 o 124) de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge que l’habiliten des del punt de vista del principi de legalitat. 
 
Tercer. Atès que la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, no 
estableix cap procediment sancionador específic, cal aplicar al cas el procediment 
sancionador regulat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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Quart.  D’acord amb l’article 96.5 de la Llei 39/2015, atès que es tracta d’una 
infracció de caràcter greu o molt greu, s’ha d’aplicar la tramitació corresponent al 
procediment ordinari. 
 
 

3. Fets imputats 
 
D’acord amb el que s’ha exposat als antecedents, l’habitatge que presumptament 
s’utilitza o es troba en una situació anòmala «______» constitueix una infracció 
greu/molt greu prevista a l’article___________( 123 o 124) de la Llei 18/2007, del 
28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
 
 

4. Persones responsables 
 
Dels antecedents que s’han posat de manifest, i dels fonaments jurídics aplicables, 
se’n dedueix que el/la senyor/a __________ és el presumpte/a responsable de la 
infracció esmentada. 
 
 

5. Sancions aplicables 
 
A la infracció presumptament comesa, i sens perjudici del que resulti de la 
instrucció de l’expedient, li és aplicable la sanció de multa de _________€ fins a 
_________€ (fixeu-la d’acord amb el que disposen els articles 117 i 118 de la Llei 
18/2007). 
 
(L’article 118.7 de la Llei 18/2007 estableix que les multes es condonen fins al 80% 
de l’import corresponent en el cas que els infractors hagin reparat la infracció 
objecte de la resolució sancionadora). 
 
(Així mateix, segons els articles 115 i 116 de la Llei 18/2007 es poden imposar 
també les mesures sancionadores de caràcter accessori de ___________). 
 
 

6. Òrgan competent per a la resolució del procediment 
 
L’òrgan competent per a la imposició de la sanció és l’Alcaldia / el Ple / el/la cap 
del servei en matèria d’habitatge / el director/a general en matèria d’habitatge / el 
conseller/a en matèria d’habitatge / el Govern en aplicació de l’article 131 de la Llei 
18/2007 en funció de la quantia. 

 
No obstant això, pel que fa a l’Ajuntament, en virtut dels decrets de delegació 
(cartipàs municipal), l’òrgan competent pot ser la Junta de Govern Local, la 
regidoria o la tinença d’Alcaldia.  
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7. Mesures provisionals 
 
No s’adopta cap mesura provisional. 
 
(O bé es fan constar les mesures provisionals que s’adopten per assegurar 
l’eficàcia de la resolució sancionadora final del procediment o per impedir altres 
conductes infractores. Cal tenir en compte que l’article 109.2 de la Llei 18/2007 
preveu, com a mesures provisionals, les mesures de cautela en promocions d’obra 
nova o en actuacions de rehabilitació —regulades a l’article 110— i la clausura 
d’immobles —regulada a l’article 111—, però no és una relació limitadora i podrien 
utilitzar-se també, si escau, les mesures de l’article 56 de la Llei 39/2015) 
 
 

8. Danys i perjudicis a béns municipals 
 
La conducta descrita ha pogut causar danys i perjudicis a l’Administració, 
consistents en _____________, per la qual cosa la persona interessada pot ser 
declarada responsable de la indemnització que es determini, d’acord amb l’article 
109.5 de la Llei 18/2007. 

 
 
Per tot això, 
 
Resolc: 
 
Primer. Iniciar un expedient sancionador al senyor/a ___________, amb domicili a 
___________, perquè la seva conducta pot constituir una infracció greu / molt greu 
prevista a l’article 123 / 124 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, que s’ha de tramitar mitjançant el procediment ordinari. 
 
Segon. Nomenar instructor de l’expedient el senyor/a ___________, tècnic/a de l’Àrea 
__________, i secretari/ària (potestatiu, per raó de la complexitat de l’expedient) 
d’aquest el senyor/a__________. Contra aquestes persones els interessats poden 
promoure la recusació en qualsevol moment del procediment d’acord amb els articles 
23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, sobre règim jurídic del sector públic. 
 
Tercer. Notificar aquesta Resolució a la persona inculpada i fer-li avinent el dret a 
presentar al·legacions, o els documents i informacions de què es vulgui valer per 
combatre la responsabilitat que se li atribueix de manera presumpta, així com la 
possibilitat de proposar proves i definir les mesures per fer-les efectives. Així mateix, 
en la notificació s’ha d’advertir la persona interessada dels terminis per exercir aquests 
drets així com de la possibilitat de reconèixer la seva responsabilitat amb els efectes 
que en deriven.  
 
També se li ha de fer saber que, d’acord amb l’article 64.2.f) de la Llei 39/2015, en el 
cas que no formuli al·legacions, en el termini assenyalat, sobre el contingut de la 
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Resolució d’inici d’expedient sancionador, aquest contingut pot ser considerat proposta 
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada. 
 
Quart. Donar compte d’aquesta Resolució a l’instructor/a / al secretari/ària i a l’àrea o 
servei municipal afectat. (En aquest apartat s’ha d’incloure igualment la notificació a 
qualsevol persona interessada) 
 
Opcionalment: En aplicació de l’article 64.3 de la Llei 39/2015, si en aquest moment no 
hi ha elements suficients per a la qualificació inicial dels fets, s’ha de disposar que 
l’instructor/a de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les 
actuacions de la seva competència per a la instrucció de l’expedient. 
 
Cinquè. Informar la persona inculpada de la possibilitat de reconeixement voluntari de 
la responsabilitat, amb els efectes previstos en l’article 85 de la Llei 39/2015, per la 
qual cosa es podrà fer efectiu, a _________ (la tresoreria del fons municipal), l’import 
de la multa assenyalada a la proposta amb un _________% de reducció i en el 
termini de _________ dies a partir de la notificació. 
 
 
(lloc i data)  
L’alcalde/essa                                                                                  El/La secretari/ària  
(signatura)        (signatura) 
(nom i cognoms)       (nom i cognoms) 
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Tràmit 8: notificació de la resolució d’inici de l’expedient sancionador a 
l’instructor/a 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
 
Senyor/a (Nom i cognoms) 
(Adreça) ______________ 
 
 
Senyor/Senyora, 
 
Us faig a mans una còpia de la Resolució de l’alcalde/essa de data __________ en la 
qual us nomena instructor/a de l’expedient núm. ___ relatiu a la infracció en matèria de 
qualitat del parc immobiliari ____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a 
l’habitatge). 
 
Teniu el deure d’abstenció si incorreu en qualsevol de les circumstàncies 
assenyalades com a motiu d’abstenció en l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
 
(lloc i data)  
El/La (càrrec) 
(signatura)  
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Tràmit 9: notificació de la resolució d’inici de l’expedient sancionador al 
secretari/ària (potestatiu) 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
 
Senyor/a (Nom i cognoms) 
(Adreça) ______________ 
 
 
Senyor/Senyora, 
 
Us faig a mans una còpia de la resolució de l’alcalde/essa de data __________ en la 
qual us nomena secretari/ària de l’expedient núm. ___, relatiu a la infracció en matèria 
de qualitat del parc immobiliari ____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a 
l’habitatge). 
 
Teniu el deure d’abstenció si incorreu en qualsevol de les circumstàncies 
assenyalades com a motiu d’abstenció en l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
 
(lloc i data)  
El/La (càrrec) 
(signatura) 
(nom i cognoms) 
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Tràmit 10: escrit d’acceptació del nomenament per part de l’instructor/a 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
 
Senyor/Senyora, 
 
En data ___________ se’m va notificar la Resolució de data ____________ que incoa 
l’expedient sancionador núm. ____ relatiu a la infracció en matèria de qualitat del parc 
immobiliari ____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge), i em 
nomena instructor/a de l’expedient. 
 
Vist que no hi ha cap causa ni circumstància assenyalada com a motiu d’abstenció, 
d’acord amb l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, accepto el nomenament. 
 
 
(lloc i data)  
L’instructor/a de l’expedient 
(signatura) 
(nom i cognoms) 
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Tràmit 11: escrit d’acceptació del nomenament per part del secretari/ària 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
 
Senyor/Senyora, 
 
En data ___________ se’m va notificar la Resolució de data ____________ que incoa 
l’expedient sancionador núm. ____, relatiu a la infracció en matèria de qualitat del parc 
immobiliari ____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge), i em 
nomena secretari/ària de l’expedient. 
 
Vist que no hi ha cap causa ni circumstància assenyalada com a motiu d’abstenció, 
d’acord amb l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, accepto el nomenament. 
 
 
(lloc i data)  
El/La secretari/ària de l’expedient 
(signatura)  
(nom i cognoms) 
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Tràmit 12: notificació de la resolució d’inici de l’expedient sancionador a la 
persona interessada 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
 
Senyor/a (Nom i cognoms) 
(Adreça)______________ 
 
 
Senyor/Senyora, 
 
Us notifico que en data __________, l’alcalde/essa va resoldre el següent: 
 
«________________________________» 
(reproducció literal de la resolució del tràmit 7) 
 
Aquest Decret, que inicia el procediment administratiu sancionador i que és un acte de 
tràmit, no decisori, no és impugnable, per la qual cosa no és procedent cap recurs en 
contra seva, sens perjudici que com a persona interessada formuleu les al·legacions 
que considereu pertinents en el termini de ____________ a partir de l’endemà de 
rebre aquesta notificació. D’acord amb l’article 64.2.f) de la Llei 39/2015, en cas que no 
formuleu al·legacions, en el termini assenyalat, sobre el contingut de aquesta 
Resolució d’inici d’expedient sancionador, aquest contingut pot ser considerat proposta 
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada. 
 
També us notifico que l’instructor/a (i el secretari/ària) del procediment ha (han) 
acceptat la designació, cosa que se us comunica als efectes de recusació per algun 
dels motius que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, i que podeu aportar les proves que considereu oportunes per 
fonamentar els motius al·legats per a la recusació en un termini de __________ dies 
comptats a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 
 
Us comunico també que, de conformitat amb l’article 129 de la Llei 18/2007, aquest 
procediment s’ha de resoldre en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data 
de l’Acord d’incoació. Si transcorre aquest termini sense que s’hagi dictat la resolució i 
sense que se us hagi notificat de forma expressa, l’expedient caducarà. No obstant 
això, el termini establert resta interromput en els supòsits a què es refereix la legislació 
de procediment administratiu comú, i per tot el temps que calgui per fer les 
notificacions per mitjà d’edictes, si escau. 
 
(lloc i data)  
El/La secretari/ària  
(signatura) 
(nom i cognoms) 
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Tràmit 13: plec de càrrecs (si escau) 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
 
Plec de càrrecs 
 
Que formula contra el senyor/a _____________ l’instructor/a de l’expedient 
sancionador incoat mitjançant la Resolució de l’Alcaldia de data _____________. 
 
1. Fets que motiven la incoació del procediment sancionador 
 
1. ______________ 
2. ______________ 
3. ______________ 
 
Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte penal. 
 
2. Persona presumptament responsable 
 
Senyor/a _______________, amb domicili a _______________ 
 
3. Proves en què es fonamenta el plec de càrrecs 

 
• ______________ 
• ______________ 
• ______________ 
 
4. Infracció comesa 
 
Els fets descrits anteriorment poden ser constitutius d’una infracció greu / molt greu en 
matèria de qualitat del parc immobiliari, consistent en ______________, la qual està  
tipificada a l’article 123/124 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge. 
 
5. Sanció 
 
A la infracció esmentada li correspon una sanció de ______________€, d’acord amb 
els articles 117 i 118 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
 
(L’article 118.7 de la Llei permet condonar fins al 80% de l’import corresponent en el 
cas que els infractors hagin reparat la infracció objecte de la resolució) 
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6. Òrgan competent per a la resolució del procediment 
 
L’òrgan competent per a la imposició de la sanció és l’Alcaldia/el Ple municipal / cap 
del servei en matèria d’habitatge / director/a general en matèria d’habitatge / 
conseller/a en matèria d’habitatge / Govern en aplicació de l’article 131 de la Llei 
18/2007 en funció de la quantia. 
 
No obstant això, pel que fa a l’Ajuntament, en virtut dels decrets de delegació (cartipàs 
municipal), l’òrgan competent pot ser la Junta de Govern Local, la regidoria o la 
tinença d’Alcaldia.  
 
7. Danys i perjudicis ocasionats 
 
De les actuacions practicades no es desprèn l’existència de danys i perjudicis. 
 
O bé, 
 
La conducta descrita ha pogut causar danys i perjudicis a l’Administració, consistents 
en _____________. 
 
8. Mesures provisionals 
 
No es consideren necessàries. 
 
(O bé es fan constar les mesures provisionals que s’adopten per assegurar l’eficàcia 
de la resolució sancionadora final del procediment o per impedir altres conductes 
infractores. Cal tenir en compte que l’article 109.2 de la Llei 18/2007 preveu, com a 
mesures provisionals, les mesures de cautela en promocions d’obra nova o en 
actuacions de rehabilitació —regulades a l’article 110— i la clausura d’immobles —
regulada a l’article 111—, però no és una relació limitadora i podrien utilitzar-se també, 
si escau, les mesures de l’article 56 de la Llei 39/2015) 
 
9. Termini de presentació d’al·legacions 
 
Disposeu de ___________ dies, comptats a partir de l’endemà de rebre aquesta 
notificació, per presentar al·legacions, aportar documentació i proposar proves, si 
escau. Durant aquest termini l’expedient roman a la vostra disposició.  
 
 
(lloc i data) 
L’instructor/a                                                     El/La secretari/ària 
(signatura)                      (signatura)  
(nom i cognoms)      (nom i cognoms) 
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Tràmit 14: notificació del plec de càrrecs a la persona interessada (si s’escau) 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
 
Senyor/a (Nom i cognoms) 
(Adreça)______________ 
 
 
Senyor/Senyora, 
 
Us comunico que, en compliment de la Resolució dictada per l’Alcaldia en data 
___________, que disposa la incoació d’aquest expedient sancionador en què figureu 
com a presumpte infractor, l’instructor/a de l’expedient va formular, en data 
___________, el plec de càrrecs que tot seguit us transcric: 
 
«________________________________» 
(reproducció literal de la resolució del tràmit 13) 
 
Us notifico, per indicació de l’instructor/a, aquest plec de càrrecs i us faig avinent que 
disposeu d’un termini màxim de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà 
d’haver rebut aquesta notificació, per examinar l’expedient i presentar, davant 
l’instructor/a, les al·legacions i els documents que considereu pertinents, així com 
també la proposta relativa a la pràctica de les proves de les quals us intenteu valer per 
a la defensa dels vostres drets i interessos legítims. 
 
Heu d’adreçar els escrits i documents a l’instructor/a per qualsevol dels mitjans que 
preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. Les persones físiques poden escollir si es 
comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions 
a través de mitjans electrònics. Les persones jurídiques en tot cas estan obligades a 
relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques en 
virtut de l’article 14 de la Llei 39/2015. 
 
Podeu examinar l’expedient a la Secretaria d’aquest Ajuntament, en horari d’oficines, 
dins el termini de 15 dies assenyalat més amunt. 
 
Finalment, us indico que el plec de càrrecs és un acte de tràmit i, consegüentment, no 
és susceptible de cap recurs. No obstant això, podeu interposar les accions i els 
recursos que considereu procedents. 
 
(lloc i data) 
El/La secretari/ària  
(signatura) 
(nom i cognoms) 
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Tràmit 15: certificat del resultat del tràmit d’al·legacions i peticions de proves 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
 
(Nom i cognoms), secretari/ària de l’Ajuntament de ______________, com a 
secretari/ària designat en l’expedient de referència, 
 
Certifico: 
 
1. Que en data ______________ va tenir entrada, amb el núm. ______________, en 
el Registre general d’aquesta corporació, un escrit d’al·legacions que subscriu el 
senyor/a ______________, amb motiu de l’expedient sancionador que se li va incoar 
mitjançant la Resolució de l’Alcaldia de data ______________. 
 
 
2. Que, a través d’aquest mateix escrit, la persona interessada ha sol·licitat a 
l’instructor/a de l’expedient la pràctica de les proves següents:  
• ______________ 
• ______________ 
• ______________ 
 
I, perquè en tingui constància l’instructor/a, l’escrit esmentat queda incorporat a 
l’expedient i estenc, alhora, aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau de l’Alcaldia. 
 
(lloc i data) 
Vist i plau 
L’alcalde/essa  
(signatura)  
(nom i cognoms) 
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Tràmit 16: resolució de l’instructor/a, d’admissió i rebuig de proves 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
En data ___________ es va formular la sol·licitud de pràctica de la prova consistent en 
____________, presentada pel senyor/a ____________, en relació amb l’expedient 
sancionador que se li ha incoat mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 
_____________. 
 
Resolc: 
 
1. Admetre a tràmit les proves proposades consistents en ___________ que la 

persona interessada ha d’aportar en el termini màxim de __________ dies, disposar 
que vagin a càrrec seu les despeses que pugui originar-ne la pràctica, i tenir per 
aportats ____________ com a proves documentals. 

 
2. Sol·licitar a l’arquitecte/tècnic/enginyer municipal/tècnic del departament 

d’habitatge, el senyor/a ___________, que en el termini més breu possible informi 
sobre els punts exposats en el plec de descàrrecs de la persona interessada. 

 
3. Disposar que el reconeixement visual (si escau) sigui practicat el dia __________ a 

les _____________ hores, en presència de l’instructor/a i secretari/ària que ha 
d’aixecar l’acta corresponent i donar fe de la identitat de les persones presents i del 
resultat de les diligències practicades. 

 
4. Emetre un ofici al Registre de la Propietat / Cadastre / Col·legi d’Arquitectes per tal 

que en el termini més breu possible informin sobre / aportin la documentació 
següent:  
•  _______________ 
•  _______________ 

 
5. Denegar, en virtut de l’article 77.3 de la Llei 39/2015, l’admissió de prova proposada 

consistent en ____________ perquè la considero _____________ (innecessària / 
improcedent) Atès que ____________ i per tant, no altera la resolució final. 

 
6. Notificar aquesta Resolució a ___________ i amb __________ dies d’antelació per 

a la pràctica de la prova admesa el dia ___________, a les ___________, al 
senyor/a ____________, i advertir-lo de la possibilitat que l’acompanyi un notari/ària 
o l’assisteixi un tècnic/a que l’assessori, d’acord amb l’article 78.2 de la Llei 
39/2015. 

 
(lloc i data) 
L’instructor/a       El/La secretari/ària  
(signatura)       (signatura)  
(nom i cognoms)      (nom i cognoms) 
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Tràmit 17: notificació als interessats de la resolució d’obertura del tràmit de 
prova 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
 
senyor/a (Nom i cognoms) 
(Adreça)______________ 
 
 
Senyor/Senyora, 
 
Us comunico que l’instructor/a de l’expedient sancionador que se us ha incoat, en virtut 
de la Resolució de l’Alcaldia d’aquest Ajuntament de data ______________, va dictar, 
en data ______________, la Resolució que segueix: 
 
 
«________________________________» 
 (reproducció literal de la resolució del tràmit 16) 
 
 
 
Us ho notifico i us faig avinent que aquesta Resolució és un acte de tràmit que no posa 
fi a l’expedient i, com a tal, no és susceptible de recursos. No obstant això, podeu 
interposar les accions i els recursos que considereu procedents. 
 
(lloc i data) 
El/La secretari/ària 
(signatura)  
(nom i cognoms) 
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Tràmit 18: acta sobre el resultat de la pràctica de la prova admesa 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
 
Acta  
 
A ______________, a les ______________ hores i ______________ minuts del dia 
______________ de ______________ de 20__, es reuneixen, a la Secretaria de 
l’Ajuntament de _____________, 
 
D’una banda, el senyor/a  ______________, com a instructor/a de l’expedient 
sancionador que s’ha incoat al senyor/a ______________, en virtut de la Resolució 
dictada per l’Alcaldia en data ______________. Assisteix l’instructor/a el senyor/a 
______________, com a secretari/ària de l’Ajuntament/secretari/ària designat en 
l’expedient, que dona fe de l’acte. 
 
De l’altra, el senyor/a ______________, en qualitat de presumpte responsable de la 
infracció, el qual compareix assistit del senyor/a ______________, amb DNI núm. 
______________, major d’edat, de professió ______________, veí/ïna de 
______________, amb domicili a ______________, que ho fa a l’efecte de 
______________. 
 
També fa acte de presència el senyor/a ______________, amb DNI núm. 
______________, major d’edat, de professió ______________, veí/ïna de 
______________, amb domicili a _____________, el qual compareix en qualitat de 
______________, i posa a disposició de les persones presents les diligències i el 
material probatori que li ha estat sol·licitat, que consisteix en ______________. 
 
L’instructor/a de l’expedient posa a disposició del senyor/a ___________ —presumpte 
responsable de la infracció— un exemplar de ______________ i queden incorporats a 
l’expedient els originals de la dita documentació. 
 
Tot seguit, l’instructor/a s’adreça al presumpte responsable de la infracció i al senyor/a 
____________ i els fa avinent la possibilitat de formular les observacions i preguntes 
que considerin pertinents sobre el contingut de la documentació que se’ls ha lliurat, i 
en resposta a aquest oferiment els interessats manifesten que: 
• ______________ 
• ______________ 
• ______________ 
 
Atès que no s’ha de tractar cap altre assumpte, l’instructor/a dona per finalitzat l’acte, a 
les ______________ hores i ______________ minuts, en el lloc i data assenyalats ut 
supra, i queda consignat el resultat de les diligències efectuades a través d’aquesta 
acta, que estén el secretari/ària sotasignat per tal de donar fe, i que signa juntament 
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amb l’instructor/a de l’expedient i amb la resta de compareixents. Ho certifica el 
secretari/ària. 
 
L’instructor/a,                                                                       El/La secretari/ària  
(signatura)                                     (signatura)  
(nom i cognoms)      (nom i cognoms) 
 
 
 
Presumpte responsable de la infracció                             Altres compareixents 
(signatura)                                     (signatura)  
(nom i cognoms)      (noms i cognoms) 
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Tràmit 19: Proposta de resolució sancionadora 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
 
Proposta de resolució sancionadora de l’instructor/a 
En compliment del que disposa l’article 89.2 de la Llei 39/2015, l’instructor/a 
sotasignat, després d’haver valorat el material probatori acumulat durant la tramitació 
d’aquest expedient sancionador, i sens perjudici de les al·legacions que pugui 
presentar la persona interessada, sotmet a la consideració de l’Alcaldia l’adopció, 
mitjançant un decret, de la proposta de resolució sancionadora següent: 
 
1. Antecedents 
 
Atès que per mitjà de la Resolució de l’Alcaldia de data ______________ es va incoar 
un expedient sancionador al senyor/a ______________ per la presumpta comissió 
d’una infracció administrativa en matèria de qualitat del parc immobiliari (Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge), com a resultat dels fets consistents en 
______________; 
 
Atès que per mitjà de la mateixa Resolució es van nomenar l’instructor/a i el 
secretari/ària d’aquest expedient, i que el nomenament d’instructor/a va recaure en el 
senyor/a ______________, i el nomenament de secretari, en el senyor/a 
_______________; 
 
Atès que, després de les indagacions oportunes, l’instructor/a va formular en 
data______________ el plec de càrrecs, a través del qual s’imputava al senyor/a 
______________, en qualitat de presumpte responsable, la comissió d’una infracció 
greu / molt greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, tipificada a l’article 123 / 
124 de la Llei 18/2007, consistent en ______________, perquè concorren els fets 
consistents en ______________; 
 
Atès que el plec esmentat va ser degudament notificat al presumpte responsable, el 
qual va presentar, dins del termini concedit a aquest efecte, un escrit d’al·legacions i 
de proposició de prova; 
 
Atès que per mitjà de la Resolució de l’instructor/a de data ______________ va ser 
declarada improcedent la prova consistent en ______________, per la circumstància 
que no podia alterar la resolució final a favor del presumpte responsable perquè 
______________, mentre que fou admesa la prova proposada consistent en 
______________, la qual fou practicada en data ______________; 
 
Atès que, de les actuacions practicades, en resulten provats els fets següents: 
• ______________ 
• ______________; 
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2. Fonaments de dret 
 
Atès que, dels fets anteriors, en resulta responsable el senyor/a ______________; 
 
Atès que els fets descrits són constitutius d’una infracció greu / molt greu en matèria 
de qualitat del parc immobiliari, tipificada a l’article 123 / 124 de la Llei 18/2007, 
consistent en ______________; 
 
Atès que a la infracció esmentada li correspon una sanció de ______________ €, 
segons l’article 118  de la Llei 18/2007; 
 
(L’article 118.7 de la Llei permet condonar fins al 80% de l’import corresponent en el 
cas que els infractors hagin reparat la infracció objecte de la resolució) 
 
Atès que, dels fets provats, se’n desprenen les circumstàncies següents: 
______________; 
 
Atès que, valorades les circumstàncies anteriors d’acord amb els articles 29.3 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i 117 i 118 de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, es considera que la sanció hauria 
de ser de ______________ €; 
 
Atès que l’Alcaldia / el Ple / el/la cap del servei en matèria d’habitatge / el director/a 
general en matèria d’habitatge / el conseller/a en matèria d’habitatge / el Govern és 
l’òrgan competent per a la imposició de la sanció de referència, en aplicació de l’article 
131 de la Llei 18/2007;1 
 
Atès que, de les actuacions practicades, no se’n desprèn que els fets constitutius de la 
infracció hagin causat danys o perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser 
qualificats com a delicte o falta penal, 
 
 
 
 
 
                                                           
1. Vegeu l’article 131 de la Llei 18/2007:  

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 pels ens locals la resolució 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. 
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Es formula la següent: 
 
Proposta de resolució 
 
I. Imposar al senyor/a ______________, amb DNI núm. ______________, una sanció 
de ______________, com a responsable d’una infracció greu / molt greu en matèria de 
qualitat del parc immobiliari, consistent en ______________, atès el que disposen els 
articles 123 / 124 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
 
II. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada i fer-li avinent que contra la 
proposta de resolució i el tràmit d’audiència pot presentar les al·legacions, els 
documents o les informacions de què es vulgui valdre per defensar-se de la infracció 
atribuïda. Per fer-ho se li habilita un termini de ____ dies hàbils comptadors a partir de 
l’endemà d’haver-se notificat aquesta proposta. Dins d’aquest termini té l’expedient 
instruït a la seva disposició a la Secretaria de l’Ajuntament de ___________. 
 
III. Elevar l’expedient, un cop evacuat el tràmit d’audiència, i vistes les al·legacions 
formulades, si s’escau, a l’òrgan decisori per tal que dicti la resolució definitiva. 
 
IV. Advertir el senyor/a ____________________________ de la possibilitat de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat, amb els efectes previstos per l’article 85 
de la Llei 39/2015, per la qual cosa pot fer efectiva a ___________________ (la 
tresoreria del fons municipal), l’import de la multa assenyalada amb un 
____________% (fins a un 20%) de reducció. 
 
V. Sol·licitar al Registre de la Propietat de ____________ que, un cop aquesta 
Resolució sigui ferma en via administrativa, practiqui les pertinents anotacions de 
finalització de l’expedient en la finca registral núm. ____, d’acord amb l’article 44.3 de 
la Llei 18/2007.21 
 
No obstant això, l’Alcaldia, un cop verificat el tràmit d’al·legacions de l’interessat, 
resoldrà el que consideri més adequat. 
 
(lloc i data)  
L’instructor/a       El/La secretari/ària  
(signatura)       (signatura)  
(nom i cognoms)      (nom i cognoms) 

                                                           
2. En el supòsit de situació d’infrahabitatge. 
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Tràmit 20: notificació de la proposta de resolució sancionadora 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
Senyor/a (Nom i cognoms) 
(Adreça) ______________ 
 
 
Senyor/Senyora, 
 
Us comunico que l’instructor/a de l’expedient sancionador que se us ha incoat en virtut 
de la Resolució de l’Alcaldia de data ______________ va formular en data 
______________ la proposta de Resolució sancionadora següent: 
 
«_______________________________» 
(reproducció literal de la resolució del tràmit 19) 
 
Us ho notifico de conformitat amb les previsions de l’article 90 de la Llei 39/2015 com a 
persona inculpada en l’expedient sancionador referit i us faig avinent que: 
 
–Que contra la proposta de resolució i en el tràmit d’audiència podeu presentar les 

al·legacions, documents o informacions de què vulgueu valdre-us per defensar-vos 
de la infracció atribuïda. Per fer-ho se us habilita un termini de ____ dies hàbils 
comptadors des de l’endemà d’haver-se notificat aquesta proposta. Dintre d’aquest 
termini vostè té l’expedient instruït a la seva disposició a la secretaria d’aquest 
Ajuntament de ___________. 

 
–Un cop evacuat el tràmit d’audiència i vistes les al·legacions, informacions i proves 

aportades s’ha d’elevar l’expedient a l’òrgan decisori per tal que dicti la resolució 
definitiva. 

 
–La proposta de resolució sancionadora que us notifico és un acte de tràmit contra el 

qual, en principi, no es pot interposar cap mena de recurs la qual cosa no impedeix 
que pugueu pretendre les accions o els recursos que considereu oportuns. 

 
–L’article 41.5 de la Llei 39/2015 determina que es tindrà per efectuat el tràmit de 

notificació quan la persona interessada refusi la notificació i així es faci constar a 
l’expedient indicant les circumstàncies de l’intent. Segons l’article 44 de la mateixa 
Llei, en el cas que no es pugui fer efectiva la notificació es farà mitjançant un edicte 
al BOP. 

 
(lloc i data)  
El/La secretari/ària  
(signatura)                             
(nom i cognoms) 
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Tràmit 21: certificat sobre el resultat de l’últim tràmit d’al·legacions 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
(Nom i cognoms) ______________, com a secretari/ària de l’Ajuntament de 
______________, 
 
Certifico: 
 
1. Que en data ______________ de ______________ de 20____ es va notificar 
personalment al senyor/a ______________ la proposta de resolució sancionadora 
formulada en data ______________ per l’instructor/a de l’expedient, incoat 
prèviament, en virtut de la Resolució dictada per l’Alcaldia en data ______________. 
 
2. Que en data ______________ va finalitzar el termini de què disposaven els 
interessats per formular al·legacions pel que fa a la proposta de resolució 
sancionadora, sense que se n’hagi presentat cap. 
 
O bé, 
 
2. Que en data ______________ va finalitzar el termini de què disposaven els 
interessats per formular al·legacions pel que fa a la proposta de resolució 
sancionadora, i que s’han presentat les al·legacions següents: 
• _________________ 
• _________________ 
 
I, perquè en tingui constància l’instructor/a, estenc aquest certificat, per ordre i amb el 
vistiplau de l’Alcaldia. 
 
(lloc i data) 
Vist i plau 
L’alcalde/essa  
(signatura)  
(nom i cognoms) 
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Tràmit 22: informe jurídic de l’instructor/a sobre les al·legacions presentades 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
 
Informe jurídic 
Atès que per mitjà de la Resolució de l’Alcaldia de data ______________ es va incoar 
un expedient sancionador al senyor/a ______________ per la presumpta comissió 
d’una infracció administrativa en matèria de qualitat del parc immobiliari (Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge), com a resultat dels fets consistents en 
______________; 
 
Atès que per mitjà de la mateixa Resolució es van nomenar l’instructor/a i el 
secretari/ària d’aquest expedient, i el nomenament d’instructor/a va recaure en el 
senyor/a ______________, funcionari/ària d’aquesta corporació, i el nomenament de 
secretari/ària, en el senyor/a _______________, també funcionari/ària d’aquesta 
corporació; 
 
Atès que, després de les indagacions oportunes, l’instructor/a va formular en 
data______________ el plec de càrrecs, a través del qual s’imputava al senyor/a 
______________, en qualitat de presumpte responsable, la comissió d’una infracció 
greu / molt greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, tipificada a l’article 123 / 
124 de la Llei 18/2007, consistent en ______________, perquè va protagonitzar els 
fets consistents en ______________; 
 
Atès que el plec esmentat va ser degudament notificat al presumpte responsable, el 
qual va presentar, dins del termini concedit a aquest efecte, un escrit d’al·legacions i 
de proposició de prova; 
 
Atès que per mitjà de la Resolució de l’instructor/a de data ______________ va ser 
declarada improcedent la prova consistent en ______________, per la circumstància 
que no podia alterar la resolució final a favor del presumpte responsable perquè 
______________, mentre que fou admesa la prova proposada consistent en 
______________, la qual fou practicada en data ______________; 
 
Atès que de les actuacions practicades resulten provats els fets següents: 
• ______________ 
• ______________ 
• ______________; 
 
Atès que, després de fase d’instrucció del procediment, l’instructor/a va formular en 
data______________ la proposta de resolució, a través del qual s’imputava al 
senyor/a ______________, en qualitat de presumpte responsable, la comissió d’una 
infracció greu/molt greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, tipificada a l’article 
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123 / 124 de la Llei 18/2007, consistent en ______________, perquè va protagonitzar 
els fets consistents en ______________; 
 
Atès que la proposta de resolució esmentada va ser degudament notificada al 
presumpte responsable, el qual no va presentar cap al·legació / va presentar, dins del 
termini concedit a aquest efecte, un escrit d’al·legacions i de proposició de prova. 
 
 
Informo: 
 
1. (Si no s’han presentat al·legacions) Atesa la manca d’al·legacions, es consideren 
provats i ratificats cadascun dels punts continguts en la proposta de resolució de data 
___________ i que s’exposen a continuació: 
 
«________________________________» 
 
 
2. (Si s’han presentat al·legacions)  S’han presentat aquestes al·legacions: 
 
1. ________________. 
2. ________________. 

 
Es considera que aquestes al·legacions no s’han de tenir en compte pels motius 
següents: 

 
• _____________ 
• _____________ 

 
(La resolució també ha de contenir en aquest apartat la valoració de la prova 
practicada en el cas que s’hagi demanat o l’instructor/a hagi decidit dur-la a terme. 
Igualment s’hi ha d’incorporar un apartat relatiu a la valoració de les al·legacions 
presentades en la fase d’audiència.) 
 
Es va sol·licitar l’informe als agents actuants en l’acta que ha donat inici a totes les 
actuacions de sanció en data __________ i aquests han ratificat el contingut de les 
diligències i les actes aixecades núm. __________i han exposat que: 
 
• ______________ 
• ______________ 
 
Pel que fa als aspectes substantius, i a la vista de les actuacions practicades fins al 
moment i que consten en l’expedient, es pot concloure que: 
 
1. Fets que motiven la incoació del procediment sancionador 
1. ______________ 
2. ______________ 
3. ______________ 
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Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte penal. 
 
 
2. Persona responsable 
 
Senyor/a (nom i cognoms) _______________, amb domicili a _______________. 
 
 
3. Infracció comesa 
 
Els fets descrits anteriorment són constitutius d’una infracció greu/molt greu en matèria 
de qualitat del parc immobiliari, consistent en ______________, tipificada a l’article 
123 / 124 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
 
 
4. Sanció 
 
A la infracció esmentada li correspon una sanció de ______________€, d’acord amb 
els articles 117 i 118 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
 
Per determinar-la s’han tingut en compte els criteris següents per a la gradació de les 
sancions _______________ que preveu l’article 117 de la Llei 18/2007.  
 
 
5. Danys i perjudicis ocasionats 
 
De les actuacions practicades no es desprèn l’existència de danys i perjudicis. 
 
O bé, 
 
La conducta descrita ha causat danys i perjudicis a l’Administració, consistents en 
_____________. 
 
(lloc i data) 
L’instructor/a 
(signatura) 
(nom i cognoms) 
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Tràmit 23: Tramesa de l’expedient sancionador a l’Alcaldia 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
 
(Nom i cognoms) 
Alcalde/essa de ____ 
 
 
Senyor/Senyora, 
 
Us trameto l’expedient sancionador incoat al senyor/a ______________ en compliment 
de la Resolució d’aquesta presidència de data ______________. Entre d’altres 
documents, forma part de l’expedient de referència la proposta de resolució 
sancionadora que sotmeto a la vostra consideració, la qual no ha estat objecte de cap 
al·legació / ha estat objecte de les al·legacions que us adjunto. 
 
Us en dono trasllat per tal que dicteu la resolució que considereu pertinent. 
 
(lloc i data) 
L’instructor/a 
(signatura)  
(nom i cognoms) 
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Tràmit 24: decret de l’Alcaldia / acord del Ple municipal pel qual s’imposa la 
sanció 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
 
Decret núm. ____ 
 
1. Antecedents 
 

Primer. Per mitjà de l’acta d’inspecció subscrita per un funcionari/ària amb condició 
d’autoritat, es va tenir coneixement que, en data ______________, l’inspector amb 
carnet ______________, mentre realitzava tasques inspectores, va observar que 
l’habitatge situat a ______________ presumptament s’utilitza o es troba en una 
situació anòmala, constitutiva d’una falta greu o molt greu segons els articles 123 i 
124 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge: 
 
«________________________________» 
 
Segon. Amb data ________ es va notificar la Resolució d’inici de l’expedient, i es 
va oferir a la persona inculpada la possibilitat de reconeixement voluntari de la 
responsabilitat, amb una reducció de l’import de la sanció. 
 
Tercer.  La persona infractora ha presentat al·legacions al Registre de l’Ajuntament 
en data _______, en les quals fa constar que (explicació de les al·legacions i de les 
raons que justifiquen la seva desestimació). 
 
Quart.  Un cop evacuat el tràmit d’audiència per mitjà de la notificació de la 
proposta de resolució a la persona interessada, aquesta no ha presentat 
al·legacions / aquesta ha presentat al·legacions en data ______. 

 
 
2. Fonaments de dret 

Primer. L’objecte de l’expedient és complir amb el mandat de l’article 109.1 de la 
Llei 18/2007, que disposa que totes les conductes que presumptament comportin 
una vulneració de les disposicions de la Llei subjectes a sanció han de donar lloc a 
l’inici de les diligències dirigides a esbrinar la identitat de les persones 
presumptament responsables, els fets i les circumstàncies del cas concret per 
determinar si són constitutives d’una infracció administrativa i que, 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. 
 
Segon. La infracció que pot ser objecte de sanció en aquest expedient està 
tipificada en els articles 123 i 124 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge que l’habiliten des del punt de vista del principi de legalitat. 



 

 39/44 
 

Tercer. Atès que la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, no 
estableix cap procediment sancionador específic cal aplicar al cas el procediment 
sancionador regulat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Quart.  D’acord amb l’article 96.5 de la Llei 39/2015, atès que es tracta d’una 
infracció de caràcter greu o molt greu, s’ha seguit el procediment ordinari. 
 

3. Fets imputats 
 

El que s’ha descrit detalladament en els antecedents, és a dir, l’habitatge que 
presumptament s’utilitza o es troba en una situació anòmala «______» constitueix 
una infracció greu / molt greu prevista a l’article 123 / 124 de la Llei 18/2007, del 28 
de desembre, del dret a l’habitatge. 
 

4. Persones responsables 
 
Dels antecedents que s’han posat de manifest, dels fonaments jurídics aplicables, i 
de les proves practicades, se’n dedueix que el/la senyor/a (nom i cognoms) 
__________ és el/la responsable de la infracció esmentada. 
 

5. Sancions aplicables 
 
A la infracció comesa, li és aplicable la sanció de multa de _________€ (establir 
segons els articles 117 i 118 de la Llei 18/2007). 
 
(Així mateix segons l’article 115 i 116 de la Llei 18/2007 es poden imposar també 
les mesures sancionadores de caràcter accessori de: ___________). 
 

6. Autoritat competent per imposar la sanció1 
 
L’autoritat competent per a la imposició de la sanció és __________, d’acord amb 
l’article 131 de la Llei 18/2007. 
 
 

                                                           
1. Vegeu l’article 131 de la Llei 18/2007:  

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 pels ens locals la resolució 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. 
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7. Mesures provisionals 
 
No s’adopta cap mesura provisional. 
(O bé es fan constar les mesures provisionals que es van adoptar per assegurar 
l’eficàcia de la resolució sancionadora final del procediment o per impedir altres 
conductes infractores.) 

 
8. Valoració de les al·legacions de la persona infractora 

 
En el seu escrit de data __________, el senyor/a ____________ al·lega que: 
 
1. ________________ 
2. ________________ 
 
Es considera que aquestes al·legacions no s’han de tenir en compte pels motius 
següents: 
 
• _____________ 
• _____________ 
• _____________ 
 
(La resolució també ha de contenir en aquest apartat la valoració de la prova 
practicada en el cas que s’hagi demanat o l’instructor/a hagi decidit dur-la a terme) 

 
9. Danys i perjudicis a béns municipals 

 
La conducta descrita ha causat danys i perjudicis a l’Administració, consistents 
en _____________, per un import de ___________€, segons es desprèn de 
l’informe emès pel servei municipal competent, per la qual cosa la persona 
interessada ha de ser declarada responsable de la indemnització per la quantia 
esmentada. 

 
10. Conclusions 

 
a) Es consideren provats els fets que s’imputen donat el caràcter d’autoritat de 

l’agent que els denuncia (article 108 de la Llei 18/2007) (alternativament s’ha 
de motivar en la prova practicada o en la valoració de les al·legacions inicials o 
en la fase d’audiència). 

 
b) S’ha identificat inequívocament la persona responsable de la infracció. 
 
c) Els fets provats constitueixen una infracció greu / molt greu tipificada a l’article 

123 / 124 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge: 
 
d) A la infracció provada li és aplicable la imposició d’una sanció de __________€, 

de conformitat amb l’article 118 de la Llei 18/2007. 
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e) No s’aprecien altres circumstàncies especials que incideixin en la gradació de la 
sanció diferents de les previstes en aplicació de l’article 117 de la Llei 18/2007. 

 
f)  S’han considerat les al·legacions presentades per la persona interessada i els 

arguments que justifiquen la seva desestimació. 
 
g) En el procediment sancionador s’han observat tots els tràmits legals i 

reglamentaris establerts i els principis informadors de la potestat sancionadora, 
respectant els drets del presumpte responsable, i s’han tingut en compte les 
circumstàncies adverses i favorables a l’infractor. 

 
Per tot això, 
 
Resolc: 
 
Primer. Desestimar les al·legacions presentades per __________ , pels motius que es 
detallen a la part expositiva d’aquesta Resolució i, en conseqüència, imposar a 
_________, com a responsable d’una falta greu / molt greu de l’article 123 / 124 de la 
Llei 18/2007, una multa de __________ euros.  
 
O bé,  
 
Primer. Desestimar les al·legacions presentades per __________ , pels motius que es 
detallen a la part expositiva d’aquesta Resolució i  elevar a l’òrgan competent perquè 
imposi a _________, com a responsable d’una falta greu / molt greu de l’article 123 / 
124 de la Llei 18/2007, una multa de __________ euros.  
 
Segon. Requerir la persona responsable que ingressi en una de les entitats bancàries 
que es detallen a la carta de pagament que s’adjunta a la notificació l’import de la 
sanció que se li ha imposat i el termini. Se li adverteix igualment que la manca de 
pagament de la sanció dins dels terminis que s’assenyalin dona lloc al cobrament a 
través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
Tercer. Sens perjudici de la sanció imposada, la persona interessada ha de restablir la 
situació alterada al seu estat original previ a la conducta infractora; en cas contrari, 
tindrà lloc l’execució subsidiària per compte de l’Ajuntament i al seu càrrec. Igualment 
s’haurà de fer front als danys i perjudicis causats per la conducta infractora i que en 
fase d’instrucció s’han valorat en la quantitat de ______ euros. 
 
Quart. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada i fer-li avinent els recursos 
que pot interposar-hi en contra.  
 
Cinquè. Notificar aquesta Resolució a la tresoreria del fons municipal. 
 
Sisè.  Sol·licitar al Registre de la Propietat de ____________ que, un cop aquesta 
resolució sigui ferma en via administrativa, practiqui les pertinents anotacions de 
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finalització de l’expedient en la finca registral núm. ____, d’acord amb l’article 44.3 de 
la Llei 18/2007 (en el supòsit d’infrahabitatge).  
 
(lloc i data)  
L’alcalde/essa       El/La secretari/ària  
(signatura) (signatura)             
(nom i cognoms)      (nom i cognoms) 
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Tràmit 25: Notificació del decret sancionador a l’infractor/a 
 
Expedient núm. ____ relatiu  a la infracció en matèria de qualitat del parc immobiliari 
____ (Llei 18/2007, de 28 del desembre, del dret a l’habitatge): procediment 
sancionador 
 
 
Senyor/a (Nom i cognoms) 
(Adreça) ______________ 
 
 
Senyor/Senyora, 
 
Us comunico que en data __________ l’òrgan resolutori de l’expedient sancionador 
que us afecta va dictar aquesta Resolució: 
 
«________________________________» 
(reproducció literal de la resolució del tràmit 24) 
 
Us la notifico i us faig avinent que es tracta d’una resolució que, en principi, posa fi a la 
via administrativa. Contra aquesta Resolució podeu, si us sembla que hi ha motius que 
ho justifiquin, un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, i 
en el termini d’un mes a partir de l’endemà d’haver rebut aquesta notificació.  
 
Si el vostre recurs és desestimat restarà oberta la possibilitat que presenteu un recurs 
contenciós administratiu contra la Resolució de desestimació i en el termini de dos 
mesos a partir de l’endemà que se us hagi notificat. Si, transcorregut un mes des de la 
interposició del recurs de reposició, no se us n’ha notificat la resolució, podreu 
interposar igualment un recurs contenciós en el termini de sis mesos a partir de la data 
en què, com a màxim, s’havia d’haver resolt. 
 
Si no presenteu el recurs potestatiu de reposició, podeu interposar directament contra 
aquesta Resolució un recurs contenciós administratiu davant els jutjats _____ 
d’aquesta jurisdicció en el termini de dos mesos a partir de l’endemà d’haver rebut la 
notificació. La interposició del recurs contenciós no us eximeix del compliment de la 
resolució llevat que hàgiu presentat una sol·licitud de suspensió, que heu de 
comunicar a l’Ajuntament. 
 
D’acord amb l’article 90.3 de la Llei 39/2015, quan la resolució sigui ferma en via 
administrativa, es pot suspendre cautelarment, si l’interessat manifesta a 
l’Administració la seva intenció d’interposar un recurs contenciós administratiu. 
Aquesta suspensió cautelar finalitza quan: a) hagi transcorregut el termini legalment 
previst sense que l’interessat  hagi interposat un recurs contenciós administratiu; b) tot 
i haver interposat un recurs contenciós administratiu: 1. no hagi sol·licitat en el mateix 
tràmit la suspensió cautelar de la resolució impugnada, 2. L’òrgan judicial es pronunciï 
sobre la suspensió cautelar sol·licitada, en els termes que s’hi preveuen. 
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Forma de pagament i termini en període voluntari 
 
El pagament d’aquesta sanció es pot efectuar mitjançant l’ingrés en una de les entitats 
bancàries que es detallen en el full d’ingrés que acompanya aquesta notificació, dins el 
termini que també s’hi estableix. Si interposeu un recurs de reposició, rebreu un nou 
document que acompanyarà la notificació de la resolució d’aquest recurs, en el qual 
s’establirà un nou termini de pagament. 
 
 
Forma de pagament i termini en període executiu 
 
En el cas que el deute no fos ingressat dins d’aquest període voluntari, s’iniciarà 
automàticament el període de constrenyiment per procedir-ne al cobrament, el qual 
meritarà el recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i les despeses que 
legalment correspongui. 
 
En aquest cas es donarà compte del càrrec a l’Organisme de Gestió Tributària, entitat 
delegada de l’Ajuntament, la qual us enviarà la carta de pagament corresponent amb 
la qual us podreu adreçar a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que s’hi 
detallen.  
 
(lloc i data)  
El/La secretari/ària  
(signatura) 
(nom i cognoms) 
 


